
1 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. 

 
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y 

 

 

amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 

(csütörtökön) 17 órai kezdettel - a Kakucs községi Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében 

- megtartott nyilvános testületi üléséről. 

 

 

Jelen vannak az ülés kezdetén a 7 tagú képviselő-testületből: 
 

Szalay István              polgármester 

Balogh János             alpolgármester 

Dr. Kendéné Toma Mária képviselő 

Marton Ilona   képviselő 

Oláh József              képviselő 

Prohászka Csaba  képviselő 

 

Továbbá: 

Farkasné Szabó Mária  aljegyző 

Horváth Renáta      jegyzőkönyvvezető  

 

 

Szalay István polgármester:  
 

Tisztelettel köszöntök mindenkit.  

Megállapítom, hogy a 7 tagú képviselő-testületből 6 képviselő jelen van, a Testület 

határozatképes. Tóth Istvánné képviselő asszony jelezte, hogy később érkezik. 

Kérem a képviselőket, hogy fogadják el a meghirdetett napirendi pontokat. 

 

A képviselők a meghirdetett napirendi pontokkal egyhangúan egyetértettek. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Döntés jegyzői pályázat kiírásáról. 

 Előadó: Szalay István polgármester 

 

2. A 2011. évi önkormányzati közbeszerzésekről a statisztikai összegezés 

elfogadása. 

 Előadó: Szalay István polgármester 

 

3. Portaterv Kft. beszámolója. 

 Előadó: Szalay István polgármester 

 

4. Egyebek … 
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Zárt ülés keretében: „Kakucsért Érdemérem” díjjal, „Kakucs Díszpolgára” kitüntető cím 

adományozásával, Rónay György díjjal, könyvjutalommal, Jó tanuló, jó 

sportoló díjjal, valamint Kakucs Élsportolója díjjal kapcsolatos 

javaslattételek megtárgyalása. 

 

 

Szalay István, polgármester:  
 

A jegyzőkönyv vezetésére Horváth Renáta igazgatási ügyintézőt, hitelesítésére pedig 

Prohászka Csaba és Oláh József képviselő urakat javasolom. 

 

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

személyét.  
 

1. Napirendi pont: Döntés jegyzői pályázat kiírásáról. 

 

Szalay István, polgármester:  

Kérem a napirendhez megküldött előterjesztés megvitatását és a jegyzői pályázat kiírásával 

kapcsolatos észrevételek megtételét.  

A pályázati kiírás valójában csak a törvény által kötelezően előírtakat tünteti fel. 

 

Amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatban észrevételek nincsenek, kérem a képviselőket, 

hogy döntsenek a határozati javaslatról. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja egyhangúan - 6 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

66/2012. (05. 31.) számú Határozata: 

 

A Képviselő-testület döntött arról, hogy pályázatot ír ki a jegyzői állás betöltésére az 

alábbiak szerint: 

 

„Kakucs Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

36. § (1) bekezdése, valamint közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

247. § (1) bekezdés a), b) pontjában, valamint (5) bekezdésében foglaltak alapján pályázatot 

hirdet jegyzői álláshely betöltésére. 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű, hat hónapos próbaidő 

kikötésével. 

 

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. 

 

A vezetői megbízás időtartama: Határozatlan idejű. 

 

A munkavégzés helye: 2366 Kakucs, Fő utca 20. 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 36. § (2) bekezdésében meghatározott jegyzői feladatok. 
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Illetmény és juttatások: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, 

valamint a helyi szabályzatok szerint. 

 

Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság, 

- büntetlen előélet, 

- cselekvőképesség, 

- igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles 

közigazgatási menedzser szakképesítés, vagy az Országos Közigazgatási 

Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített 

tudományos fokozat alapján adott mentesítés, 

- jogi vagy közigazgatási szakvizsga, (szakvizsgával nem rendelkező pályázó esetén a 

pályázó vállalja, hogy a kinevezéstől számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási 

szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége által a teljeskörűen közigazgatási 

jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi), 

- legalább 2 év közigazgatási gyakorlat. 

