
ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

a 2017. február 23-ai ülésére 

 

Tárgy: 1. Döntés a belterületi utak felújításával kapcsolatban meghozott 

határozat módosításáról 

Előterjesztő:    Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A Képviselő-testület a 2016. december 28-ai ülésén döntött arról, hogy az Önkormányzat 

indulni kíván a „Belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” címmel kiírt 

pályázaton. Ennek segítségével felújíttatja a kakucsi Székesi út, Liliom utca, Jázmin utca, 

Rezeda utca, Viola utca, Rózsa utcák útjait, valamint a Monori út belterületi részét. 

Az utak felújítására vonatkozó pályázatot 2017 januárjában, határidőben benyújtottuk a 

Nemzetgazdasági Minisztériumhoz. 

A pályázattal kapcsolatban a Magyar Államkincstár hiánypótló felhívást küldött meg 

Önkormányzatunk részére. 

Kérték, hogy a határozatban ne csak az utcák helyrajzi száma, hanem az utcák elnevezése is 

szerepeljen. 

 

Kérjük a Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjék. 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2017. (02. 23.) Határozata: 

Belterületi utak felújítására benyújtott pályázattal kapcsolatos határozat módosításáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági Miniszter által 

kiírt - az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 

felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” 

című - pályázattal kapcsolatban a Képviselő-testület által 139/2016. (12. 28.) számon 

meghozott határozat 1. pontjának utolsó mondatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

„A fejlesztéssel érintett ingatlanok:  

helyrajzi szám utca elnevezése 

Kakucs 67. Székesi út 

Kakucs 573. /NÉVTELEN UTCA/ (a valóságban: Monori út) 

Kakucs 1202. /NÉVTELEN UTCA/ (a valóságban: a Székesi út folytatása) 

Kakucs 1235. Viola utca 

Kakucs 1236. Liliom utca 

Kakucs 1257. Rezeda utca 

Kakucs 1278. Jázmin utca 

Kakucs 1287. Rózsa utca” 

 

2. A Képviselő-testület a 139/2016. (12. 28.) számú határozatának - módosítással nem érintett 

-  rendelkezései változatlanul hatályban maradnak 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

 



ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. február 23-ai ülésére 

 

Tárgy: 2. Döntés a helyi társadalmi szervezetek támogatására pályázat 

kiírásáról 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

    

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 41. § 

(9) bekezdés alapján a Képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és 

átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza. 

Ezen felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a 3/2015. (II. 13.) számú önkormányzati 

rendeletével megalkotta az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil 

szervezetek támogatásáról szóló rendeletet, valamint a 2017. évi költségvetési rendeletében 

egy meghatározott összegű keretet elkülönített ezen célra. 

A támogatás elnyerése érdekében nem elegendő a vonatkozó rendelet megalkotása, illetve a 

pénzösszeg elkülönítése, hanem a civil szervezetek részére - pályázatot kell kiírni, és a 

helyben szokásos módon (pl. honlapon, hirdetőtáblán) közzé kell tenni.   

 

A pályázók által benyújtott pályázatoknak tartalmazniuk kell a megjelölt célokat, feladatokat, 

a felhasználás várható időpontját és az igénylendő összeget, „a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról” szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 14. § szerinti 

nyilatkozatot. 

 

A Knyt. előírásai szerint a pályázóknak pályázataik, egyedi támogatási igényeik 

benyújtásakor nyilatkozniuk kell arról: nem áll-e fenn olyan törvényben meghatározott 

körülmény, amely kizárja őket a közpénzből nyújtott támogatás lehetőségéből 

(összeférhetetlenség), vagy olyan körülmény, amelynek közzététele kötelező (érintettség). 

Érintettség esetében a pályázóknak közzétételi kérelmet kell benyújtaniuk. 

A pályázat érvénytelen, ha a pályázó az összeférhetetlenségről, illetve az érintettségről nem 

nyilatkozik. Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, akinél az érintettség fennáll és 

arról nyilatkozott is, de annak közzétételét a törvényben meghatározottak szerint nem 

kezdeményezte. A kérelmező törvényi adatszolgáltatási kötelezettségét akkor is köteles 

teljesíteni, ha egyedi támogatási kérelmet nyújt be. 

A pályázatok befogadásakor ügyelni kell az összeférhetetlenség, érintettség megfelelő 

kezelésére, érintettség esetén a közzétételi kérelem meglétére. Az érintett (pl. egy egyesület 

elnöke tagja a testületnek, vagy a döntést előkészítő Bizottságnak) döntés-előkészítésben, 

döntéshozásban nem vehet részt (a döntéshozáskor tartózkodjon), továbbá a kötendő 

támogatási szerződést az elnök helyettesítésével megbízott vezető lássa el kézjegyével. 

