
A Képviselő-testület 2012. évi határozatai: 
 

(A határozatok mellékleteit, táblázatokat - sok esetben azok jelentős terjedelmére tekintettel - 

lásd az adott ülés jegyzőkönyveinek előterjesztései között!) 

Hatá-

rozat 

száma: 

Ülés 

dátu

ma: 

Határozat 

tárgya: 

Határozat szövege: 

1.  01. 

17. 
A Képviselő-

testület a 2012. 

évi 

munkatervéről 

A Képviselő-testület a 2012. évi munkatervét – legfontosabb 

döntéseinek, rendeleteinek, üléseinek ütemezését – az 

alábbiak szerint fogadja el: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

 

2.  01. 

17. 
A Kökörcsin 

Napközi 

Otthonos Óvoda 

működésének, 

létszám- és 

bérgazdálkodásá

nak 

ellenőrzéséről 

készült 2011. 

évre szóló belső 

ellenőri jelentés 

elfogadásáról 

A Képviselő-testület elfogadja a Kökörcsin Napközi 

Otthonos Óvoda működésének, létszám- és 

bérgazdálkodásának ellenőrzéséről készült 2011. évre szóló 

belső ellenőri jelentést a jegyzőkönyv 1. számú 

mellékletében foglaltaknak megfelelően és a tárgyban az 

alábbi intézkedési tervet hozza: 

1. Alapító Okirat módosítása a jelentésben foglaltak 

szerint. 

2. Az óvoda nyitva tartásának, a működtetett csoportok 

számának meghatározása, szükséges feltételek 

megteremtése. 

A fenntartói döntések alapján munkabeosztás készítése, 

figyelemmel a munkaidőt, kötelező óraszámot meghatározó 

jogszabályokra. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

3.  01. 

17. 
Az 

Önkormányzat 

Közbeszerzési 

Szabályzatának 

elfogadásáról 

A Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el Kakucs 

község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

4.  01. 

17. 
Az 

Önkormányzat 

Adatvédelmi 

Szabályzatának 

elfogadásáról 

A Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el az 

Önkormányzat Adatvédelmi Szabályzatát: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

5.  01. 

17. 
Az 

Önkormányzat 

és a Hivatal 

Közérdekű 

Adatközlési és 

Közzétételi 

Szabályzatának 

elfogadásáról 

A Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el Kakucs 

község Önkormányzatának és Hivatalának Közérdekű 

Adatközlési és Közzétételi Szabályzatát: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

6.  01. 

17. 
A köztisztviselők 

2012. évre 

vonatkozó 

teljesítménycélja

A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselői tekintetében a 2012. évre vonatkozóan a 

következő teljesítménycélokat állapítja meg: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 



inak 

megállapításáról  

7.  01. 

17. 
Traffipax 

készülék javítási 

költségeihez 

történő 

hozzájárulásról 

A Képviselő-testület a Dabas Városi Rendőrkapitányság által 

üzemeltetett traffipax készülék javítási költségeihez 

lakosságszám-arányosan hozzájárul, s a 2012. évi 

költségvetésében ezen feladatra elkülönít 65.573 Ft-ot. 

A Testület felkéri a Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

fenti összeget az Ország Közepe Többcélú Kistérségi 

Társulás 11742032-15590033-00000000 számú 

bankszámlájára átutalni szíveskedjék 

8.  01. 

17. 
A 

Komposztmester 

Kft. ajánlatáról 

A Képviselő-testület a Komposztmester Kft. (1157 

Budapest, Nyírpalota út 1. fszt. 1.) ajánlatát megvitatta, s úgy 

döntött, hogy nem kívánja bérbe adni az Önkormányzat 

tulajdonában lévő, M5-ös autópálya túloldalán lévő, cca. 40 

hektárnyi földterületet. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

9.  01. 

17. 
Aljegyző 

kinevezéséről 

1.) A Képviselő-testület: Farkasné Szabó Máriát (szül: 

Szabó Mária, Budapest, 1964.05.03. an: Kucsera Rozália) 

nevezi ki Kakucs Község Önkormányzata aljegyzőjévé 
2012. január 18. napjával határozatlan időre, próbaidő 

kikötése nélkül. 

 

2.) A Képviselő-testület az aljegyző részére 370.000 Ft 

összegű személyi illetményt, illetve 600 km/hó gépjármű-

költségátalányt állapít meg. 

 

3.)    A Képviselő-testület nem nevezi ki dr. Kozma Juditot 

az Önkormányzat aljegyzőjévé. 

 

4.)    A Képviselő-testület nem nevezi ki Zsigri Viktóriát az 

Önkormányzat aljegyzőjévé. 

 

5.)    A Képviselő-testület nem nevezi ki dr. Bak Imrét az 

Önkormányzat aljegyzőjévé. 

 

6.)    A Képviselő-testület nem nevezi ki dr. Hellmann 

Zoltánt az Önkormányzat aljegyzőjévé. 

 

7.)    A Képviselő-testület felkéri a megbízott jegyzőt, hogy 

az aljegyző kinevezési okmánya elkészítéséről 

gondoskodjon. 

10.  02. 

14. 
A Polgármesteri 

Hivatal Alapító 

Okiratának 

módosításáról 

1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Alapító 

Okiratának módosítását az egységes szerkezetű Alapító 

Okirattal egyetemben elfogadja a határozat mellékletei 

szerint. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

2) A Képviselő-testület megbízza a gazdasági vezetőt, hogy 

a Polgármesteri Hivatalnak Alapító Okiratát küldje meg a 

Magyar Államkincstár részére. 

11.  02. Államháztartási A Képviselő-testület Kakucs Község Önkormányzata alap-, 



14. szakfeladatrend 

szerinti 

besorolásokról 

kiegészítő és kisegítő tevékenységeinek államháztartási 

szakfeladatrend szerinti besorolását az alábbiak szerint 

hagyja jóvá és a Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. 

számú függelékébe illeszti: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

12.  02. 

14. 
Gazdasági 

vezető 

kinevezéséről 

1) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a jegyző Bárányné 

Benkovics Edinát, a Polgármesteri Hivatal vezető tanácsos 

besorolású köztisztviselőjét a költségvetési szervek 

gazdasági vezetőjévé kinevezze 2012. február 15. napjától 

határozatlan időre, próbaidő kikötése nélkül. 

2) A Képviselő-testület a gazdasági vezető részére 300 

km/hó gépjármű-költségátalányt állapít meg. 

3)    A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a gazdasági 

vezető kinevezéséhez kapcsolódó okmányok elkészítéséről 

gondoskodjon. 

13.  02. 

14. 
A Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzatta

l létrejövő 

megállapodás 

elfogadásáról 

1.) A Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 

Kakucs Községi Önkormányzat és a Kakucs Községi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat között létrejövő megállapodás 

tervezetét azzal, hogy a két önkormányzat elnökének 

aláírásával egyidejűleg a korábban megkötött megállapodás 

hatályát veszti: 

(lásd az ülés előterjesztései között! 

14.  02. 

14. 
A Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzatta

l létrejövő 

megállapodás 

elfogadásáról 

1.) A Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 

Kakucs Községi Önkormányzat és a Kakucs Községi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat között létrejövő megállapodás 

tervezetét azzal, hogy a két önkormányzat elnökének 

aláírásával egyidejűleg a korábban megkötött megállapodás 

hatályát veszti: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

15.  02. 

14. 
Sastelep melletti 

ingatlanok 

vételárának 

meghatározásár

ól 

A Képviselő-testület elfogadja Lovas István (2366 Kakucs, 

Ibolya u. 2/A. szám alatti lakos) kérelmét, melyben 

megvásárolná az Önkormányzat tulajdonában lévő 032., 

036/14. és 036/16. hrsz-ú ingatlanokat 100,-Ft/ha áron, 

mindösszesen: 786.250,-Ft-ért. 

A testület meghatalmazza Szalay István polgármestert, hogy 

a fentiek figyelembevételével Lovas Istvánnal, vagy az általa 

kijelölt személlyel az adásvételi szerződést az Önkormányzat 

nevében megkösse. 

16.  02. 

14. 
Rendezési 

Tervben 

rekreációs 

övezet 

meghatározásár

ól 

A Képviselő-testület a Településrendezési Tervében 

rögzíteni kívánja, hogy a szennyvíztisztító teleptől az 

„öregországútig” húzódó területen 10 éven belül rekreációs 

övezetet kíván kialakítani. 

17.  02. 

14. 
Rendezési 

Tervben 

rekreációs 

övezet 

meghatározásáv

al kapcsolatos 

A Képviselő-testület felkéri Szalay István polgármestert, 

hogy a szennyvíztisztító teleptől az „öregországútig” húzódó 

terület rekreációs övezetbe való sorolásával kapcsolatban 

kérdezze meg a Rendezési Tervet módosító Porta Terv Kft. 

tervezőitől, hogy az hogyan érintené a folyamatban lévő 

Településszerkezeti Terv módosítását, és a Terv 



kérdésről elkészülésének határidejére negatív hatással lenne-e? 

18.  02. 

14. 
A körzeti 

megbízott 

részére 

biztosított 

számítástechnika

i eszközöknek a 

Rendőrség 

használatába 

adásáról 

A Képviselő-testület támogatja a Dabasi Rendőrkapitányság 

Közrendvédelmi Osztályát (2372 Dabas, Szent István tér 1.) 

azon szándékában, hogy az Önkormányzat által a körzeti 

megbízott részére biztosított számítástechnikai eszközök a 

Rendőrség használatába kerülhessenek, haszonkölcsön 

szerződéssel.  

A Képviselő-testület egyúttal nyilatkozik, hogy az 

Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal épületében továbbra 

is térítésmentesen biztosítja a körzeti megbízott 

számítógépéhez az Internet-szolgáltatást. 

 

A Rendőrség használatába adott eszköz  

 neve: Toshiba márkájú számítógép 

 típusa: satellite L30-11M  

 gyári száma: 67024427W 

 önkormányzat elnevezése: Kakucs Község 

Önkormányzata 

 önkormányzat székhelye: 2366 Kakucs, Fő utca 20. 

 adószáma:15734659-1-13 

 polgármester neve: Szalay István 

 

A testület meghatalmazza Szalay István polgármestert, hogy 

a fentiek figyelembevételével a Rendőrkapitánysággal a 

haszonkölcsön szerződést az Önkormányzat nevében 

megkösse – figyelemmel a Képviselő-testület 59./2008. (04. 

14.) sz. Kt. Határozatában foglaltakra 

19.  02. 

14. 
Az M5-ös 

autópálya 

melletti 

földterület 

eladási áráról 

A Képviselő-testület felhatalmazza Szalay István 

polgármestert, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő, 

M5-ös autópálya melletti cca. 40 hektáros földterület 

eladásával kapcsolatban egy ingatlanközvetítővel közvetítési 

szerződést kössön azzal, hogy a terület eladási ára minimum 

950,-Ft/m2 + ÁFA összeg legyen, és az ingatlanközvetítő a 

sikeres üzletkötés esetén a terület nettó eladási árának 3,3%-

a + ÁFA összegre jogosult.  

A szerződés csupán 2012. december 31. napjáig szólhat, és 

nem lehet belefoglalni kizárólagosságot. 

20.  03. 

13. 
Pályázat 

meghirdetéséről 

a helyi civil 

szervezetek 

részére 

A Képviselő-testület pályázatot hirdet a helyi civil 

szervezetek, egyesületek, társadalmi szervezetek, egyházak, 

csoportosulások, magánszemélyek (a továbbiakban együtt: 

Önszerveződő Közösségek) részére a 9/2012. (III. 14.) 

számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. 

Pályázat célja: a Közösségek folyó évben megrendezésre 

kerülő rendezvényeinek támogatása, valamint az érintett 

szervezetek folyó évi működési költségeihez való 

hozzájárulás. A támogatásra rendelkezésre álló pénzkeret 

folyó évben: 1.355.000,-Ft. 

A támogatottak köre: azon Önszerveződő Közösségek, 

amelyek Kakucson működnek, legalább egy éve látható 

működést produkálnak és legalább egy községi 



rendezvényen megjelentek, a szervezésből részt vállaltak, 

vagy saját rendezvényt bonyolítottak a pályázat benyújtását 

megelőzően. 

