
A Képviselő-testület 2016. 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. 

28. 
A Társult 

Önkormányzatok 

„Együtt” Segítőszolgálata 

Társulás módosított 

társulási 

megállapodásának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

elfogadja a Társult Önkormányzatok „Együtt” 

Segítőszolgálata Társulásáról szóló megállapodást 

(módosított, egységes szerkezetben). 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

2.  01. 

28. 
A „Hősök tere” 

közterület-megnevezés 

visszaállításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

- figyelemmel a 404/2015. (XII. 15.) 

Kormányrendeletben foglaltakra - a 69/2015. (VI. 

30.) számú Határozatának 2/a) pontjában 

meghatározott döntését visszavonja, és egyúttal 

dönt arról, hogy a Római Katolikus Egyház és az 

Általános Iskola által határolt közterület 

elnevezését - a 2015. június 30-ától érvényben lévő 

- „Szent Kereszt tér” névről „Hősök tere” 

közterületnévre és -jellegre változtatja vissza. 

3.  01. 

28. 
A CSÉV-KA Kft. részére 

tagi kölcsön nyújtásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy az Önkormányzat a 

résztulajdonában lévő CSÉV-KA Nonprofit Kft 

(2212 Csévharaszt, Kossuth L. u. 43/B) részére 

1.200.000 Ft összegű kamatmentes tagi kölcsönt 

nyújt.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné 

Toma Mária polgármestert a tagi kölcsön CSÉV-

KA Nonprofit Kft. részére történő átutalására. 

4.  01. 

28. 
Ingatlanok belterületbe 

csatolásának 

kezdeményezéséről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete - figyelemmel Kakucs Község Helyi 

Építési Szabályzatának Településszerkezeti 

Tervében foglaltakra, összhangban a Szabályozási 

Tervvel - egyetért és egyúttal kezdeményezi a Pest 

Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatala 

Földhivatali Osztályánál 

- a kakucsi 0102. hrsz-ú, kivett út művelési 

ágú, 3074 m2 területű ingatlan belterülettel 

közvetlenül határos, megközelítőleg 1414 

m2 nagyságú részének,   

- a kakucsi 0103/2. hrsz-ú, kivett út művelési 

ágú, 750 m2 nagyságú területnek, 

- a kakucsi 0103/8. hrsz-ú, szántó művelési 

ágú, 10100 m2 területű ingatlanból 

megközelítően 3500 m2 nagyságú (a 



természetben a tulajdonosok által kerítéssel 

lehatárolt) területnek,  

- a kakucsi 0103/9. hrsz-ú, kivett 

kereskedelmi egység, udvar, pince művelési 

ágú, 3007 m2 területű ingatlannak, 

- a kakucsi 0103/10. hrsz-ú, szántó művelési 

ágú, 470 m2 területű ingatlannak 

a belterületbe vonását és egyúttal a termőföldnek 

minősülő területek végleges más célú 

hasznosításának engedélyezését. 

A más célú hasznosítás célja: lakóterület-bővítés. 

2. Az 1. pontban megjelölt ingatlanok belterületbe 

vonással, területmegosztással kapcsolatban 

felmerülő költségeinek a 0103/8. hrsz-ú, míg a 

0103/10. hrsz-ú ingatlan művelésből történő 

kivonással kapcsolatban felmerülő költségeinek 

megfizetését a 0103/10. hrsz-ú ingatlanok 

tulajdonosai külön nyilatkozatban vállalták. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné 

Toma Mária polgármestert arra, hogy a belterületbe 

vonási eljárást megindítsa, és az eljárással 

kapcsolatban Kakucs Község Önkormányzata 

képviseletében eljárjon.  

5.  01. 

28. 
A Tájház közüzemi 

díjainak átvállalásáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete dönt arról, hogy a 2366 Kakucs, Fő utca 

136. szám alatti, Községi Tájház funkciót betöltő - 

kulturális szolgáltatásokat nyújtó - ingatlan 

közüzemi számláit (nevezetesen földgáz, 

elektromos áram, ivóvíz és szennyvíz, kommunális 

hulladék) az Önkormányzat egyenlítse ki 

mindaddig, amíg az ingatlan helyi közösségi 

funkciót lát el. 

2. A Képviselő-testület továbbá dönt arról, hogy - 

az ingatlan tulajdonosainak kérelmét figyelembe 

véve - az ingatlanon található közüzemi mérőórák 

átírásra kerüljenek Kakucs Község Önkormányzata 

nevére.  

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné 

Toma Mária polgármestert, hogy a mérőórák 

átírásának ügyében Kakucs Község Önkormányzata 

képviseletében eljárjon.  

6.  01. 

28. 
A körzeti megbízott 

támogatásáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete dönt arról, hogy a Dabas Városi 

Rendőrkapitányság kakucsi körzeti megbízottja, 

Fábián Zoltán törzszászlós kérelmének helyt ad, és 

számára a Kakucs községben végzendő körzeti 

megbízotti feladatainak hatékony ellátása 

érdekében, a szolgálati célra használt, saját 

tulajdonú személygépkocsijának üzemanyag-

ellátásához 2016. január 1-től - határozatlan időre - 



havi 55.000 Ft összegű támogatást nyújt „MOL 

Magyarország” üzemanyagkártya formájában. 

2. A Képviselő-testület az Önkormányzat éves 

költségvetésébe betervezi az 1. pontban 

meghatározott összeget. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az 1. pontban jóváhagyott 

támogatásra vonatkozóan kösse meg az 

adományozási szerződést Pest Megye 

Rendőrfőkapitányságával. 

Az Önkormányzat szerződéskötéshez szükséges 

adatai: 

- megnevezése: Kakucs Község 

Önkormányzata 

- címe: 2366 Kakucs, Fő utca 20. 

- képviseli: Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármester 

- adószáma: 15734659-2-13.,  

- számlaszáma: 65500082-31020956-

51000008 

7.  01. 

28. 
A Polgármester 2016. évi 

szabadságának 

ütemezéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

tudomásul veszi, hogy Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármester 2016. évi szabadságnapjainak száma 

51 nap, melyből 12 nap 2015. évről áthozott és 39 

nap a 2016. évre törvény szerint járó. 

A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) 

bekezdése alapján Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármester 2016. évi 51 nap szabadságának 

ütemezését a következők szerint hagyja jóvá: 

január 11., 12., 13., 22. 4 nap 

március 29., 30., 31. 3 nap 

április 1., 4., 5., 6., 7., 8., 15., 22., 29.

 9 nap 

májusban  6 nap 

júliusban  9 nap 

augusztusban   6 nap 

szeptemberben 6 nap 

november 2.  1 nap 

december 21., 22., 23., 27., 28., 29., 30.  7 nap 

8.  01. 

28. 
A Kakucsi Kökörcsin 

Óvoda nyári zárva 

tartásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

- a Kakucsi Kökörcsin Óvoda erre vonatkozó 

igényét figyelembe véve - az Óvoda 2016. évi nyári 

zárva tartásának időpontját augusztus 1-től 

(hétfőtől) - augusztus 14-ig (vasárnapig) szóló 

időtartamban határozza meg. 

A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, 

hogy az Óvoda nyári zárva tartásának időpontjáról 

tájékoztassa az Óvodába járó gyermekek szüleit, 

gondviselőit.  



9.  01. 

28. 
Az Óvoda pedagógus-

státuszkeretének 

megemeléséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a Kakucsi Kökörcsin Óvodában 1 fő, 

óvodapedagógus állásra vonatkozó státuszbővítést 

engedélyez - az állásra kiírt pályázat lefolytatását 

követően, határozatlan időre - tekintettel arra, hogy 

az Óvoda a státuszemelés révén éri csak el a 

jogszabály által meghatározott pedagógusi 

létszámot, illetőleg arra, hogy az emeléshez 

kapcsolódó anyagi fedezet - a központi 

költségvetésből - az Óvoda rendelkezésére áll. 

A Testület felhatalmazza Spanyielné Elek Györgyi 

intézményvezetőt a státuszbővítéshez szükséges 

intézkedések megtételére, az álláspályázat kiírására. 

10.  01. 

28. 
Az Óvoda 2016. évi 

továbbképzési tervének 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 

tudomásul veszi és elfogadja a Kakucsi Kökörcsin 

Óvoda 2016. évi továbbképzési tervét. 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

11.  01. 

28. 
A Kakucsi Polgárőr 

Egyesület - Kakucs - 

névhasználatához való 

hozzájárulásáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete hozzájárulását adja a „Kakucsi” toldat 

használatához a „Kakucsi” Polgárőr Egyesület 

elnevezésében. 

2. A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a 

„Kakucsi” Polgárőr Egyesület székhelyeként az 

Önkormányzat tulajdonában álló, 2366 Kakucs, Fő 

utca 24. szám alatti ingatlant jelölje meg. 

3. A Képviselő-testület hozzájárul továbbá, 

hogy Csernák István kérelmező a Budapest 

Környéki Törvényszék előtt a Kakucsi Polgárőr 

Egyesület – mint civil szervezet – nyilvántartásba 

vétele iránti eljárásban a „Kakucsi” toldatot 

jogszerűen kérelmezze. 

12.  01. 

28. 
A Kakucsi 

Földtulajdonosok 

Vadásztársaság - Kakucs 

- névhasználatához való 

hozzájárulásáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete hozzájárulását adja a „Kakucsi” toldat 

használatához a „Kakucsi” Földtulajdonosok 

Vadásztársaság elnevezésében.  

Az Egyesület székhelye: 2366 Kakucs, Fő utca 11. 

2. A Képviselő-testület hozzájárul továbbá, 

hogy Jasper Lóránt kérelmező a Budapest Környéki 

Törvényszék előtt a Kakucsi Földtulajdonosok 

Vadásztársaság – mint civil szervezet – 

nyilvántartásba vétele iránti eljárásban a „Kakucsi” 

toldatot jogszerűen kérelmezze. 

13.  02. 

05 
A Kakucs, Fő utca 156/C. 

szám alatt lévő 

önkormányzati tulajdonú 

ingatlan udvarának 

felújításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában lévő, 

Kakucs, Fő utca 156/C. szám alatt lévő, azonban a 

Katolikus Családi Napközi által használt ingatlan 

udvarának felújításához. 

Az Önkormányzat – a Családi Napközi kérelmére – 

átvállalja az udvar felújításának anyagköltségét, 



mely a benyújtott költségvetés alapján 362.870 Ft. 

A Képviselő-testület a munkálat anyagköltségét az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 

elkülöníti. 

14.  02. 

05 
A „Háziorvosi Ügyelet” 

Intézményfenntartó 

Társulás költségvetéséhez 

történő hozzájárulásról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó 

Társulás 2016. évi költségvetésére 

lakosságarányosan 4.829.444 Ft-ot különít el az 

Önkormányzat 2016. költségvetésében. 

15.  02. 

05 
A Dabas és Környéke 

Mentőorvosi-Mentőtiszti 

Kocsi Nonprofit Kft. 

támogatási kérelméről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy a Dabas és Környéke Mentőorvosi-

Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. (székhely: 2370 

Dabas, Lakos dr. utca 30.) részére - a Kft. 

működéséhez – 50.000 Ft összegű vissza nem 

térítendő támogatást nyújt az Önkormányzat.  

16.  02. 

05 
A kötelező betelepítési 

kvóta elleni tiltakozásról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező 

betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a 

bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta 

veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink 

biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a 

szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 

Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges 

eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok 

beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje 

meg Magyarországot és a magyar embereket! 

17.  02. 

