
ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. február 21-ei ülésére 

 

 

Tárgy: Az Intelcom Hírközlési Kft. – Kakucs községet érintő – fejlesztési 

ajánlatának megtárgyalása 
 

Előterjesztő:   Szalay István polgármester  

 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jelen előterjesztéssel egyidejűleg Önök részére kiadott - távközlés fejlesztésére vonatkozó - 

dokumentációt és együttműködési megállapodás-tervezetet kérem, hogy tanulmányozzák és 

az ülésen a tárgyban mondják el véleményüket. 

 

Kérem, hogy amennyiben egyetértenek a mellékletekben foglaltakkal, az ülésen az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek: 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2014. (02. 21.) Határozata: 

Együttműködési megállapodás megkötéséről az Intelcom Hírközlési Kft.-vel 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte az Intelcom Hírközlési Kft. 

(1188 Budapest, Szélső u. 51., képviselője: Czabula József Attila) - távközlési célú projekt 

megvalósítására irányuló, településünket érintő ajánlatát, és egyúttal felhatalmazza Szalay 

István polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében aláírja a tárgyra vonatkozó 

„Együttműködési megállapodást” ezen határozat mellékletében foglaltak szerint. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött a 

 

Kakucs Község Önkormányzata (2366 Kakucs, Fő u. 20., képviselője: Szalay István) 

(továbbiakban Önkormányzat) 

 

valamint az 

 

Intelcom Hírközlési Kft (1188 Budapest, Szélső u. 51., képviselője: Czabula József 

Attila) (továbbiakban Beruházó) 

 

(továbbiakban együttesen Felek) között a „Távközlési FTTH hálózatépítés Kakucs 

településen” beruházás kapcsán. 

 

1. A Megállapodás tárgya 

 

a./ Felek a jelen Együttműködési Megállapodás aláírásával vállalják, hogy a Beruházó 

részéről benyújtott KAINT-MVT/2014 Megvalósíthatósági terv alapján a beruházás kapcsán 

a projekt megvalósítása során kitűzött célok elérését közös együttműködéssel valósítsák meg. 

A megállapodás aláírása kifejezi továbbá az aláírók azon szándékát, hogy a projekt lezárását 

követően a projektben kifejezett célok mentén a jövőben is fenntartsák együttműködésüket. 

 

2. Felek egymás közötti viszonya, felelősségek 

 

TAGOK FELADATOK/KÖTELEZETTSÉGEK 

KAKUCS Község 

Önkormányzat 
 A beruházással kapcsolatos engedélyek kiadásának rugalmas 

kezelése 

 A honos közmű tulajdonosok és szakhatósági intézmények felé 

segítség az engedélyezési eljárások során  

 Lehetőség szerint központi helység biztosítása a hálózati központ 

elhelyezésére 

 Központi helységbe való független bejutási lehetőség 

 Lehetőség ügyfélszolgálati iroda kialakítására 

 Segítség nyújtás az FTTH hálózat előnyeinek megismerésére a 

lakosság körében 

 Településrendezési tervek megosztása az FTTH hálózat későbbi 

bővítések tekintetében 

 A területen lévő mindenkori aktuális pályázási lehetőség közös 

pályázaton való részvétel 

 Bármilyen a beruházás folyamatait hátrányosan befolyásoló 

tényező felmerülése esetén a Beruházó haladéktalan tájékoztatása 

INTELCOM 

Hírközlési Kft. 
 Távközlési FTTH hálózat építése ELMŰ kisfeszültségű 

szabadvezetékes hálózat támszerkezetein a településen 

 Kedvezőbb feltételek megteremtése a szolgáltatások 

hozzájutásához önkormányzati, oktatási és egészségügyi 

területeken 

  Lehetőség biztosítása Társaságunknál helyi lakosú Társaságunk 

tevékenységeivel megegyező szakmunkás, vagy szakközép iskolai 

tanuló nyári szakmai gyakorlat elvégzéséhez 

 Lehetőség biztosítása ügyfélszolgálati irodai munkavégzésre felső 

végzettségű helyi lakos számára 

 Bármilyen a beruházás folyamatait hátrányosan befolyásoló 

tényező felmerülése esetén az Önkormányzat haladéktalan 

tájékoztatása 



 

3. Felek anyagi részesedése a Beruházás kapcsán 

 

Felek a jelen Együttműködési Megállapodás aláírásával kijelentik, hogy a beruházás kapcsán 

egymás felé anyagi követelésük nincs. A vállalt feladatokat és kötelezettségeket, amennyiben 

anyagiakkal jár, felmerülés esetén saját hatáskörében maga rendezi.  