A pályázati anyag tartalma: pályázni a pályázati adatlap 

kitöltésével lehet. Az adatlap a Polgármesteri Hivatalban 

vehető át személyesen a jegyzőnél ügyfélfogadási időben, 

vagy letölthető a www.kakucs.hu honlapról. 

A támogatási döntés, az elbírálás határideje: a 

támogatások odaítéléséről a Képviselő-testület dönt 2012 

áprilisában. 

A Polgármesteri Hivatal a pályázókat a pályázati döntés után 

15 munkanapon belül értesíti az eredményről. 

A támogatás formája: A civil szervezet az elnyert 

támogatást a támogatási szerződésben meghatározott módon, 

egyösszegben/részletben veheti igénybe, melyet a támogatott 

szervezet célja szerinti tevékenységének, működésének 

költségeire használhat fel folyó év december 31-ig. 

A pályázati lapon szereplő költségvetés kiadási tételei, 

amelyek az adott program megvalósításához, a működéshez 

igazolhatóan kapcsolódnak:  

- működési költségek: - irodabérlet, rezsi, kommunikáció, - 

bér, tiszteletdíj, - szakértői költségek, - utazási költségek, - 

szállás, étkezés, - anyag-, eszközbeszerzés. 

Nem támogathatóak: beruházás, reprezentáció. 

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. 

A pályázatok beadásának módja, helye és határideje 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 20. 

A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal 

jegyzőjénél vagy postai úton. 

A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban kell 

benyújtani. 

A borítékra írják rá: „Civil pályázat”. 

Hiánypótlásra a pályázat leadási határidejétől számított 5 

munkanapon belül, egy alkalommal van lehetőség. A 

formailag nem megfelelő pályázatok elutasításra kerülnek. 

21.  03. 

13. 
Az 

Önkormányzat 

2012. évre 

vonatkozó 

közbeszerzési 

tervének 

elfogadásáról 

A Képviselő-testület Kakucs Község Önkormányzatának 

2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

22.  03. 

13. 
Pályázatot 

kiírásáról a 

kakucsi 

Általános Iskola 

magasabb 

vezetői 

beosztásának 

ellátására 

1) A Képviselő-testület az 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 

bekezdése, az 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: 

Kjt.) 20/A. § (1) és a 20/B. § (1) bekezdései, az 1993. évi 

LXXIX. törvény 17-18. és 30. §-ai, a 138/1992. (X. 8.) 

Korm. rendelet 5. §-a, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 12-

14. §-ai, továbbá a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 2-3. §-ai 

alapján pályázatot ír ki a kakucsi Általános Iskola, mint 

önállóan működő közoktatási intézmény magasabb vezetői 



beosztásának ellátására az alábbiak szerint: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (2366 

Kakucs, Fő u. 20.) a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. §-ai alapján 

pályázatot hirdet az önállóan működő 

Általános Iskola 

igazgatói (magasabb vezetői) 
munkakörének betöltésére 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

23.  03. 

13. 
Pályázatot 

kiírásáról a 

kakucsi 

Kökörcsin 

Óvoda 

magasabb 

vezetői 

beosztásának 

ellátására 

1) A Képviselő-testület az 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 

bekezdése, az 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: 

Kjt.) 20/A. § (1) és a 20/B. § (1) bekezdései, az 1993. évi 

LXXIX. törvény 17-18. és 30. §-ai, a 138/1992. (X. 8.) 

Korm. rendelet 5. §-a, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 12-

14. §-ai, továbbá a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 2-3. §-ai 

alapján pályázatot ír ki a kakucsi Kökörcsin Óvoda, mint 

önállóan működő közoktatási intézmény magasabb vezetői 

beosztásának ellátására az alábbiak szerint: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (2366 

Kakucs, Fő u. 20.) a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. §-ai alapján  

 pályázatot hirdet az önállóan működő  

 

Kökörcsin Óvoda 

óvodavezetői (magasabb vezetői) 
munkakörének betöltésére. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

24.  03. 

13. 
Az 

Önkormányzat 

2012. I. 

negyedévi 

előirányzati 

ütemtervének 

elfogadásáról 

A Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el az 

Önkormányzat 2012. I. negyedévi előirányzati ütemtervét 

havi bontásban. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

25.  03. 

13. 
A 

Vagyonnyilatkoz

at-kezelési 

Szabályzat 

elfogadásáról 

A Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 

Vagyonnyilatkozat-kezelési Szabályzatot: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

26.  03. 

13. 
A  

Bélyegzőkezelési 

Szabályzat 

elfogadásáról 

A Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 

Bélyegzőkezelési Szabályzatot: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

27.  03. 

13. 
A Vodafone 

Magyarország 

Zrt.-vel - 

közérdekű 

szolgalmi jog 

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az 

Önkormányzat tulajdonában lévő 524/6. hrsz-ú ingatlan 

tekintetében - a Vodafone Magyarország Zrt. képviselőjével 

- közérdekű szolgalmi jog alapítására vonatkozó 

megállapodást Szalay István polgármester úr az alábbiak 



alapítására 

vonatkozó 

megállapodás 

megkötéséről 

szerint megkösse: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

28.  03. 

13. 
A kakucsi 500 

hrsz-ú ingatlan 

ingyenes 

önkormányzati 

tulajdonba 

kerülésének 

kezdeményezése 

a Magyar 

Nemzeti 

Vagyonkezelő 

Zrt-nél 

1. A Képviselő-testület a Magyar Állam tulajdonát képező 

kakucsi 500 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati 

tulajdonba kerülését kezdeményezi a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt-nél. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan 

tulajdonjogának Önkormányzat részére történő megszerzése 

érdekében. 

3. Az ingatlant az Önkormányzat a lakhatási lehetőséggel 

nem rendelkezők részére szükséglakás vagy – a más 

településről érkező, azonban Kakucs község Önkormányzata 

által foglalkoztatott, vagy foglalkoztatni kívánt – 

közalkalmazottak, köztisztviselők, egészségügyi 

alapszolgáltatást ellátó orvosok szolgálati célú lakhatása 

biztosításának céljából kívánja tulajdonba venni, 

kapcsolódóan a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 8. § (1) bekezdésben foglaltakhoz, miszerint 

„a települési önkormányzat feladata a helyi 

közszolgáltatások körében különösen: … a 

lakásgazdálkodás, … az óvodáról, az alapfokú nevelésről, 

oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásáról … való 

gondoskodás.…”. 

4. Az Önkormányzat vállalja, hogy a szerződéskötéssel 

kapcsolatos összes költséget viseli (értékbecslés, 

szerződéskötés, ingatlan-nyilvántartási bejegyzés, stb.), s 

egyelőre az értékbecslés költségeire az Önkormányzat 

költségvetésében a tartalékból elkülönít 50.000,-Ft-ot. 

29.  03. 

13. 
A logopédusi 

feladatok 

ellátására kötött 

megállapodás 

módosításáról 

A Képviselő-testület az Igazgyöngy Közhasznú Alapítvány a 

Gyermekekért elnevezésű intézettel a logopédusi feladatok 

ellátására kötött megállapodást az alábbiak szerint módosítja:  

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

30.  03. 

13. 
Közterület-

karbantartó 

alkalmazásáról 

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat 

2012. március 15. napjától 2012. december 31. napjáig, napi 

4 órás munkaviszony keretében, a mindenkori minimálbér 

feléért, egy fő közterület-karbantartót alkalmazzon.  

Elsődleges feladata: a temető és környezete rendben tartása, 

majd azt követően parkgondozás, közterület-rendezés. A 

munkáltatói jogkör gyakorlója: a polgármester. 

A Képviselő-testület a közterület-karbantartó 

foglalkoztatásával összefüggő költségeket a város- és 

községgazdálkodási szakfeladat bér- és bérjellegű kiadásaira 

elkülönített összegből fedezi. 

31.  03. 

13. 
A helyi címer és 

zászló 

alapításáról és 

A Képviselő-testület - lakossági javaslatra - felkéri a jegyző 

asszonyt, hogy a következő testületi ülésre terjessze elő a 

helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről 



használatának 

rendjéről szóló 

önkormányzati 

rendelet 

módosításának 

kezdeményezés

éről 

szóló 9/1993. (IX. 10.) számú önkormányzati rendelet 

módosításának tervezetét, figyelembe véve a következőket: a 

rendelettervezet tartalmazza, hogy a község címerét, mint 

díszítő és utaló jelképet használni lehet a rendeletben 

felsoroltakon túl „a község közigazgatási területén lévő 

ingatlanok házszámtábláján”, továbbá a tervezet tartalmazza, 

hogy a házszámtáblán a címernek jól kivehetőnek, ránézésre 

azonnal felismerhetőnek kell lennie olyan távolságból is, 

ahonnan a házszám is könnyen leolvasható 

32.  03. 

13. 
A tűzgyújtás 

szabályaival 

kapcsolatos 

rendelkezésről 

A Képviselő-testület döntött arról, hogy amennyiben 2012. 

április végéig nem lép életbe olyan jogszabály, amely a 

tűzgyújtás szabályairól országosan rendelkezik, úgy a helyi 

környezetvédelmi rendelet tűzgyújtás szabályozására 

vonatkozó részének módosítását májusban újból napirendre 

tűzi. 

33.  03. 

13. 
Az Ország 

Közepe 

Többcélú 

Kistérségi 

Társulásban 

végzett 

munkáról szóló 

beszámoló 

elfogadásáról 

A Képviselő-testület elfogadta Szalay István polgármester 

beszámolóját az Ország Közepe Többcélú Kistérségi 

Társulásban végzett munkájáról. 

34.  03. 

13. 
Az Általános 

Iskola 

„nagyiskolájána

k” 50 éves 

átadása 

alkalmából 

megjelentetésre 

kerülő képes 

krónika 

támogatásáról 

A Képviselő-testület a helyi Általános Iskola 

„nagyiskolájának” 50 éves átadása alkalmából 

megjelentetésre kerülő jubileumi képes krónika 

összeállításához kapcsolódó költségekre 200.000,-Ft-ot 

csoportosít át az Önkormányzat költségvetéséből az 

Általános iskola költségvetésébe az Önkormányzat 

tartalékkerete terhére 

35.  04. 

12. 
Adásvételi 

előszerződés 

megkötéséről 

Bereczki-Zapff 

SOLAR Kft-vel 

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat 

nevében Szalay István polgármester úr  megkösse az alábbi 

szövegezésű előszerződést: 

„Adásvételi előszerződés 

amely létrejött egyrészről, Kakucs Község Önkormányzata 

(2366 Kakucs, Fő utca 20. törzsszám: 734653, képviseli 

Szalay István polgármester) mint eladó, továbbiakban 

eladó 
másrészről Bereczki-Zapff SOLAR Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. (1196 Budapest, Nagykőrösi út 38. I. em. 

9., cg: 01-09-979809, adószám: 23823613-2-43, képviseli 

Bereczki Andrea ügyvezető, mint vevő (továbbiakban: 

vevő) között a lent megjelölt helyen és időben az alábbi 

feltételekkel együttesen: szerződő felek között az alulírott 

napon és helyen az alábbi tartalommal: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 



36.  04. 

12. 
Az Újhartyán-

Kakucs 

Szennyvíztisztító 

Kft. részére 

pénzeszköz 

átadásáról 

A Képviselő-testület határozattal erősíti meg, hogy az 

Önkormányzat az önkormányzati többségi tulajdonban lévő 

Újhartyán-Kakucs Szennyvíztisztító Kft. részére a szükséges 

karbantartási munkák ellátására 2011. október 5-én átutalt 

1.000.000,-Ft-ot felújítási célú, egyéb pénzeszközátadás 

jogcímen. 

37.  05. 

02. 
Vasas 

Kihelyezett 

Birkózó 

Szakosztály  

támogatásban 

részesítéséről 

A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a  

Vasas Kihelyezett Birkózó Szakosztály  

pályázati kérelmét elfogadva, 

50.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

önszerveződő közösséget  

a 2012. évre vonatkozóan. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2012. évben 

benyújtott pályázatában feltüntetett célokkal kapcsolatos 

költségeihez járul hozzá. 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően a helyi önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 

9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak 

megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

38.  05. 