26. 
Belterületi utak 

felújításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által, 

az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések” megnevezésű pályázati 

kiírás „1. b) belterületi utak, járdák, hidak 

felújítása” megnevezésű alcéljára benyújtott 

pályázaton elnyert 14.860.465 Ft támogatás, 

valamint 2.622435 Ft önerő felhasználásáról az 

alábbiak szerint határoz:  

1.) A Képviselő-testület a támogatás és önerő 

összegét - az Önkormányzat közigazgatási területén 

és tulajdonában lévő - következő utak és 

útszakaszok engedélyhez nem kötött felújítására 

kívánja fordítani: 

 

Felújítand

ó utca 

neve 

Helyrajzi 

száma 

Felújítás 

módja 

Felújítandó 

terület (m2-

ben) 

Galamb 

utca 

375. itatott mart 

aszfalt  805 

Rónay utca 

63/34. itatott mart 

aszfalt   1760 

Rónay utca 63/34. kátyúzás 20 



Székesi út 

63/4. és 

67. kátyúzás 30 

Fecske 

utca 

94. 

kátyúzás 25 

Nap utca 

1032. itatott mart 

aszfalt  1080 

Hold utca 

1012. itatott mart 

aszfalt  420 

Sastelep 

utca 

524/28. itatott mart 

aszfalt  480 

Erdősor 

utca 816. 

itatott mart 

aszfalt  510 

Erdősor 

utca 

816. 

kátyúzás 10 

Gizella 

utca 

187/1. 

kátyúzás 20 

Május 1. 

utca 

594. 

kátyúzás 5 

Bem utca 448. kátyúzás 20 

Ságvári 

utca 

863. 

kátyúzás 15 

Árpád utca 841. kátyúzás 2 

Jókai utca 

849. itatott mart 

aszfalt 400 

2.) A Képviselő-testület az 1.) pontban 

meghatározott útfelújításokra vonatkozóan a 

Huntrans Trade Kft. (2366 Kakucs, Rákóczi u. 10.) 

ajánlatát fogadja el bruttó 17.482.900 Ft összegben, 

mely a benyújtott árajánlatok közül 

összegszerűségében a legkedvezőbb.  

3.) A Testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármestert, hogy az 1.) pontban szereplő 

beruházás megvalósítása érdekében kösse meg a 

Huntrans Trade Kft.-vel a kivitelezési vállalkozási 

szerződést. 

18.  02. 

26 
Az ASP rendszerhez való 

csatlakozás érdekében 

pályázaton való 

részvételről 

 

1./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete - Kakucs Község Önkormányzata és 

intézményei tekintetében - támogatja az 

Önkormányzati ASP Központhoz való csatlakozást 

a teljes igénybe vehető szakrendszer 

vonatkozásában. 

2./ Az Önkormányzat részt kíván venni a 

„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP 

rendszer országos kiterjesztéséhez” címmel és 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. azonosítási számmal 

nevesített pályázaton. 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a pályázaton történő 

részvételhez szükséges „Előkészítő tanulmány” 



megírására a - tanulmány elkészítését vállaló, és - 

legkedvezőbb ajánlatot benyújtó céget bízza meg. 

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert és a Jegyzőt a tárgyban szükséges 

dokumentumok aláírására - ide értve a csatlakozási 

szándéknyilatkozatot, egyéb nyilatkozatokat, 

megbízási szerződést.  

19.  02. 

26 
A településrendezési 

eszközök 

felülvizsgálatáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

az alábbiak szerint dönt Kakucs Község 

Településfejlesztési Koncepciójának és 

Településrendezési Eszközeinek teljes 

közigazgatási területre vonatkozó felülvizsgálatáról 

és módosításáról: 

1) Kakucs Község Önkormányzata 

felülvizsgálja és módosítja a 

településrendezési eszközeit és 

településfejlesztési koncepcióját a 

településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rend. (a továbbiakban: 

Kormányrendelet) 16. § (1) bekezdése és az 

épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben 

foglaltak alapján, a Kormányrendelet 

hatályos tartalmi követelményei szerint.  

2) A településfejlesztési koncepció és 

településrendezési eszközök 

felülvizsgálatának és módosításának 

egyeztetési eljárása a Kormányrendelet 32. 

§ (1) bekezdés a) pontja szerint történik. 

A Képviselő-testület felkéri Dr. Kendéné Toma 

Mária Polgármestert, hogy az Önkormányzat 

nevében tárgyalást folytasson a településrendezési 

kérdésekben érintett tulajdonosokkal, és 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a további 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

20.  02. 

26 
A településrendezési 

eszközök 

felülvizsgálatához 

szükséges eljárás 

lefolytatására a Pestterv 

Kft. felkéréséről 

 

1) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az érvényben lévő 

településrendezési eszközeinek 

(Településfejlesztési Koncepció, 

Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat) 

felülvizsgálati eljárása lebonyolításával a Pestterv 

Kft.-t (1085 Budapest Kőfaragó u. 9.) bízza meg. 

2) A felülvizsgálat kiterjed a település teljes 

közigazgatási területére. 

3) A felülvizsgálat célja: olyan, lehetőleg az 

elkövetkezendő 10 évre szóló rendezési terv 



elkészíttetése, mely szolgálja a település területén 

élő lakosság életminőségének javítását, a település 

versenyképességének előmozdítását, javítását, az 

erőforrások kíméletes és környezetbarát 

elősegítését.  

4) A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. 

Kendéné Toma Mária polgármestert, hogy a 

munkák elvégzésére vonatkozóan kösse meg a 

Pestterv Kft.-vel a tervezési szerződést.  

5) A Képviselő-testület megbízza a Pestterv 

Kft.-t, hogy Kakucs község településrendezési 

eszközeinek módosítását az ajánlata szerinti 

munkaterv szerint végezze. 

6) A Képviselő-testület az 1./ pontban foglalt 

településrendezési, településfejlesztési eszközök 

felülvizsgálati eljárására 4.300.000 Ft + ÁFA, míg 

az eljáráshoz szükséges környezeti vizsgálat-

készítésre, illetőleg a digitális alaptérkép 

beszerzésére 1.500.000 Ft + ÁFA összeget különít 

el az Önkormányzat költségvetésében az általános 

tartalék terhére. 

21.  02. 

26 
Településfejlesztéssel és 

településrendezéssel 

összefüggő  

Partnerségi Egyeztetési 

Szabályzat 

megalkotásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a alapján 

Kakucs Község Önkormányzata 

településfejlesztéssel és településrendezéssel 

összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályzatát a 

határozat mellékletének megfelelő tartalommal 

fogadja el és egyúttal hatályon kívül helyezi a 

tárgyban korábban hozott: 54/2013. (06. 12.) 

Határozatot.  

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

22.  02. 

26 
A Kakucs 562. hrsz-ú 

megvásárlásához történő 

hozzájárulásról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

a 2366 Kakucs, Fő utca 28. szám alatti 562. hrsz-ú, 

1082 m
2
 területű, kivett lakóház, udvar művelési 

ágú ingatlannak a Kakucs Község Önkormányzata 

részére történő megvásárlásához hozzájárul bruttó 

4.000.000 Ft összegben. 

A Képviselő-testület az ingatlan megvásárlása 

esetén annak vételárát az Önkormányzat 

költségvetésében az általános tartalék terhére 

elkülöníti. 

A Képviselő-testület meghatalmazza  

- Dr. Kendéné Toma Mária polgármestert, 

hogy az ingatlan megvásárlására vonatkozó 

adásvételi szerződést az Önkormányzat 



nevében megkösse, és 

- Dr. Vancskó Krisztina ügyvédet az ingatlan 

megvásárlására vonatkozó adásvételi 

szerződések elkészítésével és 

ellenjegyzésével. 

23.  02. 

26 
A Kakucs 1265. hrsz-ú 

ingatlan értékesítéséhez 

történő hozzájárulásról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

az Önkormányzat tulajdonában álló, Kakucs, 1265. 

hrsz-ú, 800 m
2
 területű, kivett, beépítetlen 

területnek Csernák Péter, 2366 Kakucs, Kossuth L. 

u. 10/A., és Csernák Lívia, 2365 Ócsa, Kút utca 12. 

szám alatti lakosok részére - ½-ed – ½-ed arányban 

- történő elidegenítéséhez hozzájárul azzal, hogy az 

ingatlan bruttó vételi árát 2.500.000 Ft-ban 

határozza meg, mely összeg tartalmazza a 

közműkiépítés költségeit is. 

A Képviselő-testület meghatalmazza  

- Dr. Kendéné Toma Mária polgármestert, 

hogy az ingatlan értékesítésére vonatkozó 

adásvételi szerződést az Önkormányzat 

nevében megkösse, és 

- Dr. Vancskó Krisztina ügyvédet az ingatlan 

megvásárlására vonatkozó adásvételi 

szerződés elkészítésével és 

ellenjegyzésével. 

24.  03. 

22  
Az Óvoda 2016/17. 

nevelési évére 

vonatkozóan a 

beiratkozás időpontjának 

meghatározásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított 

feladatkörében eljárva, figyelemmel a nevelési-

oktatási intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) 

bekezdésében foglaltakra, az Önkormányzat 

fenntartásában működő:  

Kakucsi Kökörcsin Óvodában (2366 Kakucs, 

Székesi út 3.) a 2016/2017. nevelési évre történő 

jelentkezés időpontjául 

2016. május 2-án (hétfőn) 8-16 óráig, 

2016. május 3-án (kedden) 8-16 óráig, 

2016. május 4-én (szerdán) 8-17 óráig, 

2016. május 5-én (csütörtökön) 8-16 óráig, 

2016. május 6-án (pénteken) 8-12 óráig 

terjedő időpontokat jelöli ki. 

25.  03. 

22  
A 2016. évi közbeszerzési 

terv elfogadásáról 

1. Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az Önkormányzat 2016. évre vonatkozó 

közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el: 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

2. A Képviselő-testület egyúttal dönt arról, hogy 

amennyiben előre nem látható okból előállt 

közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel, 

a közbeszerzési tervet a 2015. évi CXLIII. törvény 

42. § (3) bekezdése szerint módosítja. 



3. A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy 

gondoskodjon a közbeszerzési tervnek az 

Önkormányzat, valamint a Közbeszerzési Hatóság 

honlapján való közzétételéről.  

26.  03. 

22  
Kakucs Község 

Önkormányzata és 

Intézményei 

Közbeszerzési 

Szabályzatának 

megalkotásáról 

1) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény. 27. § (1) bekezdése alapján 

Kakucs Község Önkormányzata és Intézményei 

Közbeszerzési Szabályzatát a határozat 

mellékletének megfelelő tartalommal alkotja meg. 

2) A Képviselő-testület jelen határozat 1) pontjának 

elfogadásával egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 

2012. január 18. napján hatályba lépett 

Közbeszerzési Szabályzatról rendelkező, 3/2012. 

(01. 17.) KT.-határozatot. 

27.  03. 

22  
A Közbeszerzési Bíráló 

Bizottság tagjainak 

meghatározásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a közbeszerzési eljárás előkészítésével, 

lefolytatásával, az ajánlatok értékelésével 

kapcsolatos feladatok ellátására megalakítja a 

Közbeszerzési Bíráló Bizottságát, melynek 

feladat- és hatásköre visszavonásig érvényes. 

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak 

száma 3 fő. 

A Bizottság elnöke: Szaller György, pénzügyi 

szakértő, 

a Bizottság tagjai: Kálvin János     

  Kucsera Attila  
helyi lakosok. 

A Testület egyúttal hatályon kívül helyezi a 

tárgyban hozott 9/2011. (01. 24.)  Kt. Határozatát. 

28.  03. 

22  
A Háziorvosi Ügyelet 

Intézményfenntartó 

Társulás – Társulási 

Szerződéséhez kiegészítő 

megállapodás 

elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

- az ún. Banasák-féle ítéletben előírtak végrehajtása 

érdekében - a határozat mellékletében foglaltak 

szerint fogadja el a Háziorvosi Ügyelet 

Intézményfenntartó Társulás – Társulási 

Szerződéséhez kapcsolódó kiegészítő 

megállapodást.  