 

4. Tulajdon és használati joga 

 

A Beruházás megvalósítása során létrejövő építmény, eszközök, vagyontárgyak és szellemi 

termékek tulajdon- és használati joga kizárólag az FTTH hálózat tulajdonosát, a Beruházót 

illetik.  

 

5. Az Együttműködési Megállapodás felmondása 

 

Az Együttműködési Megállapodás alapja a kölcsönös segítés a Beruházás megvalósulása 

kapcsán, mivel a hálózat megépítése a lakosság magasabb szintű távközlési szolgáltatások 

igénybe vételének lehetőség megteremtéséről szól. Felek megállapodnak, hogy a tervezett 

nyomvonalon való kiépítés lehetősége, amennyiben meghiúsul, úgy elállnak az 

Együttműködési megállapodástól, mivel a Beruházás ellehetetlenüléséhez vezetne.   

 

6. A Megállapodás időbeli hatálya 

 

A jelen megállapodás határozatlan időre a Beruházó FTTH hálózat tulajdonjogának végéig 

jött létre.  

A Felek fenntartják a lehetőséget, hogy rendes megszűnéskor a Felek az együttműködést 

továbbra is fenntartsák. 

 

6. Viták rendezésének módja és illetékessége 
 
Felek kijelentik, hogy vitás kérdésekben kölcsönös megegyezésre törekednek, s a viták 
rendezése során együttműködést tanúsítanak a felmerülő vitás kérdések – kölcsönösen 
elfogadható - rendezése érdekében. 
 
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályait kell 
alkalmazni. 
 

A szerződéssel kapcsolatos jogi viták esetére a felek kikötik a Fővárosi Törvényszék 

illetékességét. 

 

 

Felek kijelentik, hogy a fenti megállapodás tartalmát megismerték, s azt – mint 
akaratukkal egyezőt – elfogadták. 
 

Kakucs, 2014……………………… 

 

 

 …………………………………………… 

 …………………………………………. 

           Szalay István     Czabula József Attila 

          Polgármester     Ügyvezető igazgató 

Kakucs Község Önkormányzat   Intelcom Hírközlési Kft 

   

 

 

 

 

 



E L Ő T E R J E S Z T É S 

  

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. február 21-én (pénteken) 10 órai kezdettel  

megtartandó testületi ülésére 

 

 

Tárgy: Döntés a Kakucsi Kökörcsin Óvoda csoportlétszámának 

emeléséről 

 

Előterjesztő:    Szalay István polgármester 

     

Az előterjesztést készítette: Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető 

 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hivatkozással a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.)  

4. számú mellékletében foglaltakra, kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az óvoda két 

csoportjának (Katica és Csiga csoport) létszámát 20-20%-kal, vagyis 25-25 főről 30-30 főre 

megemelni szíveskedjenek. 

Indokolásul előadom, hogy az Alapító Okiratunk 12. pontja szerint az Óvoda férőhelyeinek 

száma: 100 fő, a csoportok száma: 4, a csoportok maximális létszáma: 25 fő. 

Az Nktv. 25. § (7) bekezdése szerint:  

„Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és 

átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg.  

Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám 

a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz 

százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor 

is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt 

indokolt.” 

Az emelés által Óvoda csoportlétszám-kerete a maximális 120 főre emelkedik arra való 

tekintettel, hogy a T. Képviselő-testület a 2013/14-es nevelési év kezdetén engedélyezte a 

másik két csoport létszámának 20%-kal történő megemelését. 

 

Kérem a képviselőket, hogy a fentiek alapján döntsenek az alábbi határozati javaslatról: 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014. (……..) Határozata: 

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda csoportlétszámának megemeléséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 4. számú mellékletében foglalt felhatalmazás alapján a 2013/14. tanévre 

vonatkozóan a Kakucsi Kökörcsin Óvoda - Katica (vegyes) és Csiga (kis) csoportjainak 25-25 

főben meghatározott létszámát 20-20%-kal, vagyis 30-30 főre emeli. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: polgármester, óvodavezető 

 

 

 

 

 



ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. február 21-ei ülésére 

 

Tárgy: Egyebek… 

A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak szavazókörönkénti 

meghatározása 

 

Előterjesztő:   Szalay István polgármester  

 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület az előző testületi ülésén a 16/2014. (02. 04.) határozatával - a következő 

választási ciklusra vonatozóan - megválasztotta a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait.  