02. 
Mazsorett 

csoport  

támogatásban 

részesítéséről 

A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a  

Mazsorett csoport  
pályázati kérelmét elfogadva, 

95.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

önszerveződő közösséget  

a 2012. évre vonatkozóan. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2012. évben 

benyújtott pályázatában feltűntetett célokkal kapcsolatos 

költségeihez járul hozzá. 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően a helyi önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 

9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak 

megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

39.  05. 

02. 
Pest Megyei 

Roma Szervezet  

támogatásban 

részesítéséről 

A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a  

Pest Megyei Roma Szervezet  

pályázati kérelmét elfogadva, 

50.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

önszerveződő közösséget  

a 2012. évre vonatkozóan. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2012. évben 

benyújtott pályázatában feltűntetett célokkal kapcsolatos 

költségeihez járul hozzá. 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 



támogatás átvételét követően a helyi önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 

9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak 

megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

40.  05. 

02. 
Kakucsi 

Gyerekek 

Országjáró Köre  

támogatásban 

részesítéséről 

A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a  

Kakucsi Gyerekek Országjáró Köre  

pályázati kérelmét elfogadva, 

50.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

önszerveződő közösséget  

a 2012. évre vonatkozóan. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2012. évben 

benyújtott pályázatában feltűntetett célokkal kapcsolatos 

költségeihez járul hozzá. 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően a helyi önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 

9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak 

megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

41.  05. 

02. 
Kakucsi Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat  

támogatásban 

részesítéséről 

A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a  

Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

pályázati kérelmét elfogadva, 

100.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

önszerveződő közösséget  

a 2012. évre vonatkozóan. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2012. évben 

benyújtott pályázatában feltűntetett célokkal kapcsolatos 

költségeihez járul hozzá. 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően a helyi önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 

9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak 

megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

42.  05. 

02. 
Kakucsi Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat  

támogatásban 

részesítéséről 

A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a  

Kakucsi Német Nemzetiségi Önkormányzat  

pályázati kérelmét elfogadva, 

50.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

önszerveződő közösséget  

a 2012. évre vonatkozóan. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2012. évben 

benyújtott pályázatában feltűntetett célokkal kapcsolatos 

költségeihez járul hozzá. 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően a helyi önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 



9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak 

megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

43.  05. 

02. 
Kakucs Községi 

SE Asztalitenisz 

Szakosztály 

támogatásban 

részesítéséről 

A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a  

Kakucs Községi SE Asztalitenisz Szakosztály 

pályázati kérelmét elfogadva, 

75.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

önszerveződő közösséget  

a 2012. évre vonatkozóan. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2012. évben 

benyújtott pályázatában feltűntetett célokkal kapcsolatos 

költségeihez járul hozzá. 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően a helyi önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 

9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak 

megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

44.  05. 

02. 
Kakucsi Roma 

Testvérek 

Hagyományőrző 

Együttesének 

támogatásban 

részesítéséről 

A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a  

Kakucsi Roma Testvérek Hagyományőrző Együttesének 

pályázati kérelmét elfogadva, 

20.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

önszerveződő közösséget  

a 2012. évre vonatkozóan. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2012. évben 

benyújtott pályázatában feltűntetett célokkal kapcsolatos 

költségeihez járul hozzá. 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően a helyi önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 

9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak 

megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

45.  05. 

02. 
Kakucs az 

Otthonunk 

Közhasznú 

Egyesület 

támogatásban 

részesítéséről 

A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a  

Kakucs az Otthonunk Közhasznú Egyesület 

pályázati kérelmét elfogadva, 

200.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

önszerveződő közösséget  

a 2012. évre vonatkozóan. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2012. évben 

benyújtott pályázatában feltűntetett célokkal kapcsolatos 

költségeihez járul hozzá. 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 



támogatás átvételét követően a helyi önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 

9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak 

megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

46.  05. 

02. 
Kakucsi Galamb 

és 

Kisállattenyésztő 

Egyesület 

támogatásban 

részesítéséről 

A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a  

Kakucsi Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület 

pályázati kérelmét elfogadva, 

70.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

önszerveződő közösséget  

a 2012. évre vonatkozóan. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2012. évben 

benyújtott pályázatában feltűntetett célokkal kapcsolatos 

költségeihez járul hozzá. 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően a helyi önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 

9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak 

megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

47.  05. 

02. 
Kakucsi 

Népdalkör és 

Borvirág 

Együttes 

támogatásban 

részesítéséről 

A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a  

Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes 

pályázati kérelmét elfogadva, 

100.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

önszerveződő közösséget  

a 2012. évre vonatkozóan. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2012. évben 

benyújtott pályázatában feltűntetett célokkal kapcsolatos 

költségeihez járul hozzá. 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően a helyi önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 

9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak 

megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

48.  05. 

02. 
Ablak Kakucsra 

Közhasznú 

Egyesület 

támogatásban 

részesítéséről 

A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a  

Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesület 

pályázati kérelmét elfogadva, 

200.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

önszerveződő közösséget  

a 2012. évre vonatkozóan. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2012. évben 

benyújtott pályázatában feltűntetett célokkal kapcsolatos 

költségeihez járul hozzá. 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően a helyi önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 



9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak 

megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

49.  05. 

02. 
Kakucsi 

Halvány 

Őszirózsa 

Nyugdíjasklub 

támogatásban 

részesítéséről 

A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a  

Kakucsi Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub 

pályázati kérelmét elfogadva, 

125.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

önszerveződő közösséget  

a 2012. évre vonatkozóan. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2012. évben 

benyújtott pályázatában feltűntetett célokkal kapcsolatos 

költségeihez járul hozzá. 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően a helyi önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 

9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak 

megfelelően szíveskedjenek eljárni 

50.  05. 

02. 
„A32”-es 

Postagalamb 

Sportegyesület 

támogatásban 

részesítéséről 

A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a  

„A32”-es Postagalamb Sportegyesület 

pályázati kérelmét elfogadva, 

70.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

önszerveződő közösséget  

a 2012. évre vonatkozóan. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2012. évben 

benyújtott pályázatában feltűntetett célokkal kapcsolatos 

költségeihez járul hozzá. 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően a helyi önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 

9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak 

megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

51.  05. 

02. 
Kakucsi 

Öregfiúk 

Csapata részére 

a sportcsarnok 

biztosításáról 

A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázatokhoz 

kapcsolódóan akként döntött, hogy az Önkormányzat a 

Kakucsi Öregfiúk Csapatát nem pénzbeli támogatásban 

részesíti, hanem a helyi tornacsarnokot hetente 1 alkalommal 

- a sportcsarnok felügyeletével megbízott személlyel 

egyeztetett időpontban -, sportolási célra ingyenes 

használatukba bocsátja. 

52.  05. 

02. 
Bárdos Lajos 

Kamarakórus 

támogatásban 

részesítéséről 

A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázatokkal 

kapcsolatban úgy döntött, hogy a civil szervezetek 

támogatására a 2012. évi költségvetésben elkülönített 

1.355.000,-Ft-ból átcsoportosít 100.000,-Ft-ot a Bárdos 

Lajos Kamarakórus további támogatására 

53.  05. 

02. 
DAKÖV Kft-vel 

üzemeltetési 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

előterjesztéssel egyezően úgy határoz, hogy az 



(üzemeltetési/bér

leti) szerződés 

kötéséről a helyi 

települési 

víziközmű 

szolgáltatások 

ellátására 

vonatkozóan 

Önkormányzat, mint ellátásért felelős - a víziközművekről 

szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján - kizárólag 

önkormányzati tulajdonú víziközmű szolgáltató gazdasági 

társaság útján kívánja 2012. július 1-től a jövőre nézve 

megoldani a település teljes körű víziközmű ellátását és 

egyetért azzal, hogy a település ennek érdekében a DAKÖV 

Dabas és Környéke Vízügyi Kft-be, mint befogadó 

víziközmű társaságba integrálja (törzstőke emelés) a helyi 

települési víziközmű szolgáltatási infrastruktúráját és 

szervezetét, s ennek keretében a személyi és tárgyi 

erőforrásokat a DAKÖV Kft. rendelkezésére bocsátja a 

későbbiekben külön részletezett és pontosított társasági 

szerződés/beolvadási szerződés és szindikátusi szerződés 

feltételei szerint, továbbá az önkormányzat, mint ellátásért 

felelős a DAKÖV Kft-vel üzemeltetési (üzemeltetési/bérleti) 

szerződést köt 2012. július 1-től kezdődően minimálisan 15 

év időtartamra a helyi települési víziközmű szolgáltatások 

ellátására azzal, hogy a DAKÖV Kft. a települési víziközmű 

szolgáltatás tekintetében általános jogutód lesz. 

54.  05. 

02. 
Önkormányzat 

tagként/tulajdon

osként 

pénzbetéttel 

történő 

belépéséről a 

DAKÖV Kft-be 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

54/2012. (05. 02.) számú határozatában már döntést hozott 

arról, hogy az Önkormányzat, mint ellátásért felelős a 

víziközművekről szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján 

kizárólag önkormányzati tulajdonú víziközmű szolgáltató 

gazdasági társaság útján kívánja 2012. július 1-től a jövőre 

nézve megoldani a település teljes körű víziközmű ellátását 

és egyetértett azzal, hogy a település ennek érdekében a 

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-be, mint befogadó 

víziközmű társaságba integrálja a helyi települési víziközmű 

szolgáltatási infrastruktúráját és szervezetét, s ennek 

megvalósítása érdekében úgy határoz, hogy az 

Önkormányzat tagként/tulajdonosként 520.000,-Ft, azaz 

ötszázhúszezer forint pénzbetéttel belép a DAKÖV Kft-be, 

továbbá megerősíti azon döntését, hogy az Önkormányzat a 

DAKÖV Kft-vel üzemeltetési (üzemeltetési/bérleti) 

szerződést köt 2012. július 1-től kezdődően a helyi települési 

víziközmű szolgáltatások ellátására minimálisan 15 év 

időtartamra azzal, hogy a DAKÖV Kft. a települési 

víziközmű szolgáltatás tekintetében általános jogutód lesz. 

A képviselő-testület a határozatban megjelölt 520.000,-Ft-ot 

a 2012. évi költségvetésében az ingatlanbevételek terhére 

elkülöníti. 

55.  05. 

02. 
Grant Plus Kft-

vel történt 

szerződés 

megkötéséhez 

hozzájárulásról 

1. 

A Képviselő-testület utólagosan hozzájárul, hogy Szalay 

István polgármester úr az Önkormányzat nevében a Grant 

Plus Kft-vel az alábbi szövegezésű szerződést megkötötte: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

56.  05. 

02. 
Grant Plus Kft-

vel történt 

A Képviselő-testület utólagosan hozzájárul, hogy Szalay 

István polgármester úr az Önkormányzat nevében a Grant 



szerződés 

megkötéséhez 

hozzájárulásról 

2. 

Plus Kft-vel az alábbi szövegezésű szerződést megkötötte 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

57.  05. 

02. 
Külterületi 

területrész 

önkormányzati 

tulajdonba 

adásának 

elfogadásáról  

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat nevében ezúton elfogadta 166 m2 külterületi 

területrész önkormányzati tulajdonba adását ajándék 

jogcímén a Kakucs 0173/8. hrsz-ú, 1 ha 3543 m2 területű, 

udvar művelési ágú, külterületi ingatlanból a az alábbi 

szerződéstervezetben foglaltak szerint: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

58.  05. 

02. 
Kistérségi 

Fúvószenekar 

támogatásáról 

A Képviselő-testület felhatalmazza Szalay István 

polgármestert, hogy az Ország Közepe Többcélú Kistérségi 

Társulás elnökével a Kistérségi Fúvószenekar támogatásával 

kapcsolatban az alábbi tartalmú szerződést kösse meg: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

59.  05. 

02. 
 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

elfogadja a Társult Önkormányzatok „Együtt” 

Segítőszolgálata társulás 

- társulási megállapodásának módosítását a határozat 1. 

számú melléklete szerinti tartalommal, valamint a  

társulási megállapodásának egységes változatát a határozat 2. 

számú melléklete tartalommal. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

60.  05. 