 

Előnyt jelent: önkormányzati igazgatásban eltöltött legalább 5 éves gyakorlat. 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

- géppel írott részletes szakmai önéletrajzot,  

- a végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatát, 

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

- a jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseket, 

- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a 

pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul, illetve kívánja-e a 

pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tartását, 

- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázatot 

megismerhetik,  

- nyilatkozatot arról, hogy pályázati nyertessége esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi 

eljárás lefolytatását. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírásnak a KSZK honlapján történő 

megjelenését követő 15 napon belül. Benyújtáson a hivatalba történő beérkezés napját kell 

érteni.  

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kakucs.hu honlap. 

 

A pályázatokat Kakucs Község Önkormányzatának Polgármesteréhez kell benyújtani a 

következő címen: 2366 Kakucs, Fő u. 20. A borítékon kérjük feltüntetni: „Jegyzői pályázat”. 

Az állás betöltésére kiírt pályázatról a képviselő-testület legkésőbb a pályázat benyújtására 

előírt határidőt követő legközelebbi ülésen dönt. 

 

Az állás a képviselő-testület döntését követően azonnal betölthető.  

 

A képviselő-testület jogosult a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani. 

 

A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető: Szalay István polgármestertől a 

06-29-576-031. telefonszámon.” 

 

http://www.kakucs.hu/
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatnak a KSZK, illetve az 

Önkormányzat honlapján történő megjelentetéséről intézkedjen. 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: polgármester 

 

 

2. Napirendi pont: A 2011. évi önkormányzati közbeszerzésekről a statisztikai összegezés 

elfogadása. 

 

Szalay István, polgármester: 

Kérem a napirendhez megküldött előterjesztés megvitatását és a 2011. évi önkormányzati 

közbeszerzésekről a statisztikai összegezéssel kapcsolatos észrevételek megtételét. 

 

Amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatos észrevételek nincsenek, úgy kérem a 

képviselőket, hogy döntsenek a határozati javaslatról. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja egyhangúan - 6 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

67/2012. (05. 31.) számú Határozata: 

 

A Képviselő-testület a 2011. évi közbeszerzéseinek éves statisztikai összegzését a határozat 

melléklete szerint elfogadja.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az éves statisztikai 

összegzésnek a Közbeszerzési Hatósághoz történő megküldéséről, valamint a www.kakucs.hu 

oldalon történő közzétételéről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

A 67/2012. (05. 31.) számú képviselő-testületi Határozat melléklete: 

 

9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez 

 

 Az éves statisztikai összegezés 

 

Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti 

ajánlatkérők vonatkozásában 

 

 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME 

 

Hivatalos név: Kakucs Község Önkormányzata 

 

Postai cím: Fő u. 20. 
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Város/Község: Kakucs 

 

Postai 

irányítószám: 2366 

Ország:Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Szalay István 

Címzett: polgármester 

Telefon:06-29/576-050 

E-mail: polgarmester@kakucs.hu 

 

Fax:06-29/376-051 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL):www.kakucs.hu 

 

A felhasználói oldal címe (URL):  

 

 

 

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

 

Központi szintű      Közjogi szervezet                         

Regionális/helyi szintű  x   Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) 

pont]          

Egyéb                                                  

 

 

II. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK 

 

II.1) A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. IV. fejezete) 

(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)   

Száma: •0••  

Érték: 0 

II.2) A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. VI. fejezete) 

(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)   

Száma: ••2•  

Értéke: 64.813.827.- 

 

III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ RÉSZLETES ADATOK 

III.1) A közbeszerzések összesítése, kivéve a IV.1)-IV.2). és IV.4). pontokban írt közbeszerzéseket 

(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)   

III.1.1) Árubeszerzés  

III.1.1.1) Eljárás típusa 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 nyílt 

 meghívásos 

 gyorsított meghívásos 

 hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 gyorsított tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

•••0 (száma)  

0(értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-----

--------- 

Összes árubeszerzés a közösségi eljárásrendben: 0••• (száma)  0(értéke) 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli 

 hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli 

•••0 (száma)  

0(értéke) 
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 közvetlen felhívással induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §] 

 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-----

--------- 

Összes árubeszerzés az egyszerű eljárásban: 0••• (száma)  0(értéke) 

III.1.1.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) 

