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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. november 28-án 

(szerdán) 18 órai kezdettel, a Kakucs községi Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében 

megtartott - közmeghallgatással egybekötött - nyilvános testületi üléséről. 

 

 

Jelen vannak a 7 tagú képviselő-testület tagjai közül: 
 

Szalay István              polgármester 

Balogh János             alpolgármester 

Marton Ilona              képviselő 

Oláh József              képviselő 

Tóth Istvánné              képviselő  

 

Továbbá: 

Farkasné Szabó Mária     aljegyző 

Csernák Jánosné  bizottsági tag 

Tóth Tamás    bizottsági tag 

Beliczki Györgyné  hivatalsegéd 

 

 

Szalay István polgármester:  
 

Tisztelettel köszöntöm a közmeghallgatáson megjelenteket.  

Dr. Kendéné Toma Mária képviselő asszony és Prohászka Csaba képviselő úr jelezte, hogy 

más, halaszthatatlan elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen megjelenni. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes.  

 

Meghirdetett napirendi pontok: 

 

1./ Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi munkájáról. 

 

2./ Kérdések, javaslatok a Képviselő-testület tagjai felé. 

 

 

Szalay István polgármester:  
 

Annak ellenére, hogy minden házhoz megküldtük a közmeghallgatás meghívóját, valamint az 

eseményt a község honlapján is időben meghirdettük, mégsem látok itt egy olyan helyi lakost 

sem, aki nem tisztségviselője, vagy alkalmazottja az önkormányzatnak. 

Mivel a jelenlévőkkel folyamatosan ülésezünk, nem hinném, hogy bármi újat tudnék mondani 

az Önkormányzat ez évi munkájáról, de, természetesen, ha van valakinek kérdése, tegye fel. 
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A jelenlévők az Önkormányzat 2012. évi munkájával kapcsolatban nem tettek fel 

kérdést a polgármester úrnak. 

 

Szalay István polgármester:  

 

Megkérem a jelenlévőket, hogy tegyék fel a lakosságot leginkább érintő kérdéseiket, 

javaslataikat. 

 

Tóth Tamás bizottsági tag: 
 

Nekem, mint Pénzügyi és Falufejlesztési bizottsági tagnak, többen jelezték már a 

környezetemből, hogy szóljak az Önkormányzatnál, hogy – mivel nagyon hangos a 

gokartpálya - szólítsák fel az üzemeltetőt, hogy tegyen valamit a zaj ellen.  

 

Szalay István polgármester:  
 

Mi is nap mint nap halljuk az embereket, ahogy panaszkodnak a gokartpálya zajára.  

Egyébként az eljárás már folyamatban van ellenük, miután az egyik augusztusi rendezvény 

miatt Újhartyán alpolgármestere bejelentést tett. A panaszát továbbítottuk a 

Környezetvédelmi Felügyelőségnek vizsgálat lefolytatása céljából, mivel a környezetvédelmi 

működési engedélyt ezen hatóság adta ki részükre. Még nem kaptunk tőlük választ, így azt 

sem tudjuk, hogy kivizsgálták-e már az ügyet. 

  

Tóth Istvánné képviselő: 
 

Az a baj, hogy még az autópálya melletti fasort is kivágta valaki, ami pedig elég jól felfogta a 

hangot. 

 

Oláh József képviselő: 
 

Annak, hogy Kakucson megépült egy nívós gokartpálya, van pozitív és van negatív oldala is. 

A pozitívum például, hogy a „Kakucsring” miatt elterjedt a hírünk mind az országban, mind a 

határon kívül. Pozitívum az is, hogy akik idejönnek a pályára nézelődni, versenyezni, 

legtöbbször megállnak útközben a helyi boltokban vásárolni, miáltal megemelik a vállalkozó 

bevételét. 

Negatívum viszont a sokszor alig elviselhető zaj, a kocsik gumijainak csikorgása. Én úgy 

tudom, hogy annak idején gokartpályára lett kiadva az engedély, viszont sokszor nem is 

gokartverseny van ott, hanem például drift.  

Mivel sok ember panaszkodik a ringre a faluból, nem tehetjük meg, hogy nem foglalkozunk a 

témával. 

Szerintem meg kellene hívnunk egy testületi ülésre a vállalkozót és megkérdezni tőle, hogy 

mit tudna tenni a probléma megoldása érdekében. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Én erről a Pistával már százszor beszéltem. Azt mondta, hogy nem termeli ki a ring a zajvédő 

fal árát, ezért most még nem tudja megépíteni. Kb. 60-80 millió forintba kerülne. 

Két dolgot tehetünk: vagy nekiállunk békítgetni a lakosságot, vagy, ha a Környezetvédelmi 

Felügyelőség maga nem végez zajvizsgálatot üzemidőben, akkor mi, a saját anyagi terhünkre 

bevizsgáltatjuk a zajhatást. A költsége kb. 200 ezer forint lenne. 
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Annak idején, 2005-ben a Pénzes Autósport Egyesület kérte a testülettől, hogy 

engedélyezzék, hogy az M5-ös autópálya túloldalán felépíthessenek egy nemzetközi 

színvonalú gokartpályát. Benne van az akkori jegyzőkönyvben, hogy mondta az Egyesület 

vezetője, hogy: „a faluban semmi nem fog belőle hallatszani”. 