02. 
Varga Milán 

támogatásáról 

A Képviselő-testület elfogadta Varga Milán fellebbezését, 

melyet a Jogi és Szociális Bizottság 295-3/2012. számú 

határozata ellen nyújtott be, és egyúttal döntött arról, hogy az 

Önkormányzat Varga Milán, Kakucs, Gizella utca 66. szám 

alatti lakos, főiskolai hallgató részére a 2011/12. tanév 

költségeihez való hozzájárulásként – családja nehéz szociális 

és egészségügyi helyzetére tekintettel - 10 tanítási hónapon 

keresztül havi 7.000,-Ft, vagyis mindösszesen 70.000,- Ft 

támogatást nyújt az Önkormányzat szociális kerete 

terhére.   

61.  05. 

02. 
Köztisztviselővel 

kötendő 

tanulmányi 

szerződésről 

A Képviselő-testület hozzájárul az alábbi szövegezésű 

tanulmányi szerződés megkötéséhez: 

„Tanulmányi szerződés 

mely létrejött a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi 

XXII. Törvény (továbbiakban Mt.) 110. § (1) bekezdése 

alapján egyfelől a Kakucs Községi Polgármesteri Hivatal 

(2366. Kakucs, Fő u. 20.) mint munkáltató, másfelől Berki 

Eszter, 2366. Kakucs, Rónay u. 16. sz. alatti lakos, 

köztisztviselő, mint munkavállaló között a mai napon az 

alábbi feltételekkel: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

62.  05. 

08. 
Kökörcsin 

Óvoda 

bővítéséről 

pályázat útján 

A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő 

Kökörcsin Óvoda bővítésével kapcsolatban az alábbiakról 

döntött: 

A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 2366 

Kakucs, Székesi út 3. 



A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 

Kakucs 65/2. hrsz. 

A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel 

összhangban:  

Kökörcsin Napközi otthonos Óvoda fejlesztése Kakucs 

Községben 

 

A pályázati konstrukció száma: Nevelési intézmények 

fejlesztése c./ KMOP-4.6.1-11 

A projekt összes költsége a pályázattal (részletes 

költségbecslési táblával) megegyezően:  

Bruttó 85.253.836 Ft 

A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható 

költsége a pályázattal, illetve a támogatói döntéssel 

megegyezően: Bruttó 85.253.836 Ft  

A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész 

számszerű összege és forrásai (saját forrás) a pályázattal, 

illetve a támogatói döntéssel megegyezően: Bruttó 4.262.692 

Ft 

A pályázat benyújtásakor a ROP forrásból származó 

támogatás igényelt összege a pályázattal megegyezően: 

Bruttó 80.991.144 Ft. 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 

Önkormányzat a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése 

esetén az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében 

elkülöníti.  

63.  05. 

08. 
Közoktatási 

Esélyegyenlőségi 

Terv 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

elfogadja – a Bernáth Péter által készített - Kakucs községi 

Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervet a határozat 

mellékletében foglaltak szerint. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

64.  05. 

08. 
Gyermekvédelmi 

beszámoló 

elfogadásáról  

A Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2011. 

évre vonatkozó gyermekvédelmi beszámolót: 

(lásd az előterjesztés szerint) 

65.  05. 

08. 
 A Képviselő-testület felhatalmazza Szalay István 

polgármestert, hogy a Településrendezési Terv jelenleg folyó 

módosítási eljárása során felmerülő, a Terv módosítására 

vonatkozó kérdésekben a Képviselő-testület nevében eljárjon 

azzal, hogy minden módosítási javaslatról előzetesen 

tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, s kikéri 

véleményüket. 

66.  05. 

31. 
Jegyzői állás 

betöltésére 

pályázat 

kiírásáról 

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. 

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.” 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

pályázatnak a KSZK, illetve az Önkormányzat honlapján 

történő megjelentetéséről intézkedjen. 

67.  05. 

31. 
Közbeszerzési 

éves statisztikai 

összegzés 

elfogadásáról 

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. 

68.  05. 

31. 
Településrendez

ési Tervben 

történő 

módosítások 

elfogadásáról 

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. 

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 

http://www.kakucs.hu/


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. 

69.  05. 

31. 
Fehér Gyolcs 

Alapítvány 

tevékenységéhez 

szükséges 

hozzájáruló 

nyilatkozat 

elfogadásáróé 

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.” 

70.  05. 

31. 
Szennyvízkezelő 

Kft. 2011. évi 

A Képviselő-testület a Szennyvízkezelő Kft. (2366 Kakucs, 

Fő u. 20.) 2011. évi beszámolóját az előterjesztés szerint 



beszámolójának 

elfogadásáról 

elfogadja. 

71.  05. 

31. 
Szennyvízkezelő 

Kft. 2011. évi 

vagyonmérlegén

ek elfogadásáról 

A Képviselő-testület a Szennyvízkezelő Kft. (2366 Kakucs, 

Fő u. 20.) 2011. évi vagyonmérlegét az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

72.  05. 

31. 
Szennyvízkezelő 

KFT.-nek a 

DAKÖV Kft-be 

történő 

beolvadásáról 

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. 

73.  05. 

31. 
Szennyvízkezelő 

Kft. mérlege 

elkészítésére 

megbízásról 

A Képviselő-testület megbízza a Szennyvízkezelő Kft. (2366 

Kakucs, Fő u. 20.) ügyvezetőjét az egyesüléssel kapcsolatos 

mérleg elkészítésével. 

74.  05. 

31. 
 A Képviselő-testület a Szennyvízkezelő Kft. (2366 Kakucs, 

Fő u. 20.) könyvvizsgálói feladatainak ellátásához Maczák 

János könyvvizsgáló kijelölésével egyetért. 

75.  05. 

31. 
HUNPLAN 

Mérnöki Iroda 

Bt. felhívásáról 

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. 

76.  05. 

31. 
„Kakucs 

Díszpolgára” 

kitüntető 

cím(ek) 

adományozásáró

l titkos szavazás 

keretében 

történő 

döntésről 

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a „Kakucs 

Díszpolgára” kitüntető cím(ek) adományozásáról titkos 

szavazás keretében kíván dönteni. 

77.  05. 

31. 
Ekrik István 

részére 

„Kakucs 

Díszpolgára” 

kitüntető cím 

adományozásáró

l 

 

A Képviselő-testület 2012. évben  

„Kakucs Díszpolgára” 

kitüntető címet adományoz kiemelkedő társadalmi 

tevékenysége elismeréseként: 

Ekrik István 

helyi lakosnak, a Kakucs Községi Sportegyesület elnökének,  

aki munkásságával hozzájárult Kakucs hírnevének 

gyarapításához. 

A díj átadására az augusztus 20-ai községi ünnepség 

keretében kerül sor. 

78.  05. Nits Márta A Képviselő-testület 2012. évben  



31. részére 

„Kakucs 

Díszpolgára” 

kitüntető cím 

adományozásáró

l 

 

„Kakucs Díszpolgára” 

kitüntető címet adományoz kiemelkedő társadalmi 

tevékenysége elismeréseként: 

Nits Márta, 

budapesti lakosnak, a Kakucsi Bárdos Lajos Kamarakórus 

vezetőjének, 

aki munkásságával hozzájárult a község szellemi, kulturális 

értékei növeléséhez és Kakucs hírnevének gyarapításához 

országunk határain belül és kívül.  

A díj átadására az augusztus 20-ai községi ünnepség 

keretében kerül sor. 

79.  05. 

31. 
Kakucsi 

Népdalkör és 

Borvirág 

Együttes 

 „Kakucsért 

Érdemérem” 

kitüntető díjban 

történő 

részesítéséről  

 

A Képviselő-testület döntött arról, hogy 2012. évben 

a Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttest 

a „Kakucsért Érdemérem” kitüntető díjban részesíti  

arra való tekintettel, hogy az Együttes megalakulása óta a 

kulturális élet területén kimagasló eredményeket ért el, 

mellyel hozzájárult a község szellemi és kulturális értékeinek 

növeléséhez. 

A díj átadására a 2012. évi falunapi rendezvényen kerül sor. 

80.  05. 

31. 
Rutterschmid 

Richárd 

birkózó 

„Kakucs 

Élsportolója” 

Kitüntető Díjban 

történő 

részesítéséről 

 

A Képviselő-testület a 2012. évben 

Rutterschmid Richárd 

birkózó, helyi lakost 

„Kakucs Élsportolója” Kitüntető Díjjal jutalmazza 

arra való tekintettel, hogy kiemelkedő sporteredményeivel 

Kakucs község hírnevét öregbíti Magyarországon és 

külföldön, továbbá a sport területén nyújtott teljesítményével 

második alkalommal nyerné el  

„Az év Sportolója” címet. 

A díj átadására a 2012. évi falunapi rendezvényen kerül sor. 

81.  05. 

31. 
Rapcsák Fanni  

és Volf Petra 

„Rónay György 

Díj”-ban 

részesítéséről 

A Képviselő-testület - kiemelkedő tanulmányi és közösségi 

munkájuk elismeréseként -  

2012. évben „Rónay György Díj”-ban részesíti, 

Rapcsák Fanni  és Volf Petra tanulókat, 

a Kakucs Községi Általános Iskola végzős diákjait. 

A tanulók a Rónay György emlékplakett mellett 15.000,-Ft 

összegű, takarékbetétkönyvben elhelyezett pénzjutalomban 

részesülnek. 

A díj átadására az iskola tanévzáró és ballagási 

ünnepélyének keretében kerül sor. 

82.  05. 

31. 
Takács Nikolett 

könyvjutalomba

n részesítéséről 

A Képviselő-testület - tanulmányi és közösségi munkája 

elismeréseként - 2012. évben 

könyvjutalomban részesíti 
Takács Nikolett tanulót, 

a Kakucs Községi Általános Iskola végzős diákját. 

A jutalom átadására az iskola tanévzáró és ballagási 

ünnepélyének keretében kerül sor 

83.  05. 

31. 
Lukatsik Babett 

„Jó tanuló, jó 

A Képviselő-testület – tanulmányi és sporteredményei 

elismeréseként - 2012. évben 



sportoló” díjban 

részesítéséről 

 

„Jó tanuló, jó sportoló” díjat adományoz 
Lukatsik Babett tanulónak, 

a Kakucs Községi Általános Iskola végzős diákjának. 

A jutalom átadására az iskola tanévzáró és ballagási 

ünnepélyének keretében kerül sor. 

84.  07.  

19. 
A kakucsi 

Kökörcsin 

Óvoda 

óvodavezetőjéne

k megbízásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Kökörcsin Óvoda óvodavezetői feladatainak 

ellátására vonatkozó pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 

A Képviselő-testület az eredményes pályázat alapján 

megbízza 

Spanyielné Elek Györgyit 

2012. augusztus 1-jétől 2017. július 31-éig terjedő határozott 

időre,  

a kakucsi Kökörcsin Óvoda magasabb vezetői, 

óvodavezetői feladatainak ellátásával. 

 

 Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 60-80. §-aiban 

meghatározott illetmény, és jogosultság esetén  

egyéb illetmény-összetevők, pótlékok illetik meg.  

A Kjt. 70. §-a alapján: a megbízott vezető vezetői pótlékra 

jogosult, melynek mértéke magasabb vezető esetén a 

pótlékalap (20.000,-Ft/hó) 100-500%-a.  

A Képviselő-testület a 104/2004. (09. 27.) sz. Határozatában 

az adható pótlék mértékét a maximum pótlék összegének 

80%-ában határozta meg.  

E döntés értelmében az intézményvezető vezetői pótléka: 

80.000,-Ft/hó. 

Az intézményvezető heti kötelező óraszáma: 27 óra. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes 

pályázó esetében a szükséges munkáltatói intézkedések 

megtételéről gondoskodjon 

85.  07.  

19. 
A kakucsi 

Általános Iskola 

igazgatójának 

megbízásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Általános Iskola iskolaigazgatói feladatainak 

ellátására vonatkozó pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 

A Képviselő-testület az eredményes pályázat alapján 

megbízza 

Marton Ilonát 

2012. augusztus 1-jétől 2017. július 31-éig terjedő határozott 

időre,  

a kakucsi Általános Iskola magasabb vezetői, 

iskolaigazgatói feladatainak ellátásával. 

 

 Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 60-80. §-aiban 

meghatározott illetmény, és jogosultság esetén  

egyéb illetmény-összetevők, pótlékok illetik meg.  