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint)         •0•• (száma)      0 (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)----------------------

--------- 

Összes árubeszerzés a közösségi eljárásrendben:          0•• (száma)  0 (értéke) 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) 

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint) 0••• (száma)  0  (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)----------------------

--------- 

Összes árubeszerzés az egyszerű eljárásban:       0•• (száma)  0  (értéke) 

 

III.1.2) Építési beruházás  

III.1.2.1) Eljárás típusa 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 nyílt 

 meghívásos 

 gyorsított meghívásos 

 hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 gyorsított tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

••0• (száma)  

    0  (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-------

------- 

Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben:                  0 ••• (száma)  0    (értéke) 

 

Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de 

nem érte el a közösségi értékhatárt:                 0        ••• (száma) 0 (értéke) 

 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

X hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli 

 hirdetménnyel induló tárgyalásos 

     közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli 

 közvetlen felhívással induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §] 

 

•••1  (száma)  

  31.364.000.-(értéke) 

 hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli 

 hirdetménnyel induló tárgyalásos 

  X   közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli 

 közvetlen felhívással induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §] 

 

•••1  (száma)  

  33.449.827.-(értéke) 

 

---------(E részből az egyeseljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-------------

- 
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Összes építési beruházás az egyszerű eljárásban:             2••• (száma)   64.813.827.-(értéke) 

III.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) 

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint) •0•• (száma)  0   (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)------------------------

------- 

Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben:  •0•• (száma)  0  (értéke) 

 

Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de 

nem érte el a közösségi értékhatárt:  ••0• (száma) 0   (értéke) 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) 

•••45.26.26.40-9 (CPV kód, főtárgy szerint) •1•• (száma) 31.364.000.-(értéke) 

 

      45.23.32.28-3 (CPV kód, főtárgy szerint) •1•• (száma) 33.449.827.-(értéke) 

 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)------------------------

------- 

Összes építési beruházás az egyszerű eljárásban:                       2• (száma)   64.813.827.-(értéke) 

 

III.1.3) Építési koncesszió 

III.1.3.1) Eljárás típusa 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 nyílt 

 meghívásos 

 hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

••0• (száma)  

   0   (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-----

--------- 

Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben:         0••• (száma)   0  (értéke) 

 

Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, 

de nem érte el a közösségi értékhatárt:              0    ••• (száma)  0   (értéke) 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli 

 hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli 

 közvetlen felhívással induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §] 

••0• (száma)  

 0    (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-----

--------- 

Összes építési koncesszió az egyszerű eljárásban:                    0     ••• (száma)  0   (értéke) 

III.1.3.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) 
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••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint) ••0• (száma)  0  (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)----------------------

--------- 

Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben: •0•• (száma) 0   (értéke) 

Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, 

de nem érte el a közösségi értékhatárt:                 0          ••• (száma)    0  (értéke) 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) 

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint) 0••• (száma)   0   (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)----------------------

--------- 

Összes építési koncesszió az egyszerű eljárásban: •0•• (száma)   0   (értéke) 

 

III.1.4) Szolgáltatás-megrendelés 

III.1.4.1) Eljárás típusa 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 nyílt 

 meghívásos 

 gyorsított meghívásos 

 hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli 

tárgyalásos 

 gyorsított tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

 tervpályázat 

 a Kbt. 21/B. §-a alapján 

közbeszerzési eljárás nélkül megkötött 

szerződés 

•0•• (száma)  

0   (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------

-------- 

Összes szolgáltatás-megrendelés a közösségi eljárásrendben:  •0•• (száma)  0   (értéke) 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli 

 hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli 

 közvetlen felhívással induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §] 

 

••0• (száma)  

   0   (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------

-------- 

Összes szolgáltatás-megrendelés az egyszerű eljárásban:  ••0• (száma)   0   (értéke) 

III.1.4.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) 

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint) ••0• (száma)    0   (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------

-------- 

Összes szolgáltatás-megrendelés a közösségi eljárásrendben:  ••0• (száma)  0    (értéke) 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) 

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint) ••0• (száma)  0   (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------

-------- 

Összes szolgáltatás-megrendelés az egyszerű eljárásban: •0•• (száma)   0    (értéke) 
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III.1.5) Szolgáltatási koncesszió 