 

Csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely letétbe helyezte 

beszámolóját, azaz Bíróság által bejegyzett szervezet. 

 

A felosztást követően a nyerteseket értesíteni kell, majd szükséges minden civil szervezetnek 

nyújtott forinttámogatáshoz támogatási szerződést kötni. A szerződésnek legalább 

tartalmaznia kell: a pénzeszköz nagyságát, a felhasználás körét, az elszámolás határidejét, az 

elszámolás módját, a nem cél szerinti felhasználás esetén szankciók lehetőségét. 

 



A támogatási szerződésben tehát meg kell jelölni, hogy amennyiben nem a megjelölt célra 

fordítják a támogatás összegét, attól engedély nélkül eltérnek, vagy a megjelölt határideig 

nem számolnak el, abban az esetben kizárhatják magukat a következő évi támogatásból, 

valamint a támogatást egy összegben kötelesek visszafizetni. 

A támogatási szerződések aláírására pénzügyi ellenjegyzést követően kerülhet sor. 

A meghatározott felhasználást megelőzően a támogatott részére át kell utalni az összeget. 

A támogatottnak minden esetben számlamásolattal alátámasztott tételes elszámolást kell 

készítenie a megadott határidőig. A szöveges elszámolás a felhasználás pontos ismertetése. 

 

Javasoljuk, hogy a pályázat megjelentetésének napja: 2017. március 6. (hétfő), és a pályázat 

benyújtásának határideje: 2017. március 31. (péntek) 11 óra legyen. 

 

A Knyt. 5. § előírásának megfelelően a pályázatokat befogadó önkormányzatnak közzé kell 

tennie a pályázatokat a Kormány által kijelölt szerv által üzemeltetett, 

www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon is. 

 

A fentiek alapján kérjük a Képviselő-testület tagjait, hogy az alábbi határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2017. (......) Határozata: 

Pályázat kiírásáról civil szervezetek számára 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás 

átvételéről és átadásáról, a civil szervezetek támogatásáról szóló 3/2015. (II. 13.) 

önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: civil rendelet) foglaltak alapján a civil 

szervezetek, helyi önszerveződő közösségek, egyházak és magánszemélyek 2017. évi 

támogatására pályázatot hirdet meg. 

 

2. A pályázatot a civil rendelet 1. melléklete szerinti Pályázati adatlapon, a pályázati 

felhívásban megjelölt mellékletekkel együtt kell benyújtani a Kakucsi Polgármesteri 

Hivatalba - Kakucs  község Polgármesterének címezve. 

A pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, valamint letölthető a 

www.kakucs.hu internetes honlapról. 

 

3. A pályázat megjelentetésének napja: 2017. március 6. (hétfő) 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31. (péntek) 11 óra 

A támogatás odaítéléséről és az elnyert összeg mértékéről a Képviselő-testület dönt a pályázat 

benyújtását követő ülésén. 

A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 napon belül – a pályázók értesítést kapnak.  

 

4. Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap 

a támogatási szerződés megkötésének tervezett időpontjáról. 

A támogatási szerződés tartalmi elemeit a civil rendelet 2. melléklete rögzíti. 

A támogatás kifizetésére, elszámolására a támogatási szerződésben meghatározottak az 

irányadóak. 

 

5. A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót 

köteles készíteni a támogatási szerződésben és a civil rendelet 3. mellékletében és 4. 

függelékében foglaltak szerint. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  Polgármester 

 

 

http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/
http://www.kakucs.hu/


 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. február 23-ai ülésére 

 

Tárgy:  3. Döntés az óvodai felvételi körzethatár meghatározásáról 

 

Előterjesztő:    Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A települési önkormányzat képviselő-testületének a köznevelési közfeladat-ellátási 

kötelezettsége teljesítése körében határozatban kell megállapítania az önkormányzat által 

fenntartott óvoda kötelező felvételt biztosító körzethatárait.  

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 49. §. (3) bekezdése értelmében 

a helyi önkormányzat köteles közzétenni az óvoda felvételi körzetét, mely kötelezettségének – 

a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján – az óvodai beiratkozás első határnapját 

megelőző 30 nappal kell eleget tennie. Az óvodai beiratkozás várható időpontja: 2017 

tavasza. 

 

Javasoljuk, hogy a Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha elnevezésű intézmény óvodájának 

felvételi körzete továbbra is Kakucs község közigazgatási területében legyen megállapítva. 

 

A fentiek alapján előterjesztjük az alábbi határozati javaslatot: 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2017. (........) Határozata: 

Óvodai felvételi körzethatár meghatározásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltakra - a Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha – 

Óvoda intézményének (2366 Kakucs, Székesi út 3.) felvételi körzetét Kakucs község 

közigazgatási területében határozza meg. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Polgármester 

 