A Kjt. 70. §-a alapján: a megbízott vezető vezetői pótlékra 

jogosult, melynek mértéke magasabb vezető esetén a 

pótlékalap (20.000,-Ft/hó) 100-500%-a.  



A Képviselő-testület a 104/2004. (09. 27.) sz. Határozatában 

az adható pótlék mértékét a maximum pótlék összegének 

80%-ában határozta meg.  

E döntés értelmében az intézményvezető vezetői pótléka: 

80.000,-Ft/hó. 

Az intézményvezető heti kötelező óraszáma: 5 óra. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes 

pályázó esetében a szükséges munkáltatói intézkedések 

megtételéről gondoskodjon. 

86.  07.  

19. 
A kakucsi 

Általános Iskola 

gyermek- és 

ifjúságvédelmi 

felelősének 

megbízásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. 

augusztus 1. napjától határozatlan időre megbízza Marton 

Ilona iskolaigazgató asszonyt a kakucsi Általános Iskola 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelősi feladatának ellátásával, 

heti 2 óra órakedvezmény egyidejű biztosításával. 

87.  07.  

19. 
Az Általános 

Iskola Alapító 

Okiratának 

1/2012. számú 

módosításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Általános Iskola részére a 2/1994. (01. 31.) sz. KT. 

Határozattal kiadott, majd többször módosított Alapító 

Okiratot az alábbiak szerint módosítja: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

88.  07.  

19. 
Az Általános 

Iskola Alapító 

Okiratának 

egységes 

szerkezetbe 

foglalásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

kakucsi Általános Iskolának a 2/1994. (01. 31.) képviselő-

testületi határozattal jóváhagyott, a 25/2004.  (03. 22.), a 

151/2005.  (11. 21.), a 64/2007.  (04. 10.), a 129/2007. (09. 

27.), a 29/2009. (03. 23.), a 71/2009. (05. 25.), a 3/2011. (01. 

24.), az 56/2011. (04. 27.), a 87/2012. (07. 19.) sz. képviselő-

testületi határozatokkal módosított, és a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet 

szerinti tartalommal elfogadja. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

89.  07.  

19. 
A Kökörcsin 

Óvoda Alapító 

Okiratának 

1/2012. számú 

módosításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Kökörcsin Óvoda részére a 2/1994. (01. 31.) sz. KT. 

Határozattal kiadott, majd többször módosított Alapító 

Okiratot az alábbiak szerint módosítja: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

90.  07.  

19. 
A Kökörcsin 

Óvoda Alapító 

Okiratának 

egységes 

szerkezetbe 

foglalásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

kakucsi Kökörcsin Óvodának a 2/1994. (01. 31.) képviselő-

testületi határozattal jóváhagyott, a 24/2004.  (03. 22.), a 

26/2009. (02. 16.), a 72/2009. (05. 25.), a 133/209. (09. 29.), 

a 15/2011. (01. 24.), az 57/2011. (04. 27.), a 115/2011. (09. 

26.), a 89/2012. (07. 19.) sz. képviselő-testületi 

határozatokkal módosított, és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

91.  07.  

19. 
Önkormányzat 

2012. II. 

negyedévi 

likviditási 

tervéről 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 



92.  07.  

19. 
Önkormányzat 

2012. III. 

negyedévi 

likviditási 

tervéről 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

93.  07.  

19. 
A Kakucsi Roma 

Nap 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy az Önkormányzat a 2012. július 21-én 

megtartandó Kakucsi Roma Nap költségeihez 150.000,-Ft-tal 

járul hozzá a folyószámlahitel-keret terhére, mely összeggel 

települési Önkormányzat a Kakucsi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatot támogatja. 

94.  07.  

19. 
Körzeti 

megbízotti iroda 

haszonkölcsönbe 

adásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy Szalay István polgármester úr az 

Önkormányzat nevében kösse meg Dr. Simon Tamás r. 

dandártábornok rendőrségi főtanácsos mb. Pest megyei 

rendőrfőkapitány úrral az Önkormányzat tulajdonában lévő, 

Kakucs belterület 569 helyrajzi számon nyilvántartott, a 

természetben: 2366 Kakucs, Fő utca 20. szám alatt található 

– Polgármesteri Hivatal megnevezésű - ingatlan alagsorában 

lévő 9,6 m
2
 alapterületű helyiségre vonatkozó haszonkölcsön 

szerződést a határozat mellékletében foglaltaknak 

megfelelően. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

95.  07.  

19. 
A Polgármesteri 

Hivatal Alapító 

Okiratának 

1/2012. számú 

módosításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Polgármesteri Hivatal részére a 100/2000.  (12. 28.) Kt. 

Határozattal kiadott, majd többször módosított Alapító 

Okiratot az alábbiak szerint módosítja: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

96.  07.  

19. 
Polgármesteri 

Hivatal Alapító 

Okiratának 

egységes 

szerkezetbe 

foglalásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

kakucsi Polgármesteri Hivatalnak a 100/2000.  (12. 28.) 

képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, a 70/2009. (05. 

25.), a 10/2012. (02. 14.), a 95/2012. (07. 19.) sz. képviselő-

testületi határozatokkal módosított, és a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet 

szerinti tartalommal elfogadja. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

97.  07.  

19. 
Helyi lakos 

csatornabekötési 

kérelmének 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, 

hogy az Önkormányzat kiépítteti Czobák Ferencné, Kakucs, 

Fő u. 169. sz. alatti lakos ingatlanához a szennyvízcsatorna 

csonkját, s a munkálatok ellenértékéül elfogadja a DAKÖV 

Kft. által benyújtott árajánlatban szereplő 94.000,-Ft-os 

összeget, melyet az ingatlanértékesítés terhére különít el a 

költségvetésben. 

A Képviselő-testület felkéri Szalay István polgármester urat, 

hogy a munkát a DAKÖV Kft-től rendelje meg azzal, hogy – 

amennyiben a földmunkát az Önkormányzat a saját 

alkalmazottaival el tudja végeztetni – az árajánlatban 

szereplő, földmunkára vonatkozó 20.000,-Ft + ÁFA 

összeggel csökken a végszámla összege. 

98.  07.  Az augusztus 20- Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. 



19. ai ünnepség 

költségeinek 

elkülönítéséről 

augusztus 20-ai helyi ünnepség lebonyolítására, valamint a 

díszpolgári címekhez tartozó tárgyjutalom költségeire 

200.000,-Ft-ot különít el a költségvetésében az 

ingatlanbevételek terhére. 

99.  07.  

19. 
A jegyzői 

pályázatok 

eredménytelenné 

nyilvánításáról 

és  

az álláshelyre 

ismételt pályázat 

kiírásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megállapítja, hogy a 2012. május 31-én elhatározott, jegyzői 

állás betöltésére kiírt pályázati felhívásra érkezett 13 

pályázat értékelése alapján a pályázatokat eredménytelennek 

nyilvánítja. 

A Képviselő-testület elhatározza, hogy a jegyzői álláshelyre 

ismételten pályázatot ír ki az alábbi szöveggel. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

100.  08. 

07. 
Folyószámla-

hitelkeret 

igényléséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

kezdeményezi a számlavezető Örkényi 

Takarékszövetkezetnél 2012. augusztus 11. napjától 2013. 

augusztus 10. napjáig terjedő időtartamra 50.000.000,-Ft, 

azaz ötvenmillió forint folyószámla-hitelkeret rendelkezésre 

bocsátását Kakucs Község Önkormányzata részére. 

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a folyószámlahitel 

fedezeteként az Örkényi Takarékszövetkezet javára a 

földhivatali ingatlan-nyilvántartásban - 50.000.000,-Ft tőke 

és járulékai erejéig - továbbra is bejegyzésre kerüljön 

jelzálogjog - a Kakucs Község Önkormányzata tulajdonában 

lévő - kakucsi belterületi 1229., 1232., 1233., 1234., 1238., 

1239., 1241., 1242., 1243. 1244. hrsz-ú ingatlanokra.A 

Testület - a kérelem Takarékszövetkezet általi pozitív 

elbírálása esetén - felhatalmazza Szalay István polgármestert 

az új folyószámla-hitelszerződés megkötésére 

101.  08. 

07. 
A Kökörcsin 

Óvoda 

Szervezeti és 

Működési 

Szabályzatának 

módosításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

jóváhagyja a Kökörcsin Óvoda Szervezeti és Működési 

Szabályzatát a Határozat mellékletében foglaltak szerint. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

102.  08. 

30. 
Az Óvoda 

csoportlétszámá

nak 

megemeléséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. §-ában foglalt 

felhatalmazás alapján a Kökörcsin Óvodában a 2012/13. 

tanévre vonatkozóan az óvodai csoportlétszám 33 főre 

emelését engedélyezi. 

103.  08. 

30. 
Óvodai 

fejlesztőpedagóg

us megbízásáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy Kakucs Község Önkormányzata Démusz 

Amanda Nikolettel az óvodai fejlesztőpedagógusi 

tevékenység elvégzésére az alábbi szerződést köti: 

 

„MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

mely létrejött egyrészről Kakucs Község Önkormányzata 

(2366 Kakucs, Fő u. 20., képviseli: Szalay István 

polgármester), mint Megbízó  

másrészről Démusz Amanda Nikolett, 2366 Kakucs, 



Fecske u. … szám alatti lakos, mint Megbízott között. 

 

1. Megbízó megbízza Démusz Amanda Nikolettet, hogy 

a Kakucs Község Önkormányzata fenntartásában 

lévő Kökörcsin Óvodában heti egy alkalommal két 

órában lássa el a fejlesztőpedagógusi tevékenységet 

az azt igénylő, sajátos nevelési igényű gyermekek 

számára. 

2. A teljesítés helye: 2366 Kakucs, Székesi út 3., 

Kökörcsin Óvoda. 

3. A megbízás díja óránként bruttó 3.000,-Ft, azaz 

háromezer forint, melyet a Megbízó minden hónap 8. 

napjáig utal el a Megbízott 1. pontban rögzített 

számlájára. 

4. Megbízott kijeleni, hogy a megbízás teljesítéséhez 

megfelelő szakképesítéssel rendelkezik. A szerződés 

elválaszthatatlan részét képezi a Megbízott 

munkáltatói igazolása és nyilatkozata a személyi 

jövedelemadó-előlegről. 

5. A felek a szerződést határozott időre, 2012. 

szeptember 3. napjától - 2013. augusztus 31. napjáig 

kötik. A szerződés hatályának lejárta után a feleknek 

lehetőségük van a szerződést meghosszabbítani, vagy 

új szerződést kötni. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései 

az irányadók. 

104.  08. 

30. 
Iskolai 

gyógypedagógiai 

szakfelügyelet 

ellátásáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy Kakucs Község Önkormányzata Papp 

Gyulánéval iskolai gyógypedagógiai szakfelügyelet 

elvégzésére az alábbi szerződést köti: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

105.  08. 

30. 
Az Általános 

Iskola Alapító 

Okiratának 

2/2012. számú 

módosításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Általános Iskola részére a 2/1994. (01. 31.) sz. KT. 

Határozattal kiadott, majd többször módosított Alapító 

Okiratot az alábbiak szerint módosítja: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

106.  08. 

30. 
Az Általános 

Iskola Alapító 

Okiratának 

egységes 

szerkezetbe 

foglalásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

kakucsi Általános Iskolának a 2/1994. (01. 31.) képviselő-

testületi határozattal jóváhagyott, a 25/2004.  (03. 22.), a 

151/2005.  (11. 21.), a 64/2007.  (04. 10.), a 129/2007. (09. 

27.), a 29/2009. (03. 23.), a 71/2009. (05. 25.), a 3/2011. (01. 

24.), az 56/2011. (04. 27.), a 86/2012. (07. 19.) és 

a 105/2012. (08. 30.) sz. képviselő-testületi határozatokkal 

módosított, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

107.  08. 

30. 
A Kökörcsin 

Óvoda Alapító 

Okiratának 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Kökörcsin Óvoda részére a 2/1994. (01. 31.) sz. KT. 

Határozattal kiadott, majd többször módosított Alapító 



2/2012. számú 

módosításáról 

Okiratot az alábbiak szerint módosítja: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

108.  08. 