III.1.5.1) Eljárás típusa 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli 

 hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli 

 közvetlen felhívással induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §] 

 

•••0 (száma)  

 0   (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-----

--------- 

Összes szolgáltatási koncesszió az egyszerű eljárásban:  •0•• (száma)   0   (értéke) 

III.1.5.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) 

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint) ••0• (száma)  0    (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)----------------------

--------- 

Összes szolgáltatási koncesszió az egyszerű eljárásban: •0•• (száma)   0    (értéke) 

 

III.2 A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése (valamennyi mezőbe csak szám 

érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)     

III.2.1) Árubeszerzés 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)  

 124. § 

(2) a) 

 124. § 

(2) b) 

 125. § 

(1)  

 125. § (2) a) 

 125. § (2) b) 

 125. § (2) c) 

 125. § (4) a) 

 125. § (4) b)  

 125. § (4) c) 

 125. § (4) d) 

 

••• 0(száma)  

  0    (értéke) 

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, -----------------

---------  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos árubeszerzés a közösségi eljárásrendben: •0•• (száma)  0   (értéke) 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)  

 252. § 

(1) a) 

 252. § 

(1) b) 

 252. § 

(1) c) 

 

 125. § (2) b) 

 125. § (4) a) 

 125. § (4) b) 

 125. § (4) c)  

 125. § (4) d) 

 

 ••0• (száma)  

 0   (értéke) 

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, -----------------

---------  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos árubeszerzés az egyszerű eljárásban: ••0• (száma)    0  (értéke) 

III.2.2) Építési beruházás/építési koncesszió 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)  

 124. § 

(2) a) 

 125. § (1) 

 125. § (2) a) 

 125. § (2) c) 

 125. § (3) a) 

 139. § (2) 

 

••0• (száma)  

  0   (értéke) 
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 124. § 

(2) b) 

 124. § 

(2) c)  

 125. § (2) b)  125. § (3) b)  

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, -----------------

---------  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió a közösségi eljárásrendben:  

••0• (száma)    0   (értéke) 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)  

 252. § 

(1) a) 

 252. § 

(1) b) 

 252. § 

(1) c) 

 125. § (2) b) 

 125. § (3) a)  

 125. § (3) b)  

  •0•• (száma)  

  0    (értéke) 

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, -----------------

---------  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az egyszerű eljárásban:  

•••0 (száma)   0   (értéke) 

 

III.2.3) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) 

 

124. § 

(2) a)   

 

124. § 

(2) d)   

 

125. § 

(2) a)   

 

125. § 

(2) c)   

 

125. § 

(3) b)        

 

 124. § (2) b) 

 125. §(1) 

 125. § (2) b) 

 125. § (3) a) 

 125. § (5) 

  ••0• (száma)  

 0   (értéke) 

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ------------

--------------  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a közösségi eljárásrendben:  

•••0 (száma)  0   (értéke) 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)  

 

252. § 

(1) a) 

 

252. § 

(1) b)  

 

252. § 

(1) c) 

 

 252. § (1) d) 

 125. § (2) b) 

125. § (3) a) 

 125. § (3) b) 

 125. § (5) 

  ••0• (száma)  

 0   (értéke) 
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252. § 

(1) d) 

 

252. § 

(1) g) 

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ------------

--------------  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:  

•••0 (száma)    0   (értéke) 

 

 

 

 

IV. SZAKASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

IV.1) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi értékhatárokat 

elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések 

értékét Ft-ban,, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: •••0 

közbeszerzések értéke: 0 

IV.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások 
szerződések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve): 0 

