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J E G Y Z Ő K Ö N Y 

 

amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 21-én 

(pénteken) 10 órai kezdettel, a Kakucsi Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott 

nyilvános testületi üléséről. 

 

Jelen vannak az ülés kezdetén a 7 tagú képviselő-testület tagjai, személy szerint: 
 

Szalay István              polgármester 

Balogh János             alpolgármester 

Dr. Kendéné Toma Mária képviselő 

Marton Ilona   képviselő 

Oláh József              képviselő 

 

Továbbá: 

Farkasné Szabó Mária     jegyző 

Czabula József Attila  az Intelcom Hírközlési Kft. ügyvezető igazgatója 

Czabula Roland  az Intelcom Hírközlési Kft. projektvezetője 

 

 

Szalay István polgármester:  
 

Tisztelettel köszöntök mindenkit.  

Megállapítom, hogy a 7 tagú képviselő-testületből 5 képviselő jelen van, a Testület 

határozatképes.  

 

Kérem a Képviselőket, hogy a megküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadni 

szíveskedjenek azzal, hogy a 2. napirendi pontban, az „Egyebek” keretében tárgyaljuk az 

alábbi témákat, melyekkel kapcsolatban az előterjesztéseket és határozati javaslatokat a 

Képviselők részére az ülést megelőzően megküldtük: 

 

 



2/1. Javaslat az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek 

meghatározására 

 

2/2. Döntés a Kakucsi Kökörcsin Óvoda csoportlétszámának emeléséről 

 

2/3. A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak szavazókörönkénti meghatározása 

 

 

A Képviselők egyhangúan egyetértettek a napirendi pontokkal.  

 

A Testület döntésének megfelelően a napirendi pontok a következők: 

 

1. Az Intelcom Hírközlési Kft. – Kakucs községet érintő – fejlesztési ajánlatának 

megtárgyalása 

 

2. Egyebek … 

 

2/1. Javaslat az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak és 

kötelezettségeinek meghatározására 

 

2/2. Döntés a Kakucsi Kökörcsin Óvoda csoportlétszámának emeléséről 

 

2/3. A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak szavazókörönkénti 

meghatározása 

 

 

Szalay István polgármester:  
 

A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Szabó Mária jegyzőt, hitelesítésére pedig Balogh János 

alpolgármester és Oláh József képviselő urakat javaslom. 

 

A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyvvezető, valamint a hitelesítők 

személyét.  

 

 

1./ Napirendi pont: Az Intelcom Hírközlési Kft. – Kakucs községet érintő – fejlesztési 

ajánlatának megtárgyalása 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

Czabula József ügyvezető: 

 

Kérem a Képviselőket, hogy az Önkormányzat részére megküldött fejlesztési ajánlatunkat 

szíveskedjenek bizalmasan kezelni. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Tájékoztatta a Képviselőket az Intelcom Kft. – települést érintő ajánlatáról. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület tagjai a Kft. képviselői részére kérdéseket tettek fel az 



ajánlatukkal kapcsolatban, melyre kielégítő válaszokat kaptak. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselőket, hogy járuljanak hozzá, hogy az Önkormányzat nevében aláírhassam a 

Kft.-vel az előterjesztésben szereplő „Együttműködési megállapodást” a határozati 

javaslatnak megfelelően. 

 

A Képviselők - arra való tekintettel, hogy a megállapodás aláírásával az 

Önkormányzatnak semmiféle kötelezettsége, anyagi terhe nem keletkezik - egyetértettek 

abban, hogy aláírásra kerüljön a megállapodás. 

 

A 7 tagú Képviselő-testület jelen lévő 5 tagja - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2014. (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 

 

 

A Kft. képviselői megköszönték a lehetőséget és eltávoztak az ülésről. 

 

 

2./ Napirendi pont: Egyebek... 

 

2/1. Napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak és 

kötelezettségeinek meghatározására 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Tájékoztatta a Képviselőket, hogy az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak és 

kötelezettségeinek határozati formában történő meghatározására a sportpálya 

infrastruktúráinak felújítására benyújtott pályázat miatt van szükség. 

 

A Képviselők tudomásul vették az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselőket az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadására. 



 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2014. (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 

 

 

2/2. Napirendi pont: Döntés a Kakucsi Kökörcsin Óvoda csoportlétszámának emeléséről 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 

A Képviselők részéről az előterjesztéssel kapcsolatban nem merült fel kérdés. 

 

Szalay István polgármester:  



 

Kérem a Képviselőket az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadására. 

 

A 7 tagú Képviselő-testület jelen lévő 5 tagja - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2014. (02. 21.) 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 

 

 

2/3. Napirendi pont: A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak szavazókörönkénti 

meghatározása 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 4. számú melléklet tartalmazza. 

 

A Képviselők részéről az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés nem merült fel. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselőket az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadására. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2014. (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 

 

 

Szalay István polgármester:  

 

Más hozzászólás, napirend nem lévén, megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom. 

  

 Kmf. 

 

Szalay István       Farkasné Szabó Mária 

polgármester                                                    jegyző 

 

 

 

Balogh János       Oláh József     

alpolgármester, hitelesítő                                     képviselő, hitelesítő   

 