30. 
A Kökörcsin 

Óvoda Alapító 

Okiratának 

egységes 

szerkezetbe 

foglalásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

kakucsi Kökörcsin Óvodának a 2/1994. (01. 31.) képviselő-

testületi határozattal jóváhagyott, a 24/2004.  (03. 22.), a 

26/2009. (02. 16.), a 72/2009. (05. 25.), a 133/209. (09. 29.), 

a 15/2011. (01. 24.), az 57/2011. (04. 27.), a 115/2011. (09. 

26.), a 88/2012. (07. 19.) és  a 107/2012. (08. 30.) sz. 

képviselő-testületi határozatokkal módosított, és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

109.  08. 

30. 
A Polgármesteri 

Hivatal Alapító 

Okiratának 

2/2012. számú 

módosításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Polgármesteri Hivatal részére a 100/2000.  (12. 28.) Kt. 

Határozattal kiadott, majd többször módosított Alapító 

Okiratot az alábbiak szerint módosítja: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

110.  08. 

30. 
A Polgármesteri 

Hivatal Alapító 

Okiratának 

egységes 

szerkezetbe 

foglalásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

kakucsi Polgármesteri Hivatalnak a 100/2000.  (12. 28.) 

képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, a 70/2009. (05. 

25.), a 10/2012. (02. 14.), a 95/2012. (07. 19.), a 109/2012. 

(08. 30.) sz. képviselő-testületi határozatokkal módosított, és 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

111.  08. 

30. 
A Társult 

Önkormányzato

k Együtt 

Segítőszolgálatai 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza Szalay István polgármestert, hogy a Társult 

Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálataival a működtetés 

támogatására az alábbi szerződést kösse meg: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

112.  08. 

30. 
Pályázat 

benyújtásáról a 

szennyvíztisztító 

telep bővítésére 

Kakucs Község Önkormányzata dönt arról, hogy - Újhartyán 

Község Önkormányzata gesztorságával – az Újhartyán-

Kakucs Önkormányzatok közös tulajdonában lévő 

szennyvíztisztító telep bővítésére a KEOP-1.2.0 számon 

megjelölt pályázati kiírásra pályázatot nyújt be. 

113.  08. 

30. 
A 

szennyvíztisztító 

telep bővítésére 

önerő 

biztosításáról 

Kakucs Község Önkormányzata dönt arról, hogy az 

Újhartyán-Kakucs Önkormányzatok közös tulajdonában lévő 

szennyvíztisztító telep bővítésére - a KEOP-1.2.0 számon 

megjelölt pályázatra elkészített dokumentációban szereplő - 

60.017.950.-Ft önerő 50%-át a költségvetéséből biztosítja, és 

egyben a pályázat elnyerése esetén pályázatot nyújt be a 

Belügyminisztérium által meghirdetett Önerő Alaphoz az 

önerő finanszírozására. 

114.  08. 

30. 
Kutatás-

fejlesztésre 

vonatkozó 

együttműködési 

keretszerződés 

megkötéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza Szalay István polgármestert, hogy a Foresee 

Kutatócsoport Nonprofit Közhasznú Kft-vel az 

Önkormányzat nevében az alábbi szerződést kösse meg: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

115.  08. A Kakucs Ring Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 



30. zajhatása ellen 

tett panasz 

ügyében 

 

megtárgyalta Újhartyán község Önkormányzata 

Alpolgármestere által tett megkeresést, melyben kifogásolja 

a Kakucs Ring elnevezésű gokartpálya Újhartyán lakóit is 

érintő zajhatását, s javasolja a pálya működés közbeni 

zajvizsgálatának elvégzését, a települések felé zajvédőfal 

megépítését, illetőleg a pálya működésének korlátozását a 

napközbeni órákra. 

A Testület tagjai megállapították, hogy hatáskör hiányában 

az ügyben nem rendelkeznek eljárási jogosultsággal, mert az 

az engedélyező hatóságok feladata és joga. 

A Testület - az újhartyáni Alpolgármester úr jelzéseit 

figyelembe véve - felkérte a jegyzőt, hogy kezdeményezze 

az ügyben hatósági eljárás lefolytatását 

116.  08. 

30. 
A Telenor-

torony 

területének 

bérleti díj-

módosítási 

ügyéről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Telenor Zrt. - telefontorony területének 

bérleti díja ügyében 2012. augusztus 23-án tett - ajánlatát, 

azonban úgy döntött, hogy az ajánlattal kapcsolatban a 

döntést elnapolja. 

2. A Testület egyúttal felhatalmazza Szalay István 

polgármester urat, hogy  

- a telefontorony sugárzásának bevizsgáltatása, 

- az esetleges negatív vizsgálati eredmények 

ismeretében a torony áthelyezése,  

- a torony bérleti díja megemelésének 

kezdeményezése 

ügyében az Önkormányzat nevében járjon el, s egyúttal kérje 

ki az ügyekben Dr. Lukács György ügyvéd úr segítségét. 

117.  08. 

30. 
Együttműködési 

megállapodás 

megkötéséről a 

Budapest Bank 

Zrt-vel 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza Szalay István polgármestert, hogy a Budapest 

Hitel és Fejlesztési Bank Zrt-vel az Önkormányzat nevében a 

határozat mellékletében foglalt együttműködési 

megállapodást kösse meg. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

118.  09. 

12. 
Az 

Önkormányzat 

2012. I. félévi 

költségvetési 

beszámolójáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

az Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetési beszámolóját 

457.740.000,-Ft összegű módosított bevételi és kiadási 

előirányzattal, 

313.578.000,-Ft összegű teljesített bevétellel, 

313.578.000,-Ft összegű teljesített kiadással, melyből 

1.834.000,-Ft a záró pénzkészlet, 

elfogadja. 

119.  09. 

12. 
Az 

Önkormányzat 

2012. évi 

költségvetési 

előirányzatainak 

módosításáról 

A Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el az 

Önkormányzat 2012. évi költségvetése 

 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

120.  09. 

12. 
A vállalkozási 

hitel megfizetési 

határideje 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri 

az Örkényi Takarékszövetkezetet, hogy a 2009. augusztus 

10-ei keltezéssel - az Önkormányzat és a Takarékszövetkezet 



meghosszabbítás

ának 

kezdeményezésé

ről 

által – 40.000.000,-Ft kölcsönösszegre megkötött és 2011. 

10. 18-ai keltezéssel módosított vállalkozási 

hitelszerződésben a tőkeösszeg megfizetésére előírt türelmi 

időt hosszabbítsák meg további egy évvel, s azáltal 

járuljanak hozzá a szerződés 8/b pontjának alábbiak szerinti 

módosításához: 

 

„1 év türelmi idő alatt minden naptári negyedév utolsó 

munkanapján a fennálló kamatot köteles fizetni, s ezután 

2013. 10. 31. napjával kezdődően 2018. 07. 31. napjáig 

minden naptári negyedév utolsó napjáig - összesen 20 

alkalommal - 2.000.000,-Ft tőke+kamat összeget. Ily módon 

a kölcsönt és járulékait legkésőbb 2018. 07. 31. napjáig 

köteles kiegyenlíteni.” 

 

A Testület - a fenti kérelem Takarékszövetkezet általi pozitív 

elbírálása esetén - felhatalmazza Szalay István polgármestert 

a módosított vállalkozási hitelszerződés aláírására. 

121.  09. 

12. 
Önkormányzat 

2012. IV. 

negyedévi 

előirányzati 

ütemtervéről 

havi bontásban 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

122.  09. 

12. 
Az AKA Zrt-vel 

kötendő 

ingatlan-

adásvételi 

szerződésről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

meghatalmazza Szalay István polgármestert és egyúttal 

hozzájárul, hogy az AKA Zrt-vel az Önkormányzat nevében 

az alábbi szerződés- és megállapodás-tervezet alapján kösse 

meg a végleges szerződést azzal, hogy annak aláírása előtt a 

jelenleg még kérdéses vagy pontosításra szoruló részek a 

felek által közösen rögzítésre, illetőleg módosításra 

kerüljenek - miáltal a szerződés megszövegezése még 

változhat - viszont a lényegi része és a tervezetben foglalt 

vételár összege nem módosulhat. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

123.  09. 

12. 
Az INKA 21. 

Mg. Kft-vel 

kötendő 

ingatlancsere 

megállapodásról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

meghatalmazza Szalay István polgármestert, hogy az INKA 

21. Mg. Kft-vel az Önkormányzat nevében az alábbi 

megállapodást kösse meg: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

124.  09. 

12. 
Az 

Önkormányzat 

Versenytárgyalá

si Szabályzatáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

alábbiak szerint fogadja el az Önkormányzat 

Versenytárgyalási Szabályzatát: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

125.  09. 

12. 
Készfizető 

kezesség 

vállalásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért 

a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület (2370 

Dabas, Szent István u. 67.) rulírozó hitelfelvételével az 

Örkényi Takarékszövetkezettől, és mint a Felső-

Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tagja, a 

hitelszerződés megkötéséhez a település lakosságszám-



arányos összegének (1.190.088 Ft) erejéig készfizető 

kezességet vállal. 

A Képviselő-testület megbízza Szalay István polgármestert a 

szerződés Önkormányzat nevében történő aláírására. 

126.  09. 

12. 
Szennyvíztisztító

-telep 

bővítéséhez 

dokumentációk 

megrendeléséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért 

azzal, hogy Újhartyán Község Önkormányzata a K&K 

Mérnöki Iroda Kft-től (6640 Csongrád, Szentháromság tér 

33., képviseletében: Dr. Ördög József ügyvezető) megrendeli 

a Kakucs 0112/7. hrsz-ú szennyvíztisztító-telep - 314/2005. 

(XII.25.) Korm. rendelet szerinti - előzetes vizsgálati 

dokumentációját, valamint a NATURA 2000 hatásbecslési 

dokumentációját 800.000.-Ft+áfa összegben. 

Arra való tekintettel, hogy a szennyvíztisztító-telep 

tulajdonosai 50-50%-ban Újhartyán és Kakucs községek, a 

Testület hozzájárul, hogy a szerződéses összeg felét 

átszámlázza Újhartyán Önkormányzata Kakucs 

Önkormányzatának. 

127.  09. 

12. 
Köztisztviselővel 

kötött 

tanulmányi 

szerződés 

módosításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Farkasné Szabó Mária köztisztviselő kérését figyelembe 

véve, mentesíti Őt a Képviselő-testület 146/2008. sz. 

határozatával jóváhagyott - a Polgármesteri Hivatal jegyzője 

és a köztisztviselő által 2008. szeptember 10-én - megkötött 

tanulmányi szerződés 4. 6. és 7. pontjaiban foglalt további 

kötelezettségek alól, s egyúttal hozzájárul a szerződés ezen 

pontjainak törléséhez. 

128.  09. 

20. 
A 113/2012. (08. 

30.) sz. 

Határozat 

hatályon kívül 

helyezéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 113/2012. (08. 30. ) sz. 

Határozatát és a tárgyban a következő számon egy új 

határozatot hoz. 

 

129.  09. 

20. 
Szennyvíztisztító

-telep 

bővítéséhez 

önerő biztosítása 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért 

azzal, hogy Újhartyán Község Önkormányzata, mint gesztor 

- a két önkormányzat tulajdonában lévő szennyvíztisztító 

telep bővítésével kapcsolatban - a két önkormányzat nevében 

a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit 

Kft. által kiírt KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú, 

szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása, a 

szennyvíztisztító telep bővítés, korszerűsítés (beleértve a 

természet közeli tisztítást is) elnevezésű pályázati kiírásra a 

pályázatot benyújtja 94.532978%-os támogatás elnyerésére. 

A beruházás teljes összege: 609.179.500 Ft, melyből a 

támogatási összeg 575.875.525,-Ft, az önerő: 33.303.975,-Ft. 

A pályázati önerőt 50-50%-ban a két tulajdonos 

önkormányzat biztosítja, ennek megfelelően Kakucs Község 

Önkormányzata 16.651.988,-Ft-ot a költségvetésében a 

pályázathoz önerőként biztosít. 

130.  09. 

28. 
Szándéknyilatko

zat az Általános 

Iskola jövőbeni 

működtetéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az alábbi tartalmú 

szándéknyilatkozat megadására: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 



131.  09. 