(lásd az ülés előterjesztései között) 

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné 

Toma Mária polgármestert a megállapodás – 

Önkormányzat nevében történő – megkötésére. 

29.  03. 

22  
A Helyi Esélyegyenlőségi 

Program 

felülvizsgálatáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

az Ebktv. 31. § (4) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

kétévente előírt áttekintésének eleget tett és a 

felülvizsgálatot elvégezte.  

A Képviselő-testület a 2013-2018. évre szóló Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot és Intézkedési Tervet 

jelen határozat melléklete szerinti módosítással 

elfogadja. 



(lásd az ülés előterjesztései között) 

30.  03. 

22  
Pályázat kiírásáról civil 

szervezetek számára 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete az államháztartáson kívüli forrás 

átvételéről és átadásáról, a civil szervezetek 

támogatásáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati 

rendeletben (a továbbiakban: civil rendelet) 

foglaltak alapján a civil szervezetek, helyi 

önszerveződő közösségek, egyházak és 

magánszemélyek 2016. évi támogatására pályázatot 

hirdet meg. 

2. A pályázatot a civil rendelet 1. melléklete 

szerinti Pályázati adatlapon, a pályázati felhívásban 

megjelölt mellékletekkel együtt kell benyújtani a 

Kakucsi Polgármesteri Hivatalba - Kakucs  község 

Polgármesterének címezve. 

A pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri 

Hivatalban, valamint letölthető a www.kakucs.hu 

internetes honlapról. 

3. A pályázat megjelentetésének napja: 2016. 

március 30. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 

13. (szerda) 16 óra 

A támogatás odaítéléséről és az elnyert összeg 

mértékéről a Képviselő-testület dönt a pályázat 

benyújtását követő ülésén. 

A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 

napon belül – a pályázók értesítést kapnak.  

4. Amennyiben a pályázó támogatásban 

részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást 

kap a támogatási szerződés megkötésének tervezett 

időpontjáról. 

A támogatási szerződés tartalmi elemeit a civil 

rendelet 2. melléklete rögzíti. 

A támogatás kifizetésére, elszámolására a 

támogatási szerződésben meghatározottak az 

irányadóak. 

5. A támogatott szervezet a támogatás 

felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót 

köteles készíteni a támogatási szerződésben és a 

civil rendelet 3. mellékletében és 4. függelékében 

foglaltak szerint. 

31.  03. 

22  
A Dabas és Környéke 

Üdülőtábor Alapítvány 

alapító okiratának 

módosításáról 

Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete  

1) mint Dabas és Környéke Üdülőtábor 

Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) alapító 

önkormányzata az Alapítvány 2016. január 18. 

napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratát elfogadja,  

2) felhatalmazza a Polgármestert az 1) pontban 

meghatározottak alapján az Alapítvány 2016. 

http://www.kakucs.hu/


január 18. napján kelt módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására.  

32.  03. 

22  
A Sportegyesület TAO-

pályázatához az önrész 

átvállalásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy az Önkormányzat átvállalja a 

Kakucs Községi Sportegyesület által a TAO-

pályázaton az öntözőberendezés létesítéséhez 

elnyert 2.323.800 Ft-os összeghez kapcsolódó 

995.914 Ft-os önerő összegét a 2016. évi 

költségvetés általános tartaléka terhére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné 

Toma Mária polgármestert, hogy a határozat 

mellékletét képező megállapodást az 

Önkormányzat nevében a Sportegyesülettel 

megkösse. 

33.  03. 

22  
A közutak felújítására 

kötött szerződésben 

foglalt kivitelezési 

határidő módosításáról 

1) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat és a 

Huntrans Trade Kft. (2366 Kakucs, Rákóczi u. 10.) 

által a 17/2016. (02. 26.) Határozat alapján 

megkötött kivitelezési vállalkozási szerződés 8. 

pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„8. A szerződés kivitelezési határidői: 

 A kivitelezés megkezdésének időpontja:

 2016. február 29. 

A kivitelezés véghatárideje: 2016. augusztus 31.” 

2) A Testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármestert, hogy az 1.) pontban 

foglaltakra vonatkozóan a Huntrans Trade Kft.-vel 

az Önkormányzat nevében kösse meg a módosított 

kivitelezési vállalkozási szerződést. 

34.  03. 

22  
Kerékpárút kiépítésére 

pályázat benyújtásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be 

konzorciumban Dabas és Újhartyán településekkel 

közösen Versenyképes Közép-magyarország 

Operatív Program keretében a VEKOP-5.3.2-15 

számú, Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest 

megyében tárgyú felhívásra.  

A pályázat szerinti maximum 500 millió támogatás 

feletti esetleges önerőt az önkormányzatok saját 

költségvetésükből vállalják. 

A pályázó települések a pályázatírással megbízzák 

az Általános Magyar Önkormányzati 

Projektmenedzsment Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt 

Felelősségű Társaságot (1061 Budapest, Paulay 

Ede u. 3. B. épület 613.) 250.000,- + ÁFA összegű 

megbízási díjért.  

A pályázó települések felkérik az Általános Magyar 

Önkormányzati Projektmenedzsment Pénzügyi 

Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (1061 

Budapest, Paulay Ede u. 3. B. épület 613.), hogy a 

pályázathoz szükséges megvalósíthatósági 



tanulmányt készítse el. 

35.  03. 

22  
Kerékpárút kiépítésével 

kapcsolatban 

konzorciumi 

együttműködési 

megállapodás 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az alábbi konzorciumi 

megállapodást elfogadja: 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

MEGÁLLAPODÁS 

Támogatási kérelem benyújtására 

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás 

(a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2. 

pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot 

hoznak létre abból a célból, hogy a Versenyképes 

Közép-magyarország Operatív Program keretében a 

VEKOP-5.3.2-15 számú, Fenntartható 

közlekedésfejlesztés Pest megyében tárgyú 

felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási 

kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem 

támogatása esetén az abban foglalt célt közös 

együttműködéssel megvalósítsák.  

A támogatási kérelem címe: Dabas-Újhartyán-

Kakucs kerékpárút hálózat kiépítése.  

2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az 

alább felsorolt intézmények, szervezetek és 

személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási 

kérelemben meghatározott cél(ok) 

megvalósításában a támogatási kérelemben 

foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás 

keretei között részt vállalnak: 

Szervezet 

neve: 

Újhartyán Város 

Önkormányzata 

Postacím: 2367. Újhartyán, Fő utca 21. 

Székhely: 2367. Újhartyán, Fő utca 21. 

Azonosító 

szám (törzs-

szám/cégjegy

zékszám): 

730424 

Adószám: 15730428-213 

Aláírásra 

jogosult 

képviselője: 

Schulcz József 

 

Szervezet 

neve: 
Dabas Város Önkormányzata 

Postacím: 2370. Dabas, Szent István tér 

1/B. 



Székhely: 2370. Dabas, Szent István tér 

1/B. 

Azonosító 

szám (törzs-

szám/cégjegy

zékszám): 

 

Adószám: 15730363-2-13 

Aláírásra 

jogosult 

képviselője: 

Kőszegi Zoltán 

 

Szervezet 

neve: 
Kakucs Község Önkormányzata 

Postacím: 2366. Kakucs, Fő utca 20 

Székhely: 2366. Kakucs, Fő utca 20 

Azonosító 

szám (törzs-

szám/cégjeg

yzékszám): 

734653 

Adószám: 15734659-2-13 

Aláírásra 

jogosult 

képviselője: 

Dr. Kendéné Toma Mária 

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás 

aláírásával a Tagok Újhartyán Város 

Önkormányzatát (a továbbiakban Vezető-t) 

választják. 

3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. 

§-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, 

hogy helyettük és nevükben a támogatási kérelmet 

aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása 

során a konzorciumot képviselje. 

A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben 

foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat 

magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  

4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok 

kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási 

kérelem támogatása esetén a projektet az abban 

foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében 

együttműködnek. 

5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező 

„Konzorciumi együttműködési megállapodás 

támogatásban részesített projekt megvalósítására” 

című dokumentumot ismerik, és a támogatási 

kérelem támogatása esetén az abban foglalt 

tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a 

támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt 

tartalommal szerződést kötnek. 



6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem 

mellékletét képezi. 

7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási 

kérelem nem részesül támogatásban, illetve ha a 

Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi 

együttműködési megállapodást kötnek. 

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös 

értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 

nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

36.  03. 

22  
A Dabasi Tűzoltó-

parancsnokság 2015. évi 

beszámolójának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Dabasi 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának 2015. évi 

beszámolóját a melléklet szerint elfogadja. 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

37.  03. 

22  
A Kakucsi Polgárőr 

Egyesület 

székhelyhasználatának 

jogcíméről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul ahhoz, hogy a Kakucs Község 

Önkormányzata tulajdonában álló, 2366 Kakucs, Fő 

utca 24. szám alatti, kakucsi 567. hrsz-ú 

ingatlanban a Kakucsi Polgárőr Egyesület 

székhelyet létesítsen. 

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 

Kakucsi Polgárőr Egyesület az 1. pontban megjelölt 

ingatlant térítésmentesen (szívességi használattal) 

használhassa. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné 

Toma Mária polgármestert a székhelyhasználat 

jogcímét igazoló okirat aláírására. (1. melléklet) 

38.  03. 

22 
Az erdélyi Magyarkakucs 

községgel 

testvértelepülési 

megállapodás 

megkötéséről 

1./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a kölcsönös partneri szándékok 

deklarálását követően hivatalosan is kinyilvánítja 

azon szándékát, hogy - a romániai Bihar megyei - 

Cacuciu Nou községgel (magyar neve: 

Magyarkakucs) testvértelepülési megállapodást 

kíván kötni.  

2./ A Képviselő-testület a testvértelepülési 

együttműködési megállapodásban foglaltakkal 

egyetért, azt – a mellékletben foglaltak szerinti 

tartalommal – jóváhagyja. 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné 

Toma Mária polgármestert a – határozat mellékletét 

képező – testvértelepülési megállapodás aláírására. 

39.  03. 

22 
Temetési költségekhez 

történő hozzájárulásról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

- mélyen átérezve a szülők fájdalmát, gyermekük: 

Majoros Vivien tragikus körülmények között 

történő elvesztésében - úgy dönt, hogy az édesanya: 

Kiss-Szabó Gyöngyi Szilvia, 2366 Kakucs, Fő utca 

60. szám alatti lakos helyett az Önkormányzat 

átvállalja gyermeke temetésének költségeit 250.000 



Ft összeghatárig a szociális kiadások között a 

rendkívüli települési támogatás költséghely terhére. 

A Képviselő-testület egyúttal úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat a gyermek sírhelyének - 25 évre 

történő - megváltásáért nem kér a Családtól 

hozzájárulási díjat. 

40.  03. 

22 
A védőnő kérelméről Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Barta Kornélia védőnő kérelmét megtárgyalta. 

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a védőnő 

részére továbbra is megmaradjon a költségvetésbe 

betervezett havi 300 km-es gépjármű-költségtérítés-

keret, melyről nyilvántartást kell vezetnie. 

Amennyiben a védőnőnek a munkájához 

kapcsolódóan a 300 km-es gépjármű-költségtérítési 

keretén felül el kell utaznia valahova, vezessen egy 

külön nyilvántartást, úticélra, annak 

szükségességére, időpontra és megtett úthosszra 

lebontva.  

Az általa vezetett, első egy hónapos időtartamra 

vonatkozó kimutatást a Képviselő-testület át fogja 

tekinteni, és annak függvényében dönt majd a 300 

km-en felüli havi km-átalányáról. 