 

A napokban a Területi Választási Iroda jelezte az Önkormányzatok felé, hogy ne csak 

települési szinten válasszák meg a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait, hanem - a korábbi 

gyakorlatnak megfelelően - szavazókörönként. Megjegyezték, hogy a póttagokat nem 

szükséges szavazókörökre lebontva megválasztani, ezért az Ő „elosztásukra” vonatkozóan 

nem teszünk javaslatot. 

 

Arra való tekintettel, hogy „99%-osan be legyünk biztosítva a tagokat illetően”, javasoljuk 

még pót-póttagok megválasztását is, akik munkájára már tényleg csak akkor lesz szükség, ha 

egyáltalán nem delegálnak a pártok, vagy jelöltek delegált tagot, és egyúttal valamely 

bizottsági tag valami oknál fogva nem tud a szavazás napján bizottsági munkát végezni. 

 

Egyébként jelenleg a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) 

bekezdése így szól: „A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban 

póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők 

általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon 

választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A 

szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani.” 

 

Kérjük, hogy a fentieket figyelembe véve az alábbi határozati javaslat szerint fogadják el az 

egyes Szavazatszámláló Bizottságok tagjait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2014. (02. 21.) Határozata: 

A helyi szavazatszámláló bizottságok tagjainak szavazókörönkénti és póttagjainak 

települési szintű megválasztásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján - Kakucs községben működő - szavazatszámláló 

bizottsági tagnak és póttagnak az alábbi, választójoggal rendelkező személyeket választja 

meg: 

 

I. számú Szavazatszámláló Bizottság (helye: Általános Iskola) tagjának: 

1. Kecskés István    Kakucs, Kossuth u. 10/B. 

2. Kucsák Istvánné    Kakucs, Rónay Gy. u. 33. 

3. Strupka Borbála    Kakucs, Fő u. 220. 

II. számú Szavazatszámláló Bizottság (helye: Kökörcsin Óvoda) tagjának: 

1. Maczákné Kocsis Györgyi   Kakucs, Virág u. 7. 

2. Svébis Mihályné      Kakucs, Gizella u. 24. 

3. Spanyielné Elek Györgyi   Kakucs, Rónay Gy. u. 13. 

III. számú Szavazatszámláló Bizottság (helye: Egészségház) tagjának: 

1. Liszkai Mária     Kakucs, Fő u. 124.  

2. Csernák Ferencné    Kakucs, Fő u. 120.  

3. Greman Lászlóné    Kakucs, Fő u. 206. 

póttagoknak: 

1. Nagy Henrietta    Kakucs, Rónay Gy. u. 28.  

2. Makai Györgyné    Kakucs, Fő u. 179. 

3. Horváth Andrea    Kakucs, Dózsa Gy. u. 8. 

4. Tóthné Vágány Ildikó    Kakucs, Fő u. 218. 

5. Fajka Szilvia     Kakucs, Fő u. 70. 

6. Beliczki Györgyné    Kakucs, Fő u. 106. 

pót-póttagoknak: 

1. Simon Ferenc     Kakucs, Monori út 8. 

2. Horváth János     Kakucs, Fecske u. 45. 

szám alatti lakosokat. 

 

A szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak megbízatása a következő 

általános választásra létrehozott bizottság alakuló üléséig tart.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jegyző 

 

 



 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. február 21-ei ülésére 

 

Tárgy: Egyebek… 

Javaslat az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak és 

kötelezettségeinek meghatározására  

 

Előterjesztő:   Szalay István polgármester  

 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-

fejlesztés, felújítás tárgyában – a Kakucs községi sportpálya infrastrukturális felújítására 

benyújtott pályázathoz szükséges a képviselő-testület azon határozata, amely tartalmazza a 

sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint az önkormányzat 

költségvetéséből a sportra fordítandó összeget a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) 

bekezdése alapján. 