IV.3) Elektronikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét 

Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: •••0 

közbeszerzések értéke: 0 

IV.4) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések 

értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: •••0 

közbeszerzések értéke: 0 

IV.5) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a 

szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  

IV.5.1) A Kbt. 53. §-a (7) bekezdésének alkalmazása 

közbeszerzések száma: •••0 

közbeszerzések értéke: 0 

IV.5.2) A Kbt. 57. §-a (4) bekezdés c) pontjának alkalmazása 

közbeszerzések száma: ••0• 

közbeszerzések értéke: 0 

IV.5.3) A Kbt. 58. §-a (5) bekezdésének alkalmazása 

közbeszerzések száma: ••0• 

közbeszerzések értéke: 0 

IV.5.4) A Kbt. 67. §-a (2) bekezdés f) pontjának alkalmazása 

közbeszerzések száma: ••0• 

közbeszerzések értéke: 0 

IV.5.5) A Kbt. 68. §-a (5) bekezdésének alkalmazása 

közbeszerzések száma: ••0• 

közbeszerzések értéke: 0 

 

IV.5.6) Zöld közbeszerzések összesen 

közbeszerzések száma: •••0 

közbeszerzések értéke: 0 
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IV.6) Szociális szempontok figyelembe vétele (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések 

értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) 0 

IV.6.1) A szociális szempont a műszaki leírás (Kbt. 58. §-a) meghatározása során került figyelembe 

vételre 

közbeszerzések száma: ••0• 

közbeszerzések értéke: 0 

IV.6.2) A szociális szempont az alkalmassági feltételek (Kbt. 66. és 67. §) meghatározása során került 

figyelembe vételre 

közbeszerzések száma: •••0 

közbeszerzések értéke: 0 

IV.6.3) A szociális szempont a bírálati szempontok (Kbt. 57. §-a) meghatározása során került figyelembe 

vételre 

közbeszerzések száma: ••0• 

közbeszerzések értéke: 0 

IV.6.4) A szociális szempont a szerződéses feltételek [Kbt. 53. §-ának (7) bekezdése] meghatározása során 

került figyelembe vételre 

közbeszerzések száma: •••0 

közbeszerzések értéke: 0 

IV.6.5) Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 17/A. §) 

közbeszerzések száma: •••0 

közbeszerzések értéke: 0 

IV.6.6) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások [IV.6.1)–IV.6.5) pontok] 

összesen 

közbeszerzések száma: ••0• 

közbeszerzések értéke:     0 

IV.7) EU alapokból finanszírozott/EU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi mezőbe 

csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: •••2 

közbeszerzések értéke: )   64.813.827.- 

IV.8) A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. 70. §-ának (2) 

bekezdésével összefüggésben (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab 

számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: •••2 

közbeszerzések értéke:)   64.813.827.- 

IV.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 253. §) (valamennyi 

mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: •••0 

közbeszerzések értéke: 0 

IV.10) AZ ÖSSZEGEZÉS FELADÁSÁNAK DÁTUMA: ••••2012/05/31••  (év/hó/nap) 
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3. Napirendi pont: A Portaterv Kft. beszámolója. 

 

Szalay István, polgármester: 

Kérem a napirendhez megküldött előterjesztés megvitatását és a Portaterv Kft. 

beszámolójával kapcsolatos észrevételek megtételét. 

Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban el kell mondanom, hogy a rendezési tervünk jelenlegi 

módosítási eljárása során több, korábban változtatni javasolt területet ki kell hagynunk a 

tervezetből, mert a Földhivatal nem járul hozzá néhány terület átminősítéséhez. Ilyen például: 

a Fecske utca vonalát követő külterületi rész belterületbe vonása,  melyet amiatt kifogásol a 

Földhivatal, hogy addig, amíg az Önkormányzatnak vannak értékesítésre váró belterületi 

telkei, addig nem tartják indokoltnak ezen külterület belterületbe vonását. A Dózsa György 

utca folytatásában lévő területnek pedig csak 10%-át engedélyezik szántónak minősíteni 

annak ellenére, hogy valójában a teljes terület szántóföld, és nem erdő.   

 

Prohászka Csaba képviselő úr kiment a teremből. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária, képviselő: 

 

Korábban határozatot hoztunk a 16/2012. (02. 14.) számú Határozatunkban, hogy a rendezési 

terv módosítása kapcsán a szennyvíztisztító mögötti területet rekreációs övezetté kívánjuk 

nyilvánítani. Most pedig ez nem szerepel a Porterv felsorolt pontjai között.  