A Képviselő-testület egyúttal felkéri a védőnőt, 

hogy - a határozat átvételét követő 5 munkanapon 

belül - nyújtson tájékoztatást a heti 40 órás 

munkaidejének a beosztásáról, kiemelve benne, 

hogy a munkaidejéből mikor és mennyi órát 

tartózkodik, illetőleg rendel a védőnői rendelőben. 

A védőnőnek a mindenkori gépjárműköltségtérítés-

elszámolást és a jelenléti ívet havonta, a tárgyhót 

követő 5. napig le kell adnia a gazdasági vezetőnek.  

A Képviselő-testület felkéri a védőnőt, hogy a 

takarításra vonatkozó problémáit konkrétan írja le, 

mivel általánosságban azt nem lehet orvosolni. 

Amikor hiányosságot észlel, vesse papírra, hogy mi 

a probléma. A Képviselő-testület az általa 

jelzetteket meg fogja vizsgálni, és megteszi a 

szükséges intézkedéseket. 

A Képviselő-testület a kérdésére válaszolva 

tájékoztatja a védőnőt, hogy jogszabály írja elő, 

hogy mi minősül munkaruházatnak. Csak a 

jogszabályban és a vonatkozó helyi szabályzatban 

számára előírt tételeket lehet munkaruhaként 

elszámolnia, vagyis évente: 2 db köpenyt, 1 db 

csúszásmentes cipőt és 2 db fehér pólót. 

41.  04 

12 
Az Önkormányzat 2015. 

évi költségvetési 

beszámolójáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetési 

beszámolóját 

610.330.266,- Ft összegű módosított bevételi és 

kiadási előirányzattal, 



440.632.866,- Ft összegű teljesített bevétellel, 

399.296.167,- Ft összegű teljesített kiadással, 

59.883.378,- Ft önkormányzati, 

0,- Ft polgármesteri hivatali és 

0,- Ft óvodai záró pénzkészlettel, 

elfogadja. 

42.  04 

12 
Az Önkormányzat 2015. 

évi költségvetési 

előirányzatainak 2. 

módosításáról 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

43.  04 

12 
Önkormányzati épületek 

energetikai felújítására 

vonatkozó pályázat 

benyújtásáról 

 

 

Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 

Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív 

Program keretében a KEHOP-5.2.9 kódszámú, 

„önkormányzati épületek energiahatékonysági 

felújítására és megújuló energiaforrás 

hasznosítására a Közép-magyarországi régióban” 

tárgyú felhívásra.  

A Képviselő-testület a pályázatírással megbízza a 

Vrabély Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű 

Társaságot (1125 Budapest, Istenhegyi út 31/A, 

képviseli: Vrabély Imre).  

A Kft.-vel kötendő megbízási szerződés magában 

foglalja a megbízási díj mértékét és annak fizetési 

feltételeit. 

A Képviselő-testület a megbízási díj költségét az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános 

tartalékából finanszírozza. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné 

Toma Mária polgármestert, hogy a Kft.-vel a 

tárgyra vonatkozó megbízási szerződést és annak 

mellékleteit az Önkormányzat nevében aláírja.  

44.  04 

12 
Az Inárcs-Kakucs 

kézilabda-csarnok 

megépítésében való 

részvételi lehetőséggel 

kapcsolatban 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

elviekben támogatja az Inárcs-Örkény Kézilabda 

Club - mint látvány sportegyesület - gesztorsága 

mellett az Inárcs település közigazgatási területén 

TAO támogatással és önerővel megépítendő 

sportcsarnok létrehozását, azonban úgy dönt, hogy 

annak megvalósításában az Önkormányzat, mint 

társtulajdonos, anyagi lehetőség hiányában jelenleg 

nem tud részt venni. 

A Képviselő-testület egyúttal úgy dönt, hogy 

Kakucs Község Önkormányzata a Sportcsarnok 

megépítéséhez - a munkálatok megkezdését 

követően - 100.000 Ft-tal hozzá kíván járulni. 

45.  04 

12 
A Sportegyesület TAO-

pályázatához az önrész 

átvállalásával 

kapcsolatban 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a Kakucsi Sportegyesület kérelmére, az általa a 

2017. évi TAO-pályázatra benyújtandó projekttel 

kapcsolatban úgy dönt, hogy az Önkormányzat 

2017. évben abban az esetben támogatja a 



Sportegyesületet az általa összeállított, 9.126.909 Ft 

teljes ráfordítású projektben szereplő 2.526.056 Ft 

összegű önerő átvállalásával, ha az Önkormányzat 

képes lesz azt az összeget a költségvetéséből 

finanszírozni.  

46.   A könyvtár épületén lévő 

párkányok felújításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a Rónay György Könyvtár és 

Közösségi Ház épületén lévő párkányokat 

felújíttatja az Önkormányzat, és a költségekre 

127.000 Ft-ot különít el a 2016. évi költségvetés 

általános tartaléka terhére. 

A Képviselő-testület felkéri Tóth Istvánné 

közösségi ház vezetőt a párkányok felújítási 

munkálatainak koordinálására. 

47.  04 

12 
A Kakucs 1298. hrsz-ú 

ingatlan tulajdonjog-

változásának 

jóváhagyásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

jóváhagyja a Kakucs Község Önkormányzata és 

Mák Milán, 1181 Budapest, Csontváry K. Tivadar 

utca 14. 7/19., (levelezési címe: 1188 Budapest, 

Tölgy utca 7/B, 2/17.) szám alatti lakos Vevő által - 

186/2016. iktatószámon, 2016. március 1. napján - 

megkötött ingatlan-adásvételi szerződésben 

foglaltakat. 

A jogügylet alapján a Kakucs Község 

Önkormányzata tulajdonában álló, Kakucs, 1298. 

hrsz-ú, 832 m
2
 területű, kivett, beépítetlen terület 

1/1-ed arányban - a szerződésben foglaltak szerint - 

értékesítésre kerül Vevő részére. 

48.  04 

12 
A Halvány Őszirózsa 

Nyugdíjasklub 

„Kakucsért Érdemérem” 

Kitüntető Díjban való 

részesítéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy 2016. évben 

a Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklubot 

„Kakucsért Érdemérem” Kitüntető Díjban 

részesíti arra való tekintettel, hogy a klub 

megalakulása óta a hagyományápolás, közösségi 

élet területén kimagasló eredményeket ért el,  

és tevékenységével hozzájárult a község társadalmi, 

kulturális értékeinek növeléséhez. 

A díj átadására a 2016. évi falunapi rendezvényen 

kerül sor. 

49.  05. 

02  
A Dabasi 

Rendőrkapitányság 

beszámolójának 

elfogadásáról 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. 

§ (4) bekezdése alapján megtárgyalta és a melléklet 

szerint elfogadja Kakucs község közbiztonságának 

helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról 

szóló - a Dabasi Rendőrkapitányság Vezetője által 

elkészített - rendőrségi beszámolót. 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

50.  05. 

02  
A Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltatási 

Szerződésről 

Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta a 2016. április 1-jétől 

hatályos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási 



Szerződésben foglaltakat, melyet e határozat 

melléklete szerint jóváhagy. 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

Tudomásul veszi, hogy Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármester az új Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltatási Szerződést a Közszolgáltató 

CSÉV-KA Kft.-vel 2016. április 1-jei 

hatálybalépéssel 2022. december 31-ig  megkötötte. 

51.  05. 

02  
Az Önkormányzatra 

vonatkozó 2015. évre 

szóló belső ellenőrzési 

jelentés elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

ezen határozat melléklete szerint elfogadja az 

Önkormányzatra vonatkozó, 2015. évre szóló belső 

ellenőri jelentést, intézkedést nem fogalmaz meg. 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

52.  05. 

02  
Az Ablak Kakucsra 

Közhasznú Egyesület 

pénzügyi támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy a helyi önszerveződő közösségek, 

civil szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt 

pályázat alapján az  

Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesület pályázati 

kérelmét elfogadva, 

1.210.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesíti az Önkormányzat az önszerveződő 

közösséget és befogadott szervezeteit. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 

2016. évben benyújtott pályázatában  

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul 

hozzá. 

A támogatási összegből szervezetekre lebontva: 

200.000 Ft-tal az Ablak Kakucsra Közhasznú 

Egyesület, 

360.000 Ft-tal a Kakucsi Bárdos Lajos 

Kamarakórus, 

250.000 Ft-tal a Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub, 

150.000 Ft-tal a Kakucsi Népdalkör és Borvirág 

Együttes, 

250.000 Ft-tal a Kálvin Zenekar 

működését, programjait támogatja. 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően az államháztartáson 

kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil 

szervezetek támogatásáról szóló 3/2015. (II. 13.) 

önkormányzati rendeletben foglaltaknak 

megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

53.  05. 

02  
A Kakucs az Otthonunk 

Közhasznú Egyesület 

pénzügyi támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy 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 Önkormányzat az önszerveződő 



közösséget. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 

2016. évben benyújtott pályázatában  

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul 

hozzá. 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően az államháztartáson 

kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil 

szervezetek támogatásáról szóló 3/2015. (II. 13.) 

önkormányzati rendeletben foglaltaknak 

megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

54.  05. 

02  
A Kakucsi Dream Team 

Egyesület pénzügyi 

támogatásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy a helyi önszerveződő közösségek, 

civil szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt 

pályázat alapján a  

Kakucsi Dream Team Egyesület pályázati 

kérelmét elfogadva, 

100.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesíti az Önkormányzat az önszerveződő 

közösséget. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 

2016. évben benyújtott pályázatában  

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul 

hozzá. 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően az államháztartáson 

kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil 

szervezetek támogatásáról szóló 3/2015. (II. 13.) 

önkormányzati rendeletben foglaltaknak 

megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

55.  05. 

02  
A Kakucs Községi 

Sportegyesület pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy a helyi önszerveződő közösségek, 

civil szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt 

pályázat alapján a  

Kakucs Községi Sportegyesület pályázati 

kérelmét elfogadva, 

2.975.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesíti az Önkormányzat az önszerveződő 

közösséget és befogadott szervezeteit. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 

2016. évben benyújtott pályázatában  

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul 

hozzá. 

A támogatási összegből szervezetekre lebontva: 

2.730.000 Ft-tal a Kakucs Községi Sportegyesület, 

70.000 Ft-tal a Kakucsi Roma Baráti Kör, 

125.000 Ft-tal a Kakucsi Birkózó Szakosztály, 

50.000 Ft-tal az Asztalitenisz Szakosztály 

működését, programjait támogatja. 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 



támogatás átvételét követően az államháztartáson 

kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil 

szervezetek támogatásáról szóló 3/2015. (II. 13.) 

önkormányzati rendeletben foglaltaknak 

megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

56.  05. 

02  
Kakucsi-Csernák Zoltán 

„Himnusz” című 

festménye pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy a helyi önszerveződő közösségek, 

civil szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt 

pályázat alapján 

Kakucsi-Csernák Zoltán festőművész pályázati 

kérelmét elfogadva, 

100.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesíti az Önkormányzat a Magánszemélyt. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a 

Magánszemély 2016. évben benyújtott 

pályázatában feltüntetett célokkal kapcsolatos 

költségeihez járul hozzá. 

A Testület felkéri a támogatott Magánszemélyt, 

hogy a támogatás átvételét követően az 

államháztartáson kívüli forrás átvételéről és 

átadásáról, a civil szervezetek támogatásáról szóló 

3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletben 

foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

57.  05. 

02  
A Kakucsi Fiatalok 

Kakucsért Egyesület 

pénzügyi támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy a helyi önszerveződő közösségek, 

civil szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt 

pályázat alapján a  

Kakucsi Fiatalok Kakucsért Egyesület pályázati 

kérelmét elfogadva, 

2.136.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesíti az Önkormányzat az önszerveződő 

közösséget és befogadott szervezeteit. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 

2016. évben benyújtott pályázatában  

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul 

hozzá. 