28. 
A Könyvtár 

nevének 

megváltoztatásár

ól 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy a Kakucs, Fő utca 24. szám alatt található Kakucs 

Községi Könyvtár új elnevezése: „Rónay György Könyvtár 

és Közösségi Ház”. 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő 

ülésre készítse el a Könyvtár és Közösségi Ház módosító 

Alapító Okiratát. 

132.  09. 

28. 
Az Általános 

Iskola Alapító 

Okiratának 

3/2012. számú 

módosításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Általános Iskola részére a 2/1994. (01. 31.) sz. KT. 

Határozattal kiadott, majd többször módosított Alapító 

Okiratot az alábbiak szerint módosítja: 

I. Az Alapító Okirat 8.2. pontja az alábbi szakfeladattal 

egészül ki: 

„562913 Iskolai intézményi étkeztetés” 

II. Az Alapító Okirat 11.2. pontja helyébe az alábbi szöveg 

lép: 

„11.2. A költségvetési szerv az előirányzatai feletti 

rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörű, 

önálló bankszámlával rendelkezik.”  

III. Az Alapító Okirat végére az alábbi szövegrész kerül: 

„Záradék 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Alapító Okirat módosítását a 132/2012., s az egységes 

szerkezetű új Alapító Okiratot a 133/2012. számú 

határozatával, a 2012. szeptember 28-ai ülésén hagyta jóvá.” 

IV. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett 

rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek. 

V.  A Képviselő-testület felhatalmazza 

- a Polgármestert, hogy a módosító és az egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Képviselő-testület 

nevében írja alá,  

- a gazdasági vezetőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba 

történő változás-bejelentést a Magyar Államkincstár felé a 

határozat meghozatalától számított 8 napon belül tegye meg. 

133.  09. 

28. 
Az Általános 

Iskola Alapító 

Okiratának 

egységes 

szerkezetbe 

foglalásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

kakucsi Általános Iskolának a 2/1994. (01. 31.) képviselő-

testületi határozattal jóváhagyott, a 25/2004.  (03. 22.), a 

151/2005.  (11. 21.), a 64/2007.  (04. 10.), a 129/2007. (09. 

27.), a 29/2009. (03. 23.), a 71/2009. (05. 25.), a 3/2011. (01. 

24.), az 56/2011. (04. 27.), a 86/2012. (07. 19.), a 105/2012. 

(08. 30.) és a 132/2012. (09. 28.) képviselő-testületi 

határozatokkal módosított, és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

134.  09. 

28. 
A Kökörcsin 

Óvoda Alapító 

Okiratának 

3/2012. számú 

módosításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Kökörcsin Óvoda részére a 2/1994. (01. 31.) sz. KT. 

Határozattal kiadott, majd többször módosított Alapító 

Okiratot az alábbiak szerint módosítja: 

I. Az Alapító Okirat 8.2. pontja az alábbi szakfeladattal 



egészül ki:ó 

„562912 Óvodai intézményi étkeztetés” 

II. Az Alapító Okirat 11.2. pontja helyébe az alábbi szöveg 

lép: 

„11.2. A költségvetési szerv az előirányzatai feletti 

rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörű, 

önálló bankszámlával rendelkezik.”  

III. Az Alapító Okirat végére az alábbi szövegrész kerül: 

„Záradék 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Alapító Okirat módosítását a 134/2012., s az egységes 

szerkezetű új Alapító Okiratot a 135/2012. számú 

határozatával, a 2012. szeptember 28-ai ülésén hagyta jóvá.” 

IV. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett 

rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek. 

V.  A Képviselő-testület felhatalmazza 

- a Polgármestert, hogy a módosító és az egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Képviselő-testület 

nevében írja alá,  

- a gazdasági vezetőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba 

történő változás-bejelentést a Magyar Államkincstár felé a 

határozat meghozatalától számított 8 napon belül tegye meg 

135.  09. 

28. 
A Kökörcsin 

Óvoda Alapító 

Okiratának 

egységes 

szerkezetbe 

foglalásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

kakucsi Kökörcsin Óvodának a 2/1994. (01. 31.) képviselő-

testületi határozattal jóváhagyott, a 24/2004.  (03. 22.), a 

26/2009. (02. 16.), a 72/2009. (05. 25.), a 133/209. (09. 29.), 

a 15/2011. (01. 24.), az 57/2011. (04. 27.), a 115/2011. (09. 

26.), a 88/2012. (07. 19.),  a 107/2012. (08. 30.) és 

a 134/2012. (09. 28.) képviselő-testületi határozatokkal 

módosított, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

136.  09. 

28. 
A Polgármesteri 

Hivatal Alapító 

Okiratának 

3/2012. számú 

módosításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Polgármesteri Hivatal részére a 100/2000.  (12. 28.) Kt. 

Határozattal kiadott, majd többször módosított Alapító 

Okiratot az alábbiak szerint módosítja: 

I. Az Alapító Okirat 4.2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„4.2.  adószáma:     15441269-1-13” 

I. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 „12. Illetékessége: Kakucs község közigazgatási területe.” 

II. Az Alapító Okirat 16. pontja második mondata helyébe az 

alábbi szöveg lép: 

„Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, 

melyre nézve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény az irányadó.” 

„Záradék 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Alapító Okirat módosítását a 136/2012., s az egységes 

szerkezetű új Alapító Okiratot a 137/2012. számú 

határozatával, a 2012. szeptember 28-ai ülésén hagyta jóvá.” 



V. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett 

rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek. 

VI.  A Képviselő-testület felhatalmazza 

- a Polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratot a Képviselő-testület nevében írja alá,  

- a gazdasági vezetőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba 

történő változás-bejelentést a Magyar Államkincstár felé a 

határozat meghozatalától számított 8 napon belül tegye meg.  

137.  09. 

28. 
A Polgármesteri 

Hivatal Alapító 

Okiratának 

egységes 

szerkezetbe 

foglalásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

kakucsi Polgármesteri Hivatalnak a 100/2000.  (12. 28.) 

képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, a 70/2009. (05. 

25.), a 10/2012. (02. 14.), a 95/2012. (07. 19.), a 109/2012. 

(08. 30.) és a 136/2012. (09. 28.) képviselő-testületi 

határozatokkal módosított, és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

138.  10. 

17. 
A Bursa 

Hungarica 

Felsőoktatási 

Önkormányzati 

Ösztöndíjrendsz

erhez történő 

csatlakozásról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

tárgyban az alábbiak szerint döntött: 

1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően 

kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy 

csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 

hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi 

pályázati fordulójához. 

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, 

valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati 

fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és 

kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 

elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott 

támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az 

Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően 

jár el. 

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2013. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a 

pályázatokról hozott döntését a 

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet 

címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  

4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa 

rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekért, a 

szociális körülmények igazolására fontosnak tartott 

nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a 

pályázati kiírás feltételeivel. 

139.  10. 

29. 
Kakucs Község 

Önkormányzata 

Településszerkez

 az M5 autópálya melletti terület (hrsz. 036/22, 036/24-27, 

036/9) 

 a Kakucsring területe (hrsz. 072/65) 



eti Tervéről 

rendelkező 

87/2004. (07. 29.)  

Határozatának 

módosításáról 

 a „Lőtér” területe (hrsz. 032, 036/14 -17) 

 a Dózsa György út melletti tanyás terület (hrsz. 074/3) 

 a biológiai aktivitási értékpótlás (hrsz. 045) 

vonatkozásában. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

140.  10. 

29. 
Döntés az 

Általános Iskola 

jövőbeni 

működtetéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy az Nkt. 74. § (5) bekezdésében foglaltak alapján 

az önkormányzat az illetékességi területén lévő, saját 

tulajdonában álló valamennyi, az állami 

intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési 

intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan 

vagyon Nkt. 76. §-a szerinti működtetését nem képes 

vállalni, ezért a tárgyban a 130/2012. (09. 28.) Határozatával 

meghozott szándéknyilatkozatot visszavonja. 

141.  10. 

29. 
A Rónay György 

Könyvtár és 

Közösségi Ház 

Alapító 

Okiratának 

1/2012. számú 

módosításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Kakucs Községi Könyvtár részére az 1998. december 30-án 

kiadott és a 4/2008. (01. 21.), valamint a 73/2009. (05. 25.) 

Kt. Határozatokkal módosított Alapító Okiratot az alábbiak 

szerint módosítja: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

142.  10. 

29. 
a Rónay György 

Könyvtár és 

Közösségi Ház 

Alapító 

Okiratának 

egységes 

szerkezetbe 

foglalásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rónay 

György Könyvtár és Közösségi Háznak az 1998. december 

30-án kiadott és a 4/2008. (01. 21.), a 73/2009. (05. 25.), 

valamint a 141/2012. (10. 29.) Határozatokkal módosított és 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

 

143.  10. 

29. 
Az 

Önkormányzat 

2013. évi belső 

ellenőrzési 

tervéről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

alábbiak szerint fogadja el az Önkormányzat 2013. évi belső 

ellenőrzési tervét. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

144.  10. 

29. 
A Kökörcsin 

Óvoda 

2012/2013. évi 

munkatervének 

véleményezésérő

l 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott 

véleményezési jogkörében eljárva az Önkormányzat 

fenntartásában lévő Kökörcsin Óvoda (2366 Kakucs, Székesi 

út 3.) munkatervét megismerte, megtárgyalta, és az abban 

foglaltakkal egyetért. 

A munkaterv jelen határozat mellékletét képezi. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

145.  10. 

29. 
Az Általános 

Iskola 

2012/2013. évi 

munkatervének 

véleményezésérő

l 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott 

véleményezési jogkörében eljárva az Önkormányzat 

fenntartásában lévő Általános Iskola (2366 Kakucs, Hősök 



tere 7.) munkatervét megismerte, megtárgyalta, és az abban 

foglaltakkal egyetért. 

146.  10. 

29. 
„Trilógia a 

Nemzethez” - 

Eger 1552-1553. 

című 

olajfestmény 

elkészítésének 

támogatása 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy Kakucsi-Csernák Zoltán festőművész részére a 

„Trilógia a Nemzethez” - Eger 1552-1553. című 

olajfestmény elkészítéséhez 100.000,-Ft támogatást biztosít. 

A Testület a fenti összeget a 2012. évi költségvetésben a 

folyószámlahitel-keret terhére - a támogatások között - 

elkülöníti. 

147.  11. 

22. 
Pénzmaradvány 

átcsoportosításár

ól az 

Önkormányzattó

l a Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzath

oz 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy az Önkormányzat költségvetéséből a 

Kakucsi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésébe 

áttételre kerüljön a Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi 

költségvetésébe betervezett, azonban fel nem használt, s 

azáltal pénzmaradványként az Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésében szereplő 586.000,-Ft. 

148.  11. 

22. 
A szociális és 

gyermekjóléti 

alapszolgáltatáso

k társulásban 

történő 

ellátásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy az Önkormányzat 2013. január 1-jétől továbbra is 

társulásban láttatja el a szociális és gyermekjóléti 

alapszolgáltatásokat. 

149.  11. 

22. 
A 036/27. hrsz-ú 

ingatlan egy 

részének más 

célra történő 

hasznosításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

alábbiak szerint módosítja a 128/2011. (11. 24.) Határozatát: 

„A Képviselő-testület dönt arról, hogy az Önkormányzat 

tulajdonát képező kakucsi 036/27. hrsz-ú külterületi 

ingatlanából 13.797 m
2
 nagyságú terület, továbbá a kakucsi 

036/9. hrsz-ú, 9.841 m
2
 területű külterületi ingatlan végleges 

más célú hasznosítását kéri a Földhivataltól a határozathoz 

csatolt változási vázrajz alapján. 

A végleges más célú hasznosítás célja: „gazdasági, 

kereskedelmi, szolgáltató terület” (Gksz.) kialakítása. 

Az átminősített területet az Önkormányzat 4 éven belül 

ténylegesen felhasználni tervezi az M5-ös autópálya mellé 

tengelysúly-mérő állomás létesítése céljából. 

A Képviselő-testület ezúton meghatalmazza Szalay István 

polgármestert az ehhez szükséges valamennyi intézkedés 

megtételére.” 

150.  11. 