 

Szalay István, polgármester: 

Ezzel kapcsolatosan a tervezőktől azt a tájékoztatást kaptam, hogy beleírhatjuk a rendezési 

tervünk módosításába, hogy azt a bizonyos területet rekreációs övezetté kívánjuk nyilvánítani, 

viszont - mivel az a terület Natura 2000-es övezetbe van sorolva, így - szigorúbb 

szabályozások vonatkoznak rá, mint, ha csak rekreációs övezet lenne.   Ha mégis változtatni 

akarnánk a besorolásán, nagyon elhúzódna miatta ezen módosítási eljárásunk, mivel a terület 

sok-sok tulajdonost érint, akiket mind meg kellene keresnünk. Nekünk viszont az AKA Zrt-

vel kötött szerződés miatt sürgősen cselekednünk kell a rendezési terv módosítása kapcsán. 

De az, hogy a mostani eljárásba azt a területet nem vonjuk be, nem jelenti azt, hogy ezt a 

lehetőséget teljesen kizárjuk. A következő módosításkor ismét beszélünk róla. 

 

Amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatban további észrevételek nincsenek, úgy kérem a 

képviselőket, hogy döntsenek a határozati javaslatról. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

68/2012. (05. 31.) számú Határozata: 

 

A Képviselő-testület a Portaterv Kft. által készített Kakucs Község Településrendezési 

Tervében történő módosításokat elfogadja az alábbiak szerint: 

 

A Rendezési Tervben módosítani kívánt területek, és a módosítás indokolása: 

 

1. Az M5 autópálya melletti 036/9, 036/22,24-27 hrsz.-ú ingatlanok. 
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Az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt., mint az M5 autópálya fenntartója Kakucs 

Község közigazgatási területén egy tengelysúlymérő állomás megépítését tervezi. A cél egy 

olyan állomás kiépítése, amely a túlsúlyos járművek, a kis követési távolságot tartó járművek 

valamint a megengedett sebességet túllépő járművek kiszűrésére szolgál. Várhatóan a 

közlekedésre veszélyes és az út minőségét negatívan befolyásoló járművek kiszűrése nyomán 

javul a közlekedés biztonsága és minősége.  

Az előzetes véleményében Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága jelezte, hogy 

a 036/22 hrsz. terület erdőingatlan, amely az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként 

nyilvántartott erdőterület. Kivonással járó igénybevételt az Igazgatóság csak csereerdősítési 

kötelezettség vállalása esetén fogja engedélyezni. 

Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága a XIV-G-013/02115-3/2012. 

ügyiratszámú határozatában az M5 autópálya tengelysúlymérő állomás létesítésének céljából 

erdő termelésből történő kivonásához az elvi engedélyét megadta.  

 

2. Az un. Kakucsring területe (072/65 hrsz.).  

Az un. Kakucsring területe már gokart-pályaként funkcionál, ám ezt a településrendezési 

tervek nem tükrözik. A Képviselő testület úgy határozott, hogy szeretné ezt a funkciót 

tartósan megőrizni és a rendezési terveken szerepeltetni. 

 

3. Az un. Lőtér területe, a 032,036/14-17 hrsz.-ú ingatlanok. 

A Temető utca határában fekvő terület jelen állapotában rendezetlen képet mutat. Az illegális 

szemétlerakó felszámolása után maradt gödrök, egyenleten terepfelszín kedvezőtlen 

benyomást keltenek. Egy helyi vállalkozó gyümölcsöskertek kialakítását tervezi. A 

településrendezési tervek módosítása által gazdálkodást is lehetővé tevő terület felhasználási 

kategóriába kerül a jelenleg gazdasági erdőterület. 

 

4.  Dózsa György út menti 074/3 hrsz.–ú ingatlan.  

A földnyilvántartás szerinti mezőgazdasági terület ma erdőövezetben van a településrendezési 

eszközökben, amelynek tanyás mezőgazdasági övezet kialakítását tervezi az Önkormányzat, 

ezért megfelelő övezeti átminősítéssel rendezni kívánja erre a célra a területet. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Prohászka Csaba képviselő úr visszajött az ülésre. 