A támogatási összegből szervezetekre lebontva: 

200.000 Ft-tal a Kakucsi Fiatalok Kakucsért 

Egyesület, 

50.000 Ft-tal a KAVICSOK Nyugdíjasklub, 

50.000 Ft-tal a Kakucsi Lovas Egyesület, 

1.836.000 Ft-tal a Kakucsi Polgárőr Egyesület 

működését, programjait támogatja. 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően az államháztartáson 

kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil 

szervezetek támogatásáról szóló 3/2015. (II. 13.) 

önkormányzati rendeletben foglaltaknak 

megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

58.  05. A Kakucsi Roma Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 



02  Nemzetiségi 

Önkormányzat pénzügyi 

támogatásáról 

 

dönt arról, hogy 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 Önkormányzat az önszerveződő 

közösséget. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 

2016. évben benyújtott pályázatában  

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul 

hozzá. 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően az államháztartáson 

kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil 

szervezetek támogatásáról szóló 3/2015. (II. 13.) 

önkormányzati rendeletben foglaltaknak 

megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

59.  05. 

02  
A Kakucsi Mazsorett 

Sportegyesület pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy a helyi önszerveződő közösségek, 

civil szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt 

pályázat alapján a  

Kakucsi Mazsorett Sportegyesület pályázati 

kérelmét elfogadva, 

125.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesíti az Önkormányzat az önszerveződő 

közösséget. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 

2016. évben benyújtott pályázatában  

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul 

hozzá. 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően az államháztartáson 

kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil 

szervezetek támogatásáról szóló 3/2015. (II. 13.) 

önkormányzati rendeletben foglaltaknak 

megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

60.  05. 

02  
A Kakucsi Római 

Katolikus Egyházközség 

pénzügyi támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy a helyi önszerveződő közösségek, 

civil szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt 

pályázat alapján a  

Kakucsi Római Katolikus Egyházközség 

pályázati kérelmét elfogadva, 

200.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesíti az Önkormányzat a közösséget. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel az 

Egyházközség 2016. évben benyújtott pályázatában  

feltüntetett célokat támogatja. 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően az államháztartáson 



kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil 

szervezetek támogatásáról szóló 3/2015. (II. 13.) 

önkormányzati rendeletben foglaltaknak 

megfelelően szíveskedjenek eljárni 

61.  05. 

02  
A CSÉV-KA Kft. részére 

tagi kölcsön nyújtásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy az Önkormányzat a 

résztulajdonában lévő CSÉV-KA Nonprofit Kft. 

(2212 Csévharaszt, Kossuth L. u. 43/B) részére a 

működtetésének biztosítása érdekében 2016 

májusától júliusáig - összesen 3 hónapon keresztül - 

havi 1.500.000 Ft összegű kamatmentes tagi 

kölcsönt nyújtson.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné 

Toma Mária polgármestert a tagi kölcsön CSÉV-

KA Nonprofit Kft. részére történő átutalására. 

62.  05. 

02  
A Kakucs Közbiztonsági 

Kft. Alapító Okiratában 

foglaltak módosításáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy módosítja a - Kakucs 

Község Önkormányzata által alapított, és az 

Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő - 

Kakucs Közbiztonsági Kft. Alapító Okiratában 

foglaltakat a következők szerint: 

a) A Kft. új elnevezése: Kakucsi 

Községfejlesztési Korlátolt Felelősségű 

Társaság. 
b) A Kft. új rövidített neve: Kakucsi 

Községfejlesztési Kft. 
c) A Kft. új ügyvezetője: Dinnyés Tamás 

helyett: Farkas Klára (lakcíme: 2366 

Kakucs, Akác utca 3.) 

d) Az ügyvezető a feladatát megbízási 

szerződés keretében látja el, megbízatása 

határozatlan ideig szól. 

e) A cégjegyzésre jogosult: Farkas Klára 

önállóan. 

f) A Felügyelőbizottság új tagjai:  

a. Zsolnai Csaba helyett: Spanyielné 

Elek Györgyi 
b. Csernák István helyett: Varró 

Tamás László 
g) A Kft. új főtevékenysége: 8130’08 

Zöldterület-kezelés 
h) A Kft. tevékenységi köre a következő 

tevékenységekkel egészül ki: 

 

TEÁO

R szám: 

Megnevezés 

0128’08 Fűszer-, aroma-, narkotikus, 

gyógynövény termesztése 

0129’08 Egyéb évelő növény termesztése 

0161’08 Növénytermesztési szolgáltatás 



0230’08 Vadon termő egyéb erdei termék 

gyűjtése 

3929’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, 

szabadidős tevékenység 

5621’08 Rendezvényi étkeztetés 

8010’08 Személybiztonsági tevékenység 

8211’08 Összetett adminisztratív 

szolgáltatás 

9103’08 Történelmi hely, építmény, egyéb 

látványosság működtetése 

9311’08 Sportlétesítmény működtetése 

9313’08 Testedzési szolgáltatás 

2. A Képviselő-testület a Kakucs Közbiztonsági 

Kft. Alapító Okiratának módosítását, és a 

változások átvezetése után az egységes szerkezetbe 

foglalását  tartalmazó, ezen határozathoz 1.-2. 

mellékletként csatolt dokumentumokat a 

beterjesztett tartalommal és formában, változtatás 

nélkül jóváhagyja. 

3. A Képviselő-testület  

- felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármestert a fenti döntések végrehajtása 

érdekében szükséges intézkedések megtételére és 

jognyilatkozatok kiadására, az alapító okirat 

módosítás, az egységes szerkezetű alapító okirat 

és egyéb okiratok aláírására, 

- megbízza Dr. Vancskó Krisztina ügyvédet, 

hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Kft. 

alapító okiratában történő változások cégbírósági 

átvezettetése érdekében. 

63.  05. 

02  
Az önkormányzati 

telefonok használatára 

vonatkozó szabályzat 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

jelen határozat mellékletében foglaltak szerint 

elfogadja Kakucs Község Önkormányzata – 

Vezetékes és rádiótelefonok használatának 

szabályzatát. 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

64.  05. 

02  
A községi temetőben lévő 

vadgesztenyefák 

injektálásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

elfogadja a GreenUnit Kft. (1112 Budapest, 

Pereszke utca 225/1.) által 2016. április 25-én a 

községi temető gesztenyefáinak injektálására 

benyújtott ajánlatot. 

A Képviselő-testület a munkálatok elvégzésére a 

2016. évi költségvetésben elkülönít 346.800 Ft 

összeget. 

65.  05. 

02  
A Kakucs GPON optikai 

hálózat kiépítéséhez 

történő hozzájárulásról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

egyetért azzal, hogy Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármester az Önkormányzat nevében az alábbi 

hozzájáruló nyilatkozatot kiadja a Multi-Kábel Kft. 

részére: 

„Kakucs GPON hálózat kiépítése tárgyában Czapek 



Zsolt tervező által az MK-2014/21 tervszámon 

készített dokumentáció szerinti kiépítéshez 

hozzájárulok. 

A tervdokumentáció szerint érintett önkormányzati 

tulajdonú ingatlanokra vonatkozó szakmai 

szabályok betartása mellett, a tulajdonosi és kezelői 

hozzájárulást, mint a közterület tulajdonosa és 

kezelője, Kakucs Község Önkormányzata 

képviseletében m e g a d o m. 

A tervezett munkálatok a település érvényben lévő 

rendezési tervével összhangban vannak. 

Ezen hozzájárulás nem mentesíti engedélyest a 

létesítmény megvalósításához szükséges egyéb 

szakhatósági engedélyek és szervek 

hozzájárulásának megszerzése alól.” 

66.  05. 

02  
Az Inárcs-Kakucs-

Újhartyán optikai gerinc 

kiépítéséhez történő 

hozzájárulásról 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

egyetért azzal, hogy Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármester az Önkormányzat nevében az alábbi 

hozzájáruló nyilatkozatot kiadja a Multi-Kábel Kft. 

részére: 

„Az Inárcs-Kakucs-Újhartyán optikai gerinc 

Kakucs települést érintő hálózat kiépítése tárgyában 

Czapek Zsolt tervező által az MK-2016/18 

tervszámon készített dokumentáció szerinti 

kiépítéshez hozzájárulok. 

A tervdokumentáció szerint érintett önkormányzati 

tulajdonú ingatlanokra vonatkozó szakmai 

szabályok betartása mellett, a tulajdonosi és kezelői 

hozzájárulást, mint a közterület tulajdonosa és 

kezelője, Kakucs Község Önkormányzata 

képviseletében m e g a d o m. 

A tervezett munkálatok a település érvényben lévő 

rendezési tervével összhangban vannak. 

Ezen hozzájárulás nem mentesíti engedélyest a 

létesítmény megvalósításához szükséges egyéb 

szakhatósági engedélyek és szervek 

hozzájárulásának megszerzése alól.” 



67.  05. 

02  
A Sastelep utca 6/A. szám 

alatti ingatlan 

telekalakítási eljárásáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete – tudomásul véve a jelenlegi természetbeni 

állapotot – hozzájárul a kakucsi 524/28. hrsz-ú 

ingatlan megosztásához a mellékelt változási 

vázrajz alapján, a következők szerint:                                                                    

(lásd az ülés előterjesztései között) 

2. A Képviselő-testület dönt arról, hogy az 524/28. 

hrsz-ú ingatlannak az 1. pontban foglaltak 

figyelembevételével történő megosztását követően 

az Önkormányzat kéri a Dabasi Járási 

Kormányhivatal Földhivatali Osztályától az 524/30. 

hrsz-ú, kivett közterület művelési ágú ingatlannak a 

művelési ág változtatását, (kivett) beépítetlen 

területre. 

3. A Képviselő-testület dönt arról, hogy a 2. 

pontban foglalt művelési ág megváltozását 

követően a Kakucs, Sastelep utca 6/A. szám alatti 

ingatlan tulajdonosa részére az Önkormányzat 

térítésmentesen tulajdonba adja a tulajdonában 

lévő, Kakucs 524/30. hrsz-ú, 799 m2 területű 

ingatlant. 

4. A Képviselő-testület dönt arról, hogy az 1.-3. 

pontban foglaltak csak abban az esetben 

kerülhetnek végrehajtásra, ha a Kakucs, Sastelep 

utca 6/A. szám alatti ingatlan haszonélvezői  a 

földméréssel, telekalakítással, szerződéskötéssel és 

ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéssel 

kapcsolatban minden költséget a jogosultak részére 

megfizetnek. 

5. A Képviselő-testület az ingyenesen átadott 

ingatlan forgalmi értékét - a helyben kialakult 

eladási árakat figyelembe véve – 

négyzetméterenként 400 Ft-ban határozza meg. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné 

Toma Mária polgármestert, hogy a telekalakítási és 

a – tulajdonossal, haszonélvezőkkel történő - 

szerződéskötési eljárás során az Önkormányzat 

nevében eljárjon.  

68.  05. 

02  
A MAG Televízió 

megbízásáról közösségi 

felvételek készítésére 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a közösség jobb tájékoztatása 

érdekében megbízza a MAG Televíziót (2367 

Újhartyán, Templom köz 1., képviseli: Tölli 

Andrea ügyvezető), hogy az Önkormányzat 

képviselőjével egyeztett helyi közösségi 

eseményekről felvételeket készítsen és azokat a 

körzeti médiában mutassa be.  

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt 

tevékenység elvégzésének költségeire az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 

336.000,-Ft + ÁFA összeget különít el. 



3. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Dr. 