22. 
A 036/9. hrsz-ú 

ingatlan egy 

részének 

értékesítéséről 

az AKA ZRt. 

részére 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában lévő - kialakítás, 

átvezetés alatt álló - Kakucs külterület 036/9. hrsz-ú, „kivett 

beruházási terület” besorolású, összesen 37.395 m
2
 nagyságú 

ingatlan - Kakucs Község Önkormányzata tulajdonában lévő 

- 23.638/37.395 arányú részének az AKA Alföld 

Koncessziós Autópálya Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (1023 Budapest, Lajos u. 26.) részére 

történő értékesítéséhez 950,- Ft/m
2
 + ÁFA, azaz nettó 

22.456.100,- Ft + 27% ÁFA, vagyis mindösszesen 

28.519.247,- Ft összegben. 



 

A Képviselő-testület egyúttal megbízza Szalay István 

polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében az AKA 

ZRT-vel az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést 

megkösse. 

151.  11. 

22. 
A jegyzői 

pályázatok 

eredménytelenné 

nyilvánításáról 

és  

az álláshelyre 

ismételt pályázat 

kiírásáról 

1.  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

2012. július 19-én elhatározott, jegyzői állás betöltésére kiírt 

pályázati felhívásra érkezett 14 pályázat értékelése alapján a 

pályázatokat eredménytelennek nyilvánítja. 

2. A Képviselő-testület elhatározza, hogy a jegyzői 

álláshelyre ismételten pályázatot ír ki az alábbi szöveggel. 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

152.  11. 

28. 
Az 

Önkormányzat 

2012. évi 

költségvetési 

előirányzatainak 

módosításáról 

A Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el az 

Önkormányzat 2012. évi költségvetése 2. módosításához a 

2012. szeptember 30-áig terjedő időszakra vonatkozó 

előirányzat-módosítást: 

 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

153.  11. 

28. 
Az 

Önkormányzat 

2012. I-III. 

negyedévi 

költségvetési 

beszámolójáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy 

az Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi költségvetési 

gazdálkodására vonatkozó beszámolót - az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a, valamint  

az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) 

Korm. rendelet 10. §-ában foglaltaknak megfelelően - 

630.853.000,-Ft összegű módosított bevételi és kiadási 

előirányzattal, 

599.481.000,-Ft összegű teljesített bevétellel, 

599.481.000,-Ft összegű teljesített kiadással, melyből 

2.751.000,-Ft a záró pénzkészlet, 

elfogadja. 

154.  11. 

28. 
Az 

Önkormányzat 

2013. évi 

költségvetési 

koncepciójáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

alábbiak szerint fogadja el az Önkormányzat 2013. évi 

költségvetési koncepcióját: 

 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

155.  11. 

28. 
Pénzmaradvány 

átcsoportosításár

ól az 

Önkormányzattó

l a  

Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzath

oz 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy az Önkormányzat költségvetéséből a 

Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésébe 

áttételre kerüljön a Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi 

költségvetésébe betervezett, azonban fel nem használt, s 

azáltal pénzmaradványként az Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésében szereplő 10.484,-Ft. 

156.  11. 

28. 
Informatikai 

eszközök 

beszerzésére 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a 

képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára, költségátalányára, 



pénzösszeg 

átcsoportosításár

ól  

a 2012. évi 

költségvetés 

keretein belül 

illetve a képviselői tevékenységgel összefüggő, szükséges 

költségek megtérítésére, valamint a közterhekre - az 

Önkormányzat működési kiadásai közül - betervezett 

összegből 6,1 millió forintot átcsoportosít - az 

Önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásai közé - 

számítástechnikai és médiaeszközök beszerzésére. 

A képviselő-testület megbízza továbbá a polgármester urat, 

hogy az intézményvezetőkkel közösen mérje fel, hogy az 

egyes intézményeknek milyen számítástechnikai, illetőleg 

médiaeszközre van szüksége a legalább elfogadható szintű 

működéshez, s felhatalmazták, hogy saját hatáskörben döntse 

el, hogy legfeljebb a keretösszeg mértékéig milyen 

számítástechnikai és médiaeszköz beszerzését tartja 

célszerűnek. 

157.  12. 

12. 
Az 

Önkormányzat 

adósságkonszoli

dációs 

eljárásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

(a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország 

2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 

CLXXXVIII. törvény (továbbiakban 2012. évi 

költségvetési törvény) 76/C. §-ában foglaltakra 

figyelemmel kinyilvánítja, hogy az Önkormányzat a 

törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez 

igénybe kívánja venni az állam által biztosított, 

egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési 

támogatást, azon adósságelemek tekintetében, 

amelyekre a költségvetési törvény a támogatás 

igénybevételét lehetővé teszi. 

 

2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 

12-én az Önkormányzat adósságrendezési eljárás 

alatt nem áll. 

3. A Képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 1959. évi IV. törvény 286. § alapján hozzájárul, 

hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és 

járulékrészét, valamint egyéb költségeit az 

Önkormányzat helyett az állam közvetlenül 

megfizesse a hitelezőknek/kölcsönnyújtóknak. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az Önkormányzat nevében: 

a.) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett 

adósságelemek tőke és járulékrészéről, valamint 

egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja, 

b.) a költségvetési törvény szerint, határidőre 

szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar 

Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges 

nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb 

dokumentumokat, 

c.) a költségvetési törvény 76/C. § (1) 

bekezdésében meghatározott megállapodást 

megkösse, amennyiben azt az államháztartásért 

felelős miniszter kezdeményezi. 



5. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az Önkormányzat 

nem rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb 

számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a 

konszolidációval érintett adósságelemhez 

kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés 

biztosítékául szolgál. 

6. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 76/C. 

§ szerinti adósságkonszolidáció során a Magyar 

Államkincstár a banktitkot képező, az 

Önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez 

szükséges adatokat, információkat megismerje és 

kezelje. 

158.  12. 

12. 
Az 

Önkormányzat 

adósságkonszoli

dációjához 

kapcsolódó 

nyilatkozatról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

157/2012. (12. 12.) Határozata figyelembevételével 

felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az 

Önkormányzat nevében az alábbi nyilatkozatot tegyék meg: 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

159.  12. 

12. 
Szándéknyilatko

zat kistérségi 

társuláshoz 

történő további 

csatlakozásra 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy szándéknyilatkozatát fejezi ki Dabasi Kistérség 

Többcélú Társulásához, illetve annak jogutódjaként létrejövő 

Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozására, 2013. 

január 1. határnappal. 

 

160.  12. 

12. 
Építéshatósági 

ügyintéző 

további 

foglalkoztatásár

ól 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Heli 

István építéshatósági feladatokat ellátó köztisztviselő 2013. 

január 1-jétől történő továbbfoglalkoztatásával egyetért, s 

felhatalmazza Szalay István polgármester urat az alábbi 

szövegezésű együttműködési megállapodás megkötésére: 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

161.  12. 

19. 
A szelektív 

hulladékgyűjtő 

konténerek 

ürítési díjáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

szelektív hulladékgyűjtő konténerek ürítésére - a Remondis 

Dabas Kft-vel (2370 Dabas, Szent István út 133.) kötött - és 

a 24./2006. (02. 13.) sz. Kt. Határozattal jóváhagyott - 

szerződés 1. sz. mellékletében - meghatározott díjat 2013. 

január 1-jétől nettó 7.465,-Ft/konténer összegben 

határozza. 

A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Szalay István 

polgármestert az díj változása miatt módosításra kerülő 

szerződés aláírására. 

162.  12. 

19. 
A Polgármesteri 

Hivatal Alapító 

Okiratának 

4/2012. számú 

módosításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Kakucs Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 

részére a 137/2012. (09. 28.) Határozattal kiadott Alapító 

Okiratot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 

8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti 

tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

163.  12. A Polgármesteri Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 



19. Hivatal Alapító 

Okiratának 

egységes 

szerkezetbe 

foglalásáról 

Kakucsi Polgármesteri Hivatalnak a 100/2000.  (12. 28.) 

képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, a 70/2009. (05. 

25.), a 10/2012. (02. 14.), a 95/2012. (07. 19.), a 109/2012. 

(08. 30.), a 136/2012. (09. 28.) és a 162/2012. (12. 19.) 

képviselő-testületi határozatokkal módosított, és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

164.  12. 

19. 
A köztisztviselők 

teljesítménycélja

inak 

meghatározásár

ól 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2013. évi 

teljesítményértékeléséhez a teljesítménykövetelmények 

célját az alábbiak szerint határozza meg: 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

165.  12. 

19. 
A Képviselő-

testület 2013. évi 

munkatervéről 

A Képviselő-testület a 2013. évi munkatervét – legfontosabb 

döntéseinek, rendeleteinek, üléseinek ütemezését – az 

alábbiak szerint fogadja el: 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

166.  12. 

19. 
A Magyar 

Tudományos 

Akadémia 

állásfoglalásának 

kikérése 

utcanévvel 

kapcsolatban 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megvitatta az egyes törvényeknek a XX. századi 

önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával 

összefüggő módosításáról szóló 2012. CLXVII. törvény 4. §-

ában foglaltakat, miszerint 2013. január 01-jétől: 

„…közterület, illetve közintézmény nem viselheti … olyan 

személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai 

rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy 

fenntartásában részt vett…”. 

 

Arra való tekintettel, hogy a Képviselő-testület döntése során 

- a helyi Ságvári Endre utca elnevezésével kapcsolatban - 

kétség merült fel a tekintetben, hogy Ságvári Endre neve 

összeköthető-e a XX. századi önkényuralmi rendszer 

megalapozásával, kiépítésével vagy fenntartásával, felkéri a 

Magyar Tudományos Akadémiát, hogy tegye meg a 

kérdésben állásfoglalását. 

  

A Képviselő-testület ezen döntéséről tájékoztatja a Ságvári 

Endre utca lakóit. 

167.  12. 

19. 
A települési 

szilárd hulladék 

elhelyezésére és 

ártalmatlanításá

ra vonatkozó 

díjak 

módosításáról 

A Képviselő-testület az A.S.A. Magyarország Kft.-vel a 

települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására 

vonatkozó - a 173/2008. (12. 15.) Kt. Határozatban 

jóváhagyott és 2008. február 25-én aláírt - megállapodásokat 

az alábbiak szerint módosítja: 

 

1./ A települési szilárd hulladék elhelyezésére vonatkozó 

megállapodás 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

A lerakási díj 2013. december 31-ig:  

Települési szilárd hulladék esetén EWC 20 03 01: 

 12.000 Ft/tonna + ÁFA, 

+ a lerakási járulék:    

 3.000 Ft/tonna. 



 

2./ A települési szilárd hulladék ártalommentes kezelésére 

vonatkozó megállapodás 4.1. pontja az alábbiak szerint 

módosul: 

A kapacitás biztosítás értéke - havi 16 órával számolva - 

2013. december 31-ig havi nettó: 

335.920 Ft, azaz háromszázharmincötezer-kilencszázhúsz 

forint (20.995 Ft/óra). 

3./ A megállapodások itt meg nem említett részei továbbra is 

érvényben maradnak. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester 

urat az együttműködési megállapodás fentiek szerinti 

módosítására. 

168.  12. 

19. 
Önkormányzati 

jelzáloggal 

terhelt ingatlan 

önálló 

felépítményként 

történő 

bejegyzéséhez 

történő 

hozzájárulásról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Ulicskáné Kecskés Laura és Ulicska József 2366 Kakucs, 

Rónay Gy. u. 26. sz. alatti lakosok kérelmének helyt ad és 

hozzájárul ahhoz, hogy a Kakucs 64/39. hrsz.-ú 825 m
2
 

területű, belterületi ingatlanon meglévő felépítmény az 

ingatlan-nyilvántartásban önálló felépítményként kerüljön 

bejegyzésre. Egyidejűleg hozzájárul a Testület, hogy a 

felépítmény osztatlan közös tulajdonként a kérelmezők ½-ed 

– ½-ed arányú tulajdonaként kerüljön nyilvántartásba 

vételre. 

 

Jelen határozatot, mint a fent megjelölt ingatlan jelzálogjog 

és ennek biztosítására szolgáló elidegenítési tilalom 

jogosultjaként hozta a Képviselő-testület. 

 