 

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2014. (02. 21.) Határozata: 

Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos részletes feladatairól és kötelezettségeiről  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 

megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a sportról szóló 2004. évi I. törvény előírásaira tekintettel az 

alábbiak szerint határozza meg az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait és 

kötelezettségeit: 

 

Általános szabályok 

Kakucs Község Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a sportoláshoz való jog gyakorlását 

közérdeknek, a sporttevékenység támogatását közcélnak tekinti. 

A sportolást olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság 

életminőségét javítja, ezért fontosnak tartja anyagi lehetőségei függvényében a fokozott 

önkormányzati feladatvállalást és annak megvalósításában résztvevő intézmények, színterek 

és szervezetek támogatását. 

 

I. Az önkormányzat feladatának tekinti 

a) a fiatalok számára az alapvető sportolási képességek megszerzéséhez a közoktatási 

intézményekben a tanulók szervezett formában való rendszeres testedzéséhez, 

sporttevékenységéhez szükséges feltételek biztosítását, 

b) a lakosság széles rétegei számára a sportolási lehetőségek hozzáférhetővé és vonzóvá 

tételét, 

c) a sporttevékenység ellátásához szükséges intézményi háttér és infrastruktúra 

megteremtésének elősegítését, a már meglévő létesítmények fenntartását és 

fejlesztését, 

d) a prioritásokhoz és teljesítményekhez igazodó sportfinanszírozás megvalósítását. 

 



II. Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai 

1. Kakucs Község Önkormányzata kötelező feladata illetékességi területén a helyi 

sporttevékenység támogatása. 

Ennek formái: 

a) a már elfogadott középtávú sportkoncepció megvalósítása, 

b) a sporttal foglalkozó helyi szervekkel való együttműködés, 

c) az Önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása és 

működtetése. 

2. Az önkormányzat a kötelező feladatai mellett a helyi sporttevékenységet – anyagi 

lehetőségeitől függően – elsősorban a következő módon támogatja: 

a) a tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztésével, 

b) a szabadidősport feltételeinek fejlesztésével, 

c) a gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nők és a családok sportjának, 

a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és fogyatékosok sportjának, illetve a 

tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítségével. 

 

III. Az Önkormányzat sportfeladata ellátásának szervezeti keretei 

1. Az Önkormányzat feladatait intézményein, valamint sportszervezeteken - esetenként 

együttműködési megállapodásokon - keresztül látja el.  

2. Az Önkormányzat sportfeladatainak ellátásában együtt kíván működni: 

a) intézményeivel,  

b) sportszervezetekkel, 

c) sportági szakszövetségekkel, 

d) sportfeladatokat is ellátó civil szervezetekkel, 

e) a nemzetiségi önkormányzatokkal. 

3. A megjelölt intézményekkel, szervezetekkel a község sportfeladatainak teljesítése 

érdekében az Önkormányzat megállapodásokon alapuló szerződéses kapcsolatot 

létesít. 

4. A 3. bekezdésben meghatározott sport-megállapodás megkötéséről a Képviselő-

testület dönt. 

 

IV. A sporttevékenység irányítása és ellenőrzése 

1. A sportról szóló törvény és a jelen határozat által megjelölt sport-feladatokkal 

kapcsolatos feladat-és hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. 

2. Ennek keretében: 

a) véleményezi az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények 

hasznosítására, használatára vonatkozó terveket, koncepciókat, 

előterjesztéseket, 

b) figyelemmel kíséri a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok 

felhasználását, 

c) sportrendezvényeket kezdeményez,  

d) segíti a községben működő sportszervezet tevékenységét. 

 

V. A sporttevékenység finanszírozása 

1. Az Önkormányzat a sporttal kapcsolatos kötelező és önként vállalt feladatait 

költségvetésből finanszírozza. 

2. Az Önkormányzat a pályázatokhoz szükséges önrészt a mindenkori éves 

költségvetésben határozza meg. 

3. Az Önkormányzat éves költségvetésében határozza meg a sportra fordítandó összeget. 

A sportra fordítandó összeg tartalmazza a sportcélú támogatásokat, valamint a 

sportlétesítmények működtetésének költségeit. 



4. A sportcélú támogatás nyújtása pénzben és természetben történhet. 

A Kakucsi Sportegyesület részére 2014. évre megszavazott összeg mértéke: 2 730 000.- Ft. 

A Roma Baráti Közösségnek a kispályás labdarúgó focibajnokságon való részvételhez való 

hozzájárulás: 70 000.- Ft. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szalay István polgármester 

 

 

 

 