Kendéné Toma Mária polgármester az 

Önkormányzat nevében a MAG Televízióval 

megkösse a jelen határozat mellékletében 

foglalt megbízási szerződést. 

69.  05. 

02  
Önkormányzati épületek 

energetikai felújítására 

vonatkozó pályázati 

konstrukció kapcsán a 

közbeszerzési feladatok 

ellátását lebonyolító cég 

kiválasztásáról 

Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Környezeti és 

Energetikai Hatékonysági Operatív Program 

keretében a KEHOP-5.2.9 kódszámon, 

„önkormányzati épületek energiahatékonysági 

felújítására és megújuló energiaforrás 

hasznosítására a Közép-magyarországi régióban” 

tárgyú pályázati konstrukció kapcsán a 

közbeszerzési feladatok ellátásával megbízza a 

B&W Tender Plus Korlátolt Felelősségű Társaságot 

(1061 Budapest, Andrássy út 10. 3. em. 308). 

A megbízási díj mértéke: 980.000 Ft + ÁFA, mely 

összeget a Képviselő-testület az Önkormányzat 

2016. évi költségvetésének általános tartalékából 

finanszírozza. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné 

Toma Mária polgármestert, hogy a Kft.-vel a 

tárgyra vonatkozó megbízási szerződést az 

Önkormányzat nevében aláírja.  

70.  05. 

02  
A Háziorvosi Ügyeleti 

Központ 2015. évi 

költségvetési 

beszámolójának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

az Inárcs-Kakucs-Újhartyán-Újlengyel települések 

Háziorvosi Ügyeletének 2015. évi költségvetési 

beszámolóját és pénzügyi kimutatását az 

előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

71.  05. 

02  
Maczák János „Kakucs 

Díszpolgára” Kitüntető 

Díjban való részesítéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy 2016. évben 

„Kakucs Díszpolgára” 

kitüntető címet adományoz kiemelkedő társadalmi 

tevékenysége elismeréseként: 

Maczák János 

helyi lakosnak, aki munkássága során 

Kakucsért kiemelkedően dolgozott, 

elévülhetetlen érdemeket szerzett a település 

fejlődése érdekében és hozzájárult a község 

szellemi, kulturális értékei növeléséhez. 

A díj átadására az augusztus 20-ai községi 

ünnepség keretében kerül sor. 

72.  05. 

02  
„Kakucsért Érdemérem” 

Kitüntető Díjban való 

részesítéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy 2016. évben 

Nagy Jánosnét, 

a Kakucsi Általános Iskola pedagógusát  

„Kakucsért Érdemérem” Kitüntető Díjban 

részesíti a hagyományápolás, a kulturális, közösségi 

élet területén hosszú éveken át végzett kimagasló 

tevékenységéért, mellyel hozzájárult a község 



társadalmi, kulturális értékeinek növeléséhez. 

A díj átadására a 2016. évi falunapi rendezvényen 

kerül sor 

73.  05. 

02  
Kocsis Gábor „Kakucs 

Élsportolója” Kitüntető 

Díjban való részesítéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy 2016. évben 

Kocsis Gábort, 

a Kakucsi Általános Iskola pedagógusát  

„Kakucs Élsportolója” Kitüntető Díjban részesíti  

a hosszú éveken át tartó, kiemelkedő 

sporteredményeire tekintettel,  

mellyel Kakucs község hírnevét öregbíti és 

öregbítette Magyarországon és külföldön egyaránt,  

továbbá a sport területén nyújtott teljesítményével  

második alkalommal nyerné el „Az Év Sportolója” 

címet. 

A díj átadására a 2016. évi falunapi rendezvényen 

kerül sor. 

74.  05. 

31 
Az épületenergetikai 

hatékonysági pályázathoz 

kapcsolódó közbeszerzési 

eljárás megindításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy megindítja a „Pályázatos 

épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi 

régió települési önkormányzatai 

számára” című KEHOP-5.2.9. kódjelű pályázathoz 

kapcsolódó, a Kbt. 115. § szakaszában foglaltak 

szerint lefolytatásra kerülő, hirdetmény 

közzététele nélküli, nemzeti nyílt közbeszerzési 

eljárást az alábbi tárgyban: 

„Kakucs Község önkormányzati épületeinek 

energiahatékonysági felújítása és megújuló 

energiaforrás hasznosítása” 
A Képviselő-testület az eljárás keretében lehetővé 

teszi részajánlattétel lehetőségét az alábbi 

részfeladatokra vonatkozóan: 

1.       rész: A Kakucsi Polgármesteri Hivatal 

épületének energiahatékonysági felújítása 

2.       rész: A Kakucsi Általános Iskola 

épületeinek energiahatékonysági felújítása 

3.       rész: A Kakucs Községi Könyvtár 

épületének energiahatékonysági felújítása 

75.  05. 

31 
Az épületenergetikai 

hatékonysági pályázathoz 

kapcsolódó ajánlattételi 

felhívás és 

dokumentumok 

jóváhagyásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-

magyarországi régió települési önkormányzatai 

számára” című KEHOP-5.2.9. kódjelű támogatási 

konstrukcióhoz kapcsolódóan lefolytatni tervezett 

közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatban 

elfogadja a jelen határozat mellékletét képező: 

- ajánlattételi felhívást a „Kakucs község 

önkormányzati épületeinek 

energiahatékonysági felújítása és megújuló 

energiaforrás hasznosítása” tárgyú 

közbeszerzési eljáráshoz, 



- ajánlati dokumentációt a „Kakucs község 

önkormányzati épületeinek 

energiahatékonysági felújítása és megújuló 

energiaforrás hasznosítása” tárgyú, a Kbt. 

115. § szakaszában foglaltak szerint 

lefolytatásra kerülő, hirdetmény közzététele 

nélküli, ajánlattételi felhívás közvetlen 

megküldésével induló nemzeti nyílt 

közbeszerzési eljáráshoz, 

- a dokumentáció részét képező vállalkozási 

szerződés-tervezetet a „Kakucs község 

önkormányzati épületeinek 

energiahatékonysági felújítása és megújuló 

energiaforrás hasznosítása” tárgyú 

közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan. 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

76.  05. 

31 
Az épületenergetikai 

hatékonysági pályázathoz 

kapcsolódó ajánlattételre 

történő felhívásról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-

magyarországi régió települési önkormányzatai 

számára” című KEHOP-5.2.9. kódjelű pályázati 

eljárás keretén belül lefolytatásra kerülő „Kakucs 

község önkormányzati épületeinek 

energiahatékonysági felújítása és megújuló 

energiaforrás hasznosítása” tárgyú a Kbt. 115. § 

szakaszában foglaltak szerint lefolytatásra kerülő, 

hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési 

eljárásban a következő gazdasági szereplőket 

hívja fel ajánlattételre:  
1. 

név:   Euro Campus Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

székhely: 330 Eger, Árpád út 64. 

képviselő:  Tóth Magdolna 

e-mail:  eurocampus@eurocampus.hu 

telefon: 06-36-780-566 

telefax: 06-36-780-567 

2. 

név:   Bitu-Bau Építőipari Vállalkozó Kft. 

székhely: 1077 Budapest, Rejtő Jenő u. 8. fsz. 

2. 

képviselő:  Serfőző Károly 

e-mail:  bbaukft@t-online.hu 

telefon: 06-56-414-720 

telefax: 06-56-414-720 

3. 

név:   Prím Építői Kft. 

székhely: 1083 Budapest, Illés u. 17. 

képviselő:  Guba Diána 

e-mail:  primepito@primepitő.hu 

telefon: 06-1-299-0065 

mailto:eurocampus@eurocampus.hu
mailto:bbaukft@t-online.hu
mailto:primepito@primepitő.hu


telefax: 06-1-299-0066 

4. 

név:   HC Építő Kft. 

székhely: 1094 Budapest, Bokréta u. 19. 

képviselő:  Bakos Miklós 

e-mail:  titkarsag@hcepito.hu 

telefon: 06-1-455-8847 

telefax: 06-1-455-8842 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 

közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges 

intézkedéseket tegye meg.  

77.  05. 

31 
A Közbeszerzési Bíráló 

Bizottság tagjainak 

kiegészítéséről az 

épületenergetikai 

pályázathoz 

kapcsolódóan 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a „Kakucs község önkormányzati épületeinek 

energiahatékonysági felújítása és megújuló 

energiaforrás hasznosítása” tárgyú közbeszerzési 

eljáráshoz kapcsolódóan az alábbi személyekkel 

egészíti ki a Közbeszerzési Bíráló Bizottságot: 

-  Dr. Benkó Ádám  /jogi és közbeszerzési 

szakértelem/ 

- Vrabély Imre  /műszaki szakértelem/ 

78.  05. 

31 
A 2016. évi közbeszerzési 

terv 1. módosításáról 

1. Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az Önkormányzat 2016. évre vonatkozó 

módosított közbeszerzési tervét a 2015. évi CXLIII. 

törvény 42. § (3) bekezdése szerint az alábbiak 

szerint fogadja el: 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

2. A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy 

gondoskodjon a közbeszerzési tervnek az 

Önkormányzat honlapján való közzétételéről.  

79.  05. 

31 
A 2015. évi 

önkormányzati 

közbeszerzésekről szóló 

statisztikai összegezésről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a 2015. évi közbeszerzéseinek éves statisztikai 

összegzését a határozat melléklete szerint elfogadja. 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 

gondoskodjon az éves statisztikai összegzésnek a 

Közbeszerzési Hatósághoz történő megküldéséről, 

valamint a www.kakucs.hu oldalon történő 

közzétételéről. 

80.  05. 

31 
A 2015. évi 

gyermekvédelmi és 

gyermekjóléti beszámoló 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a gyermekjóléti és gyámügyi feladatok 2015. évi 

ellátásáról szóló beszámolót - jelen határozat 

mellékletében foglaltak szerint - megismerte és 

elfogadja.  

(lásd az ülés előterjesztései között) 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 

értékelést a Képviselő-testület jelen jóváhagyó 

határozatával együtt az 1997. évi XXXI. törvény 

96. § (6) bekezdése szerint továbbítsa a Pest 

Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatalához.  



81.  05. 

31 
A TÖOSZ-ból történő 

kilépésről 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy a 2016. december 31. napjával 

megszünteti Kakucs Község Önkormányzata 

tagságát a Települési Önkormányzatok Országos 

Szövetségében (TÖOSZ) (székhelye: 1067 

Budapest, Teréz krt. 23. I. em. 1.). 

A Képviselő-testület felkéri Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármestert, hogy a TÖOSZ elnökségét a 

Testület ezen döntéséről 2016. június 30-ig 

értesíteni szíveskedjék. 

82.  05. 

31 
A Kakucsi Lovas 

Egyesület - Kakucs - 

névhasználatához való 

hozzájárulásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárulását adja a „Kakucsi” toldat 

használatához a „Kakucsi” Lovas Egyesület 

elnevezésében.  

Az Egyesület székhelye: 2366 Kakucs, Erdősor 

utca 4. 

A Képviselő-testület hozzájárul továbbá, hogy 

Veresegyházi László kérelmező a Budapest 

Környéki Törvényszék előtt a Kakucsi Lovas 

Egyesület – mint civil szervezet – nyilvántartásba 

vétele iránti eljárásban a „Kakucsi” toldatot 

jogszerűen kérelmezze. 

83.  05. 

31 
A Kakucsi Sportegyesület 

2016. évi 

gálamérkőzésének 

támogatásáról 

 

1./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete dönt arról, hogy a Kakucsi Sportegyesület 

szervezésében 2016. június 5-én megrendezésre 

kerülő „50. születésnapi gálamérkőzés” 

költségeihez 100.000,- Ft-tal járul hozzá.  

