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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 2014. október 30-ai ülésére 

 

Tárgy:  A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület részére készfizető 

kezesség vállalása 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:  egyszerű szótöbbség 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a dabasi székhelyű Felső-Homokhátság 

Vidékfejlesztési Egyesület elnöke, Somogyi Béla Úr az alábbi tartalmú levélben foglaltakkal 

kereste meg az Egyesületben tagként résztvevő Önkormányzatunkat: 

 

„A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület azzal a kérelemmel fordul Kakucs Község 

Képviselő Testületéhez, hogy az Egyesület számlavezető pénzintézeténél, az Örkény és Vidéke 

Takarékszövetkezet örkényi kirendeltségénél, 2012. november 8-án, 12/10201609 számon 

megkötött forgóeszköz hitel szerződés újbóli megkötéséhez járuljon hozzá.  

A forgóeszköz hitel a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület működésének 

biztosításához szükséges, a hitelszerződés újbóli megkötésére a jelenleg érvényben lévő 

ugyanekkora összegű forgóeszközhitel szerződésünk lejárta, és a 2014. évi Ptk. jogszabályi 

változások miatt van szükség.  

A készfizető kezességvállalásról szóló testületi határozatra az elmúlt évek gyakorlata szerint, 

a szerződés megkötéséhez van szükség, fedezeti biztosítékként.   

Az új forgóeszköz hitel szerződésünk megkötéséhez - az előzetes egyeztetések alapján - mind a 

13 tagönkormányzatunk vállalja a készfizető kezességet, az alábbi táblázatban szereplő 

összegekkel:  

 

Település neve  KSH adat kezességvállalás összege Ft-ban 

  2011   

Bugyi 5 057 2 027 236    

Csévharaszt 1 887 756 455    

Dabas 16 386 6 568 775    

Hernád 4 092 1 640 390    

Inárcs 4 396 1 762 257    

Kakucs 2 692 1 079 162    

Örkény 4 730 1 896 150    

Pusztavacs 1 374 550 805    

Táborfalva 3 338 1 338 128    

Tatárszentgyörgy 1 861 746 033    

Újhartyán 2 685 1 076 356    

Újlengyel 1 678 672 672    

Vasad 1 908 764 874    

Összesen 52 084 20 879 293    
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Az 1 főre jutó kezességvállalás 400,87 Ft, melyet a tagönkormányzatok között 

lakosságarányosan osztottunk szét.  

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap vidékfejlesztési forrásaiból a Felső-

Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület közreműködésével 2014. szeptember 30-ig 

megvalósított pályázatokra megítélt támogatások összege 1 293 503 618 Ft, melynek 

településenkénti eloszlása az alábbi táblázatban, szektoronkénti részletezése pedig a csatolt 

mellékletben található.  

 

Település neve Megítélt támogatás Ft-ban 

Dabas 325 064 341 

Bugyi 166 798 155 

Újhartyán 140 405 702 

Örkény 115 333 033 

Újlengyel 114 105 172 

Tatárszentgyörgy 90 544 641 

Kakucs 88 727 077 

Táborfalva 73 813 477 

Inárcs 67 131 685 

Pusztavacs 45 642 779 

Hernád 32 454 572 

Csévharaszt 25 042 707 

Vasad 8 440 277 

 

Vidékfejlesztési Egyesületünk a 2014-2020 közötti időszakban is folytatni kívánja a térségi 

fejlesztési beruházások koordinációjának, pályázati támogatások kezelésének, és a helyi 

fejlesztési stratégia végrehajtásának feladatellátását, valamint a térségfejlesztő iroda 

fenntartását, ezzel biztosítva az önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezeti pályázók 

sikerességét a fejlesztési folyamatok során. 

Bízva a további együttműködések és a települési fejlesztések megvalósulásában kérjük a 

Képviselő testület hozzájárulását a hitelszerződésünk megkötéséhez.” 