 

 

4. Napirendi pont: Egyebek 

 

Szalay István, polgármester: 

A Fehér Gyolcs Alapítvány egy képviselője azzal keresett meg, hogy járuljon hozzá az 

Önkormányzat ahhoz, hogy a községben tevékenykedhessenek, mint házi segítségnyújtók. A 

minisztériumi engedélyük megvan, de a szociális törvény előírja, hogy az adott önkormányzat 

hozzájárulását is be kell szerezniük. Ők egyébként idős embereket ápolnak, ingyen szállítanak 

ebédet, beszerzik a szükséges gyógyszereket, és ez ideig panaszt nem hallottam rájuk.  

Egyébként a Jogi és Szociális Bizottság javasolja a testületnek elfogadásra a hozzájárulás 

határozatlan időre történő megadását azzal, hogy a határozati javaslatban foglalt hozzájáruló 

nyilatkozat végére rögzítésre kerüljön, hogy „a hozzájárulás a nem rendeltetésszerű működés 

esetén az Önkormányzat által visszavonásra kerül”.  
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Kérem a képviselő-testület döntését az ügyben. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja egyhangúan - 6 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

69/2012. (05. 31.) számú Határozata: 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Szalay István polgármester urat, hogy a Fehér Gyolcs 

Alapítvány tevékenységéhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot írja alá az alábbiak szerint: 

 

„Kakucs község Önkormányzata 

 hozzájáruló nyilatkozata befogadási kérelemhez 

 

A Fehér Gyolcs Alapítvány (1035 Budapest, Laktanya u. 35.) mint nem állami fenntartó 

határozatlan idejű működési engedélye alapján (engedélyszám: 90PM-2527/17/2011.) 

szociális alapszolgáltatásként házi segítségnyújtást nyújt Kakucs község közigazgatási 

területén. 

A Fehér Gyolcs Alapítvány, mint fenntartó szakmai programjából kiderül, hogy 

többletszolgáltatást biztosít az ellátási területén, amely kiegészíti az Önkormányzat által 

nyújtott ellátást, továbbá munkahelyeket teremt és tart fent a településen, ezért a fentiekben 

foglaltak értelmében Kakucs község Önkormányzatának Képviselő – testülete a 69/2012. 

(05.31.) képviselő-testületi határozatában foglaltak szerint hozzájárul ahhoz, hogy a Fehér 

Gyolcs Alapítvány Kakucs község közigazgatási területén házi segítségnyújtást, mint 

szociális alapszolgáltatást végezzen. A hozzájárulás határozatlan időre szól. 

A Fehér Gyolcs Alapítvány rendeltetésellenes működése esetén a hozzájárulás az 

Önkormányzat részéről visszavonásra kerül.” 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

---------------------------------- 

 

Tóth Istvánné képviselő asszony megérkezett az ülésre. 

 

Szalay István, polgármester: 

Az Újhartyánnal közös Szennyvízkezelő Kft-nk működésével kapcsolatosan több döntést meg 

kellene hoznunk. Kérem a képviselőket, hogy – amiatt, hogy ezen döntések miatt ne kelljen 

újból összeülnünk a napokban - a döntések meghozatalának sürgősségére tekintettel - nézzék 

át az ülés előtt kiadott anyagot, a Kft. beszámolóját, a határozati javaslatokat, és amennyiben 

kérdésük, észrevételük lenne, úgy azt tegyék meg, majd kérem, hogy döntsetek. 

 

A képviselő-testület tagjai áttekintették a Kft. működtetésével kapcsolatban benyújtott 

dokumentumokat és határozati javaslatokat, és tudomásul vették az abban foglaltakat, 

kérdés nem hangzott el. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja - 6 igen szavazattal 1 tartózkodás ellenében - az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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70/2012. (05. 31.) számú Határozata: 

 

A Képviselő-testület a Szennyvízkezelő Kft. (2366 Kakucs, Fő u. 20.) 2011. évi beszámolóját 

az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

71/2012. (05. 31.) számú Határozata: 

 

A Képviselő-testület a Szennyvízkezelő Kft. (2366 Kakucs, Fő u. 20.) 2011. évi 

vagyonmérlegét az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

72/2012. (05. 31.) számú Határozata: 

 

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat 50%-os tulajdonában lévő 

Szennyvízkezelő Kft. (2366 Kakucs, Fő u. 20.) a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-be 

(2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) beolvadjon.  