A támogatás összegének az elszámolására a számlát 

Kakucs Község Önkormányzata (2366 Kakucs, Fő 

utca 20.) nevére és címére kell kiállítani, és 

legkésőbb 2016. június 15-éig benyújtani az 

Önkormányzathoz. 

2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban megjelölt 

összeget az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésében az általános tartalék terhére 

különíti el. 

84.  06. 

09 
Az önkormányzati 

épületek 

energiahatékonyságának 

növelésére kiírt 

közbeszerzési 

eljárás eredményéről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a „Kakucs község önkormányzati 

épületeinek energiahatékonysági felújítása és 

megújuló energiaforrás hasznosítása” címmel 2016. 

június 1-jén, a Kbt. 115. § alapján ajánlattételi 

felhívás közvetlen megküldésével megindított nyílt 

közbeszerzési eljárásban meghozza az eljárást 

lezáró döntést. 

2. A Képviselő-testület döntésével megállapítja, 

hogy a közbeszerzés mindhárom része tekintetében 

benyújtott valamennyi ajánlat érvényes. 

3. A Képviselő-testület döntésével megállapítja, 

hogy a közbeszerzési eljárás valamennyi részterület 

tekintetében eredményes és a közbeszerzés 



valamennyi része tekintetében a HC Építő Kft.-t 

(1094 Budapest, Bokréta u. 19.) nevezi meg az 

eljárás nyerteseként az alábbiak szerint, tekintettel 

arra, hogy az alkalmazott értékelési szempontok 

szerint mindhárom rész tekintetében a HC Építő 

Kft. ajánlata képviseli a legjobb ár-érték arányt. 

1. rész: A Kakucsi Polgármesteri Hivatal 

épületének energiahatékonysági felújítása 

Nyertes ajánlattevő: HC Építő Kft. 

Kivitelezési ajánlata: 21.712.068 Ft + ÁFA 

2. rész: A Kakucsi Általános Iskola 

épületeinek energiahatékonysági felújítása 

Nyertes ajánlattevő: HC Építő Kft. 

Kivitelezési ajánlata: 40.707.666 Ft + ÁFA 

3. rész: A Kakucs Községi Könyvtár 

épületének energiahatékonysági felújítása 

Nyertes ajánlattevő: HC Építő Kft. 

Kivitelezési ajánlata: 10.647.555 Ft + ÁFA 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné 

Toma Mária polgármestert, hogy a HC Építő Kft. 

ajánlati dokumentációja és ezen határozat 

figyelembevételével kösse meg a Kft-vel a 

kivitelezési szerződést. 

85.  06. 

09 
Önkormányzati épületek 

energetikai felújítására 

vonatkozó pályázati 

konstrukció kapcsán a 

műszaki ellenőrzési, 

tájékoztatási és 

nyilvánossági feladatok 

ellátását lebonyolító cég 

kiválasztásáról 

Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Környezeti és 

Energetikai Hatékonysági Operatív Program 

keretében a KEHOP-5.2.9 kódszámon, 

„önkormányzati épületek energiahatékonysági 

felújítására és megújuló energiaforrás 

hasznosítására a Közép-magyarországi régióban” 

tárgyú pályázati konstrukció kapcsán  a műszaki 

ellenőrzési, tájékoztatási és nyilvánossági 

feladatok ellátásával megbízza a Vrabély Mérnöki 

Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságot (1125 

Budapest, Istenhegyi út 31/A). 

A megbízási díj mértéke:  

a) műszaki ellenőri szolgáltatás esetén: 

1.585.000 Ft + ÁFA, 

b) tájékoztatás és nyilvánossági feladatok 

ellátása esetén: 235.000 Ft + ÁFA, 

mindösszesen: 1.820.000 Ft + ÁFA. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné 

Toma Mária polgármestert, hogy a Kft.-vel a 

tárgyra vonatkozó megbízási szerződést és annak 

mellékleteit az Önkormányzat nevében aláírja.  

86.  06. 

09 
Önkormányzati épületek 

energetikai felújítására 

vonatkozó pályázati 

konstrukció kapcsán a 

projektmenedzsmenti 

Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Környezeti és 

Energetikai Hatékonysági Operatív Program 

keretében a KEHOP-5.2.9 kódszámon, 

„önkormányzati épületek energiahatékonysági 



feladatok ellátásáról felújítására és megújuló energiaforrás 

hasznosítására a Közép-magyarországi régióban” 

tárgyú pályázati konstrukció kapcsán a 

projektmenedzsmenti feladatok ellátásával 

megbízza a Kakucsi Községfejlesztési Kft.-t 

(2366 Kakucs, Fő utca 20.) 

A megbízási díj mértéke: 1.190.000 Ft + ÁFA. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné 

Toma Mária polgármestert, hogy a Kft.-vel a 

tárgyra vonatkozó megbízási szerződést az 

Önkormányzat nevében aláírja. 

87.  06. 

09 
A Kakucsi Sportegyesület 

sportpályájának 

elnevezéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy  

az Önkormányzat tulajdonában lévő, Kakucs, 

Székesi út 1. szám alatt található sportpályát  

- néhai Ekrik István, díszpolgár, sportegyesületi 

elnök munkásságának tiszteletére –  

elnevezi:  

„Ekrik István Futballpálya” névre. 

88.  06. 

28 
Hozzájárulás Fábián 

Zoltán körzeti megbízott 

kinevezéséhez 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Dabasi Rendőrkapitányság vezetőjének 

megkeresésére úgy dönt, hogy támogatja Fábián 

Zoltán r. törzszászlós körzeti megbízotti 

kinevezését a PMRFK Dabasi Rendőrkapitányság 

Közrendvédelmi Osztály Körzeti Megbízotti 

Alosztályának állományába. 

2. A Képviselő-testület felkéri Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt 

döntésről a Dabasi Rendőrkapitányságot értesíteni 

szíveskedjék. 

89.  06. 

28 
Az önkormányzati 

étkeztetési fejlesztések 

támogatására kiírt 

pályázaton való 

részvételről 

1./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete pályázatot nyújt be a nemzetgazdasági 

miniszter által - a belügyminiszterrel és az emberi 

erőforrások miniszterével egyetértésben –a 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 

szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. pont 

szerinti önkormányzati étkeztetési fejlesztések 

támogatására kiírt pályázatra. 

A pályázat célja: Központi költségvetési forrás 

biztosítása az önkormányzati fenntartású, óvodai, 

iskolai, bölcsődei gyermekétkeztetést, és szociális 

felnőtt étkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező 

konyha, melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó 

kiszolgáló létesítmény fejlesztése érdekében. (a 

pályázati kiírás a) alpontja) 

A beruházás megvalósítási helyszíne: az 

önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 2366 

Kakucs, Székesi út 3. sz. alatt található konyha. 

A pályázott támogatási összeg:   40.000.000 Ft. 

Ennek kötelező önrésze:     2.000.000 Ft. 



A beruházás várható teljes bekerülési értéke:                   

44.523.501 Ft. 

A bővítés során a 40.000.000 Ft felett jelentkező 

pluszköltség megfizetését a Képviselő-testület 

magára vállalja a Kakucs Község Önkormányzata 

Konyhájának sikeres felújítása érdekében. Ez az 

összeg várhatóan 4.523.501 Ft lesz. 

Az Önkormányzatot terhelő összköltség az önrész + 

önerő összege: 6.523.501 Ft 

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 75. § (4) bekezdés a) pontja alapján 

nyilatkozik, hogy a pályázat nyertessége esetén a 

fejlesztés megvalósításához szükséges önerő 

összege Kakucs Község Önkormányzata 2016. 

évi költségvetésében - az általános tartalék 

keretben - rendelkezésére áll, illetve, amennyiben 

a beruházás megvalósítása áthúzódik a 2017. évre, 

az önerő összegét az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésébe betervezi. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a pályázatot a nyitva álló 

határidőn belül, az 1./ pontban foglaltak 

figyelembevételével nyújtsa be. 

90.  06. 

28 
A településrendezési terv 

környezeti vizsgálatának 

készítéséről 

1. Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselőtestülete a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

43. § (5) bekezdése, valamint az egyes tervek, 

illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 

2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 1. § (2), (3) 

bekezdései alapján - a készülő településrendezési 

terv felülvizsgálata és módosítása során - a 

környezeti értékelés általános tartalmi 

követelményeit tartalmazó 2/2005. (I. 11.) 

Kormányrendelet 4. számú melléklete szerinti 

környezeti vizsgálat elkészítését szükségesnek 

tartja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné 

Toma Mária polgármestert, hogy az 1. pontban 

foglalt döntésről a Kr. 5. § (2)-(3) bekezdéseinek 

megfelelően, az elfogadástól számított 15 napon 

belül tájékoztassa a közigazgatási szerveket és a 

nyilvánosságot. 

91.  06. 

28 
A környezeti 

vizsgálatának 

készítésének díjáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

a településrendezési eszközök felülvizsgálatának 

részét képező környezeti vizsgálat elkészítésének 

költségeire az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésében - a településrendezési eszközök 

felülvizsgálatára elkülönített költségkeretből - 

450.000 Ft + ÁFA összeget biztosít 



92.  06. 

28 
A Társult 

Önkormányzatok 

„Együtt” 

Segítőszolgálatai által - a 

Kakucs községben 2015. 

évben végzett 

tevékenységről - készített 

beszámoló elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a Társult Önkormányzatok „Együtt” 

Segítőszolgálatai által - a Kakucs községben 2015. 

évben végzett tevékenységről - készített beszámolót 

- az előterjesztésben foglaltak szerint - megismerte 

és elfogadja.  

(lásd az ülés előterjesztései között) 

93.  06. 

28 
A tájházi nyári tábor 

megtartásához történő 

hozzájárulásról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy a Tájház szervezésében - a 

Kakucs, Fő utca 136. szám alatti ingatlanban - 

óvodás és általános iskolás gyermekek részére nyári 

tábor működjön 2016. július 18-tól július 23-ig. 

A Képviselő-testület továbbá hozzájárul, hogy a 

tájházi tábort igénybe vevő gyermekek étkeztetése 

a Községi Konyháról legyen biztosítva.  

A tábor ideje alatt a gyermekek étkezési térítési 

díját az eltelt nevelési, oktatási évben alkalmazott 

jogosultságok figyelembevételével kell 

meghatározni. 

94.  06. 

28 
A táborfalvai szociális 

bérlakás ügyében 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felkéri a Kakucsi Polgármesteri Hivatalt, hogy a 

Kakucs Önkormányzata tulajdonában lévő, 2381 

Táborfalva, Fogarasi u. 23. sz. alatti önkormányzati 

bérlakás ügyében 

- írásban értesítse a kialakult helyzetről az Emberi 

Erőforrások Minisztériumában Szirmai István 

szakmai főtanácsadót, illetve 

- kérje a Minisztérium illetékeseinek a 

beleegyezését és segítségét a nevezett ingatlannak 

Táborfalva Önkormányzata tulajdonába adásához 

95.  07. 

21 
A Nemzeti Szabadidős – 

Egészség Sportpark 

Programban való 

részvételről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) dönt 

arról, hogy Kakucs Község Önkormányzata (a 

továbbiakban: Önkormányzat) a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium által a „Nemzeti 

Szabadidős - Egészség Sportpark Program” 

címmel meghirdetett pályázaton részt kíván 

venni.  

A program tárgya: Kültéri sportok kialakítása 

helyi sajátosságok figyelembevételével.  

Az Önkormányzat a programon belül egy C és egy 

D típusú Sportpark kategória megvalósítására 

nyújt be pályázatot. 

A támogatás formája: vissza nem térítendő állami 

támogatás. 

A tervezett beruházás helyszíne: az 

Önkormányzat tulajdonában lévő, 2366 Kakucs, 

0132/44., 0132/45. és 0132/46. hrsz.-ú ingatlan. 