 

 

Az Elnök Úr leveléhez csatolt mellékletben Kakucs község részére az elmúlt években az 

alábbi összegű támogatások megítélésében működött közre az Egyesület: 

 

 

Település Megítélt támogatás Ft-ban Szféra 

Kakucs 14 364 537 közszféra 

Kakucs 18 772 540 civil szféra 

Kakucs 55 590 000 vállalkozói szféra 

 

 

A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testület tagjait az alábbi határozati javaslatban 

foglaltak elfogadására. 
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Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2014. (10. 30.) számú Határozata: 

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület részére készfizető kezesség vállalásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Felső-Homokhátság 

Vidékfejlesztési Egyesület tagönkormányzata, egyetért a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési 

Egyesület és az Örkény és Vidéke Takarékszövetkezet Örkényi Fiókja közötti, - összesen 

20.879.293 Ft összegű - forgóeszköz hitelszerződés újbóli megkötésével.  

 

A hitelszerződés megkötéséhez Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

készfizető kezességet vállal a KSH 2011. évi nyilvántartásában szereplő 2692 főre jutó 

lakosságarányos összeg erejéig – 1.079.162 Ft összegben. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 2014. október 30-ai ülésére 

 

Tárgy:  A Magyar Állam tulajdonát képező kakucsi 500. hrsz-ú ingatlan 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelmezéséről 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:  egyszerű szótöbbség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. azzal 

kereste meg Önkormányzatunkat, hogy az Állam tulajdonában lévő, Kakucs, Fő utca 86. szám 

alatti ingatlant kibérelné a volt tulajdonosa, egy örkényi illetőségű, lakhatási gondokkal küzdő 

lakos.  

A megkeresésben jelezték, hogy az ingatlant csak az Önkormányzat adhatná a 

magánszemélynek bérbe, miután az MNV Zrt. hozzájárult az ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásához. 

 

Ehhez kapcsolódva megjegyzem, hogy mi ezt a Fő utcai ingatlant - a négy darab Ságvári utcai 

ún. csökkent értékű lakással együtt - már 2012-ben igényeltük az Államtól önkormányzati 

tulajdonba, azonban „érdekes módon” csak a lakók által 40 éve használt CSÉ-lakásokat 

kaptuk meg, az egy darab, közösségi célra hasznosítható ingatlant viszont nem.  

 

Arra való tekintettel, hogy a faluőreinknek egyáltalán nincs irodájuk, továbbá a körzeti 

megbízott rendőrünknek is csak a hivatal néhány m2-es, szűk pincehelyiségében tudunk 

szolgálati helyet biztosítani, illetve a közmunkásaink részére egyáltalán nem tudunk 

biztosítani sehol egy szociális, melegedő helyiséget, nagyon nagy szükségünk lenne arra az 

ingatlanra, mert ott mind a három csoportot el tudnánk helyezni „emberi körülmények 

között”. 

 

Mivel mindhárom csoport elhelyezése csak akkor válik megoldhatóvá számunkra, ha az 

Állam ingyenesen a tulajdonunkba bocsátja az ingatlant, nem fogjuk tudni senki számára 

bérbe adni az ingatlant.  

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a és az állami vagyonról szóló 

2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján az állami vagyon 

tulajdonjoga helyi önkormányzat javára – törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján 

kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében – ingyenesen átruházható. 

 

Amennyiben a Testület hozzájárul, hogy újból kérelmezzük az Államtól az ingyenes 

tulajdonunkba adást, meg kell határoznunk, hogy az Mötv. 13. § (1) bekezdésében foglalt  

helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatok közül mely célokra kívánjuk fordítani az ingatlant. 

 

Véleményem szerint a javasolt három csoport elhelyezése a jogszabályban felsorolt 21. 

feladat közül az alábbiakba tartozhat: 
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„9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;” 

 

A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testület tagjait az alábbi határozati javaslatban 

foglaltak elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

...../2014. (10. 30.) Határozata: 

A Magyar Állam tulajdonát képező kakucsi ingatlan ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adásának kérelmezéséről 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 

törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 

kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő, Kakucs 500 helyrajzi számon 

felvett, a természetben 2366 Kakucs, Fő utca 86. szám alatt található, kivett lakóház, udvar 

megnevezésű, 1190 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adását. 

 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9., 12. és 17. pontjaiban meghatározott „lakás- és 

helyiséggazdálkodás”, „honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi 

közfoglalkoztatás”, valamint „közreműködés a település közbiztonságának biztosításában” 

feladatok ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a helyi közbiztonsági feladatokat 

ellátó körzeti megbízott és a helyi faluőrség irodáinak kialakítása, és ezen szervezetek, 

továbbá a helyi közfoglalkoztatottak részére szociális helyiségek kialakítása céljára kívánja 

felhasználni. 

 

3. Kakucs Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 

költségek megtérítését. 

 

4. Az igényelt ingatlan nem áll – örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi, Natura 2000 

– védettség alatt. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kakucs 500 hrsz.-ú 

ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. 

felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kakucs 500 hrsz.-ú 

ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  polgármester  

 
 