A Testület a beolvadással kapcsolatos szerződések aláírásával megbízza Szalay István 

polgármestert. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2012. (05. 31.) számú Határozata: 

 

A Képviselő-testület megbízza a Szennyvízkezelő Kft. (2366 Kakucs, Fő u. 20.) ügyvezetőjét 

az egyesüléssel kapcsolatos mérleg elkészítésével. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 
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A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 7 tagja egyhangúan - 7 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

74/2012. (05. 31.) számú Határozata: 

 

A Képviselő-testület a Szennyvízkezelő Kft. (2366 Kakucs, Fő u. 20.) könyvvizsgálói 

feladatainak ellátásához Maczák János könyvvizsgáló kijelölésével egyetért. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

---------------------------------- 

 

 

Szalay István, polgármester: 

Újhartyán Község Önkormányzata javasolja Testületünknek, hogy a velük közös tulajdonban 

lévő szennyvíztisztító telep felújításával kapcsolatos tervek elkészítését sürgessük meg mi is 

azzal, hogy felszólítjuk Nádudvari József tervezőt, hogy záros határidőn belül, június 6-áig 

készítse el a szükséges műszaki terveket, ellenkező esetben – annak érdekében, hogy ne 

essünk el az uniós pályázati lehetőségtől - bontsunk vele szerződést, és sürgősen keressünk 

más tervezőt. 

Kérem a képviselők döntését az újhartyáni javaslatról a kiadott határozati javaslatnak 

megfelelően. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

75/2012. (05. 31.) számú Határozata: 

 

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a 2012. január 9-én, a HUNPLAN Mérnöki Iroda Bt-

vel, mint megbízottal (6600 Szentes, Páva u. 13/3. Képviseletében: Nádudvari József) aláírt, 

Újhartyán-Kakucs községek tulajdonát képező szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése 

beruházáshoz szükséges vízjogi létesítési engedélyes terv, RMT és CBA készítéséhez 

szükséges műszaki terv elkészítésével megbízott vállalkozóval kötött szerződést 2012. június 

6-án felbontja, - mivel a szerződés 4. pontjában vállalt határidők egyikét sem teljesítette - 

abban az esetben, ha ezen időpontig a szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti.  

 

Határidő: 2012. június 6. 

Felelős: polgármester 

---------------------------------- 

 

 

Oláh József, képviselő: 

Az Interneten kering egyfajta pánik a helyi vízminőséggel kapcsolatban, a „fészbukra” is 

feltettek olyan képet, ahol nagyon sárga a mosdóban lévő víz. A hirdetőtáblákon láttam 

plakátot, hogy a DAKÖV Kft. kéri a lakosság türelmét június elsejéig, mert addig ülepítenek, 

de nincs feltüntetve, hogy mikortól, meg egyébként a lakosság semmiféle tájékoztatót nem 

kapott ezzel kapcsolatosan. Senki nem tud semmit, hogy mi van a vízzel. 
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Szalay István, polgármester: 

Vasat és mangánt találtak a vízben, ezért most kezelik, mosatják a vezetéket. Részben az a 

baj, hogy a szűrő nem bírja azt a kapacitást, amit a falu igényelne.  

A vízminőséggel kapcsolatos problémákra a hosszú távú megoldást egy vastalanító 

berendezés kiépítése jelentené. 

 

---------------------------------- 

 

Oláh József, képviselő: 

Az Akác utca burkolásával kapcsolatos munkálatok mikor kezdődnek meg? 

 

Szalay István, polgármester: 

Még a nyár folyamán elkészül az Akác utcában is a makadámút. Kérjük addig is az ott lakók 

szíves türelmét. 

 

Mivel a nyilvános üléshez kapcsolódóan más kérdés nem érkezett, a továbbiakban -

kitüntetésekkel kapcsolatos döntések meghozatala miatt - zárt ülést rendelek el. 

 

Kmf. 

 

 

                Szalay István      Farkasné Szabó Mária 

                polgármester                                                          aljegyző 

 

 

 

     Prohászka Csaba     Oláh József                                                                      
                képviselő, hitelesítő                                        képviselő, hitelesítő 