Én ezzel a kijelentéssel szemben akkor is szkeptikus voltam, ezért javasoltam a 

képviselőknek, hogy a döntés előtt kérjünk az ÁNTSZ-től állásfoglalást a leendő zajhatásra.  

Akkor a vállalkozó azt mondta, hogy mivel sürgősen kellene neki az elvi engedély a 

testülettől, kéri, hogy adják ki azt számára előzetes zajvizsgálat nélkül, viszont megígéri, hogy 

mihelyst panasz jön a lakosság részéről a pálya zajára, rögtön megépítteti a zajvédő falat. 

Akkor azt is mondta a vállalkozó, hogy a zajhatást a lelátó is csökkenteni fogja, amit a 

területen kitermelt földből fognak megépíteni a falu felé eső részen. 

Végül is a képviselők 8 szavazattal 1 ellenében – aki én voltam – hozzájárultak ahhoz, hogy a 

Helyi Építési Szabályzatban foglaltaktól egyedileg eltérve az Építéshatóság építési engedélyt 

adjon ki gokart-pálya építésére, mindennemű feltétel nélkül. 

 

Mivel akkor a testület engedélyezte a vállalkozó részére, hogy megépítse a gokartpályát, 

amibe súlyos milliókat belefektetett, most nagyon visszás lenne, ha hirtelen bezárattatnánk. 

Én is azt mondom, hogy le kell ülni vele, s „fehér asztalnál” megbeszélni, hogy mi lenne az a 

legjobb megoldás, ami mindkét félnek még elfogadható lenne.  

 

A jelenlévők javasolták, hogy a Hivatal szólítsa fel a vállalkozót, hogy a gokartpálya 

zajának csökkentése miatt vagy építse meg a beígért zajvédő falat, vagy találjon ki 

valamilyen más megoldást. 

 

 

Tóth Istvánné képviselő: 

 

Polgármester Úr! Te a könyvtár átadási ünnepségen azt mondtad, hogy 40 millió forintba 

került a felújítás. Én akárhogy számolok, nekem nem jön ki ennyire. Megmondanád, hogy 

hogy számoltad ki? 

 

Szalay István polgármester:  
 

Az ingatlan értéke abban az állapotában, ahogy volt a felújítás előtt kb. 15 millió forintot ért. 

Kaptunk hozzá 11 millió forint állami támogatást, illetőleg 5 milliót az önkormányzat tett 

hozzá. A belső átalakítás 9 millióba került. 

 

Tóth Istvánné képviselő: 

 

Én azért nem értettem, hogy neked hogy jött ki ez az összeg, mert én a meglévő épület értékét 

kevesebbre becsültem és annak értékét nem tenném hozzá a felújításhoz. 

 

.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Oláh József képviselő: 

 

Mint a testületi ülésen is említettem, nagyon kevésnek tartom a helyi adók teljesítését. A 

gépjármű adónál például a tervezett 33 millió forintból csak 19 millió jött be. Az iparűzési 

adónál is csak 39 jött be a 48 millióból. Mi ennek az oka? 
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Szalay István polgármester:  
 

Például az, hogy jónéhány vállalkozó, aki pedig itt lakik, és valójában itt van a székhelye meg 

a telephelye, nem ide jelentette be a vállalkozását, hanem olyan településre, ahol nem kell 

iparűzési adót fizetni. Ilyen település például Újlengyel. Nagyon sok kakucsinak ott van a 

telephelye. Ez nekünk nagyon rossz, mert nem hozzánk folyik be az adóbevétel, hanem ahhoz 

a településhez, amelyiknek egyébként semmi köze sincs a vállalkozáshoz. 

 

A jelenlévők nemtetszésüket fejezték ki a polgármester úr által elmondottakkal 

kapcsolatban, s javasolták a Hivatalnak, hogy a nem Kakucson bejegyzett, azonban 

ténylegesen itt lévő vállalkozásokkal szemben indítsák el a megfelelő eljárást. 

 

.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Tóth Istvánné képviselő: 

 

Ne felejtsétek el, hogy pénteken este Kovács Attila helyi festőművésznek kiállítása lesz itt a 

hivatalban, valamint vasárnap 4 órakor kistérségi fúvószenekari találkozó lesz a 

tornacsarnokban. Mindkét eseményre mindenkit szeretettel várunk. 

 

.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Más hozzászólás nem lévén, megköszönöm a részvételt és a közmeghallgatást bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Szalay István       Farkasné Szabó Mária 

polgármester       aljegyző 

 

 

 

 

Tóth Istvánné       Oláh József 

képviselő, hitelesítő      képviselő, hitelesítő 

 