 



2. Az Önkormányzat e pályázat további 

lehetőségeként ugyanezen a helyszínen 400 

méteres futókör kialakítására is pályázik.  

A Képviselő-testület - pályázati nyertesség esetén - 

a futókör megvalósításához bruttó 2 millió forint 

összegben biztosítja az önerőt az Önkormányzat 

2016. évi költségvetésének általános tartaléka 

terhére, illetőleg 2017-es megvalósítás esetén, az 

összeget betervezi a 2017. évi költségvetésébe.  

3. A Képviselő-testület dönt arról, hogy 

eredményes pályázat esetén az Önkormányzat  

a) vállalja az eszközök/felépítmények 

fenntartását, karbantartását, üzemeltetését, 

őrzését, illetve biztosítja a sportpark 

ingyenesen, bárki általi, korlátozás nélküli 

használatát – az annak átadásától számított – 

5 éves időtartam végéig, 

b) vállalja, hogy az ingatlan, amelyen a 

sportpark létesül, a fejlesztés átadásától 

számított 5 éves fenntartási időtartamon 

belül nem kerül megosztásra, az ingatlan és 

a sportpark fejlesztés eredménye, annak 

tárgyai nem kerülnek megterhelésre és 

elidegenítésre, illetve azokon olyan 

változtatást, amely a sportpark használatát 

hátrányosan befolyásolja, az Önkormányzat 

nem végez, vagy tesz lehetővé. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert a pályázat benyújtására, illetve a 

szükséges intézkedések megtételére. 

96.  07. 

21 
A hulladékgazdálkodási 

szerződés 1. 

módosításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a melléklet szerint megismerte és elfogadja a 

CSÉV-KA Kft-vel 2016. április 1-jétől - a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok 

ellátására vonatkozóan - megkötött közszolgáltatási 

szerződés 2016. június 30. napjával történt 1. 

módosítását – a módosításokkal egységes 

szerkezetben. 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

97.  07. 

21 
Kakucs közműves 

ivóvízellátó rendszer 

gördülő fejlesztési 

tervének elkészítése 

tárgyában 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény 11. §-ában foglaltakra figyelemmel - 

felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármestert, hogy a víziközmű-rendszert bérleti-

üzemeltetési szerződés alapján üzemeltető 

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-t (2370 

Dabas, Széchenyi u. 3.), bízza meg, hogy a 

- Kakucs közműves ivóvízellátó 

rendszer megnevezésű, 

- KKCS-IV rövid kódú, 



- 11-32230-1-001-00-03 MEKH 

azonosító kódú 

- Kakucs Község Önkormányzata 

ellátási felelősségében lévő 

víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervét a 

MEKH VK ajánlásában előírt tartalommal - 

legkésőbb - 2016. szeptember 30-ig készítse el és 

jóváhagyásra nyújtsa be a MEKH-hez. 

A Képviselő-testület a költségekre 144.000 Ft + 

ÁFA összeget hagy jóvá az Önkormányzat 2016. 

évi költségvetésében az általános tartalék terhére. 

98.  07. 

21 
Kakucs közműves 

szennyvízelvezető 

rendszer gördülő 

fejlesztési tervének 

elkészítése tárgyában 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény 11. §-ában foglaltakra figyelemmel - 

felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármestert, hogy a víziközmű-rendszert bérleti-

üzemeltetési szerződés alapján üzemeltető 

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-t (2370 

Dabas, Széchenyi u. 3.), bízza meg, hogy a 

- Kakucs közműves szennyvízelvezető 

rendszer megnevezésű, 

- KKCS-SZV rövid kódú, 

- 22-32230-1-001-00-14 MEKH 

azonosító kódú 

- Kakucs Község Önkormányzata 

ellátási felelősségében lévő 

víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervét a 

MEKH VK ajánlásában előírt tartalommal - 

legkésőbb - 2016. szeptember 30-ig készítse el és 

jóváhagyásra nyújtsa be a MEKH-hez. 

A Képviselő-testület a költségekre 144.000 Ft + 

ÁFA összeget hagy jóvá az Önkormányzat 2016. 

évi költségvetésében az általános tartalék terhére. 

99.  07. 

21 
A szennyvíztisztító telep 

területe felének 

Újhartyán részére 

történő értékesítéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

elfogadja Újhartyán Város Önkormányzatának 

ingatlanvásárlási ajánlatát, melyet a Kakucs Község 

Önkormányzata 1/1-ed arányú tulajdonában lévő, 

Kakucs 0112/7. hrsz-ú ingatlan 50%-ának - 

11.440.050 Ft összegben történő - megvásárlására 

tett a földrészlet tulajdoni viszonyainak rendezése 

érdekében. 

A nevezett ingatlan területén található az Újhartyán 

és Kakucs Önkormányzatok ½-ed – ½-ed arányú 

tulajdonában lévő szennyvíztisztító-telep 

felépítménye. A jogügylet következtében a telep 

földterülete is a két Önkormányzat közös 

tulajdonába kerül. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 

az ingatlan adásvételi szerződésének Kakucs 

Község Önkormányzata nevében történő 



megkötésére. 

100.  09. 

12 
Az Önkormányzat 2016. 

I. félévi költségvetési 

beszámolójáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

az Önkormányzat 2016. I. félévi költségvetési 

beszámolóját 

559.519.533,-Ft összegű módosított bevételi és 

kiadási előirányzattal, 

242.835.297,-Ft összegű teljesített bevétellel, 

229.601.310,-Ft összegű teljesített kiadással,  

30.624.467,-Ft önkormányzati, 

295.445,- Ft polgármesteri hivatali és 

307.167,- Ft óvodai záró pénzkészlettel, 

elfogadja. 

101.  09. 

12 
Az Önkormányzat 2016. 

évi költségvetési 

előirányzatainak 1. 

módosításáról 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

102.  09. 

12 
Az ASP rendszer 

kiépítéséhez történő 

támogatás érdekében 

pályázaton való 

részvételről 

 

1./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete dönt arról, hogy Kakucs Község 

Önkormányzata részt kíván venni a 

„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati 

ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című, 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. kódszámú pályázaton. 

2./ Kakucs község Önkormányzata a pályázat 

pozitív elbírálása esetén a kedvezményezetti 

kötelezettségeinek eleget tesz. 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert az 1./ ponthoz szükséges 

dokumentumok, nyilatkozatok aláírására és 

benyújtására. 

103.  09. 

12 
Az ASP rendszer 

kiépítéséhez történő 

támogatás érdekében a 

pályázatot elkészítő cég 

megbízásáról 

1./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete dönt arról, hogy „Csatlakoztatási 

konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-

VEKOP-16. kódszámú pályázat elkészítésével a 

Govern-Soft Kft.-t (7030 Paks, Váci M. u. 3.) bízza 

meg a jelen határozat mellékletében foglaltak 

alapján. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert a mellékletben szereplő megbízási 

szerződés aláírására. 

104.  09. 

12 
Az ASP rendszer 

kiépítéséhez a 

projektmenedzsmentet 

lebonyolító cég 

megbízásáról 

1./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete dönt arról, hogy az önkormányzati ASP 

rendszer kialakításával kapcsolatban a 

projektmenedzsmenti feladatok elkészítésével az 

ÉRTÉKTREND.EU Kft.-t (2721 Pilis, Újerdő út 

47.) bízza meg a jelen határozat mellékletében 

foglaltak alapján. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a mellékletben szereplő megbízási 

szerződés aláírására. 



105.  09. 

12 
A szociális célú 

tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó önerő 

elkülönítéséről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete úgy határoz, hogy 196 m
3 

mennyiségű 

kemény lombos fafajtájú tűzifa megvásárlásához 

támogatási igényt nyújt be a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra.  

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, 

hogy az 1. pontban megjelölt 196 m
3
 mennyiségű 

tűzifa vásárlásához 248.920 Ft saját forrást biztosít 

az Önkormányzat költségvetésében. 

3. A Képviselő-testület dönt arról, hogy Kakucs 

Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociális 

célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem 

kér. 

106.  09. 

12 
A Kakucsi Kökörcsin 

Óvoda beszámolójának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja a Kakucsi Kökörcsin Óvoda által a 

2015/16. nevelési évről készített beszámolót. 

107.  09. 

12 
A Bursa Hungarica 

Felsőoktatási 

Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez 

történő csatlakozásról 

A Képviselő-testület - Kakucs Község 

Önkormányzatának (a továbbiakban: 

Önkormányzat) a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő 

csatlakozásáról - az alábbiak szerint dönt, és 

felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármestert a csatlakozási nyilatkozat 

Önkormányzat nevében történő aláírására: 

 

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 

2017. évi pályázati fordulójához.  

2. Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók 

számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 

kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2017. 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 2017. évi 

fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a 



pályázatokról hozott döntését a 

https://bursa.emet.hu/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 bekérendő, a szociális körülmények 

igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és 

mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati 

kiírás feltételeivel. 

108.  09. 

12 
A hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási feladatok 

ellátására vonatkozóan a 

CSÉV-KA Kft. 

megszüntetéséről és az 

ahhoz kapcsolódó 

tennivalókról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy legkésőbb 2016. október 

31. napjáig közös megegyezéssel felbontja a 

CSÉV-KA Nonprofit Kft.-vel a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést. 

2. A Képviselő-testület közbeszerzési eljárást kíván 

indítani a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

biztosítására vonatkozóan. Ennek érdekében 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárás 

lebonyolítására kössön szerződést egy 

közbeszerzési szakértővel. 

3. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárással 

kapcsolatos költségeket az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének tartaléka terhére finanszírozza. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében – a 

2. pont szerinti közbeszerzési eljárás végéig, de 

legfeljebb 2017. január 31-éig – határozott időre 

kössön hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződést egy közszolgáltatóval. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert az e határozat szerinti 

jognyilatkozatok és szerződések aláírására. 

109.  09. 

21 
A házi gyermekorvosi 

szolgálat egészségügyi 

vállalkozási formában 

történő ellátására kötött 

szerződés módosításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

az Önkormányzat és a Dr. Vágány és Társa 

Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság között a 

házi gyermekorvosi feladatok egészségügyi 

vállalkozás formájában történő ellátásáról szóló - a 

Képviselő-testület által a 3/2013. (02. 14.) 

Határozattal elfogadott - feladat-ellátási szerződés 

(a továbbiakban: Szerződés) alábbiak szerinti 

módosításához hozzájárul és felhatalmazza a 

Polgármestert annak aláírására. 

 

I. A Szerződés 1. pontjában a szerződő felek közül 

az Önkormányzat képviseletében eljáró személy 

neve módosul, Szalay István polgármester helyett: 

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester jár el. 

II. A Szerződés 3.2. pontja helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 



„3.2. A fentebb felsorolt feladatok maradéktalan, 

szakszerű ellátása érdekében az Önkormányzat és a 

Vállalkozó az alábbiakat biztosítja: 

 

a) Az Önkormányzat a Megbízott vállalkozó 

részére térítésmentesen biztosítja a 2366 Kakucs, 

Fő u. 156/D. szám alatt lévő házi gyermekorvosi 

rendelőt, annak valamennyi berendezési és 

felszerelési tárgyával együtt a 2011. február 7-én 

megkötött szerződéshez csatolt leltár, valamint az 

azt követően elkészített, módosított leltárak  

alapján. 

 

b) Az Önkormányzat a Megbízott vállalkozó által 

ellátott házi gyermekorvosi rendelő rezsiköltségei 

közül az áramdíjat, a fűtési költséget, a víz- és 

csatornadíjat, a vezetékes telefon díját, a Fő u. 

156/D. alatti teljes rendelő Internet-költségének 

1/3-ad részét, a szemétszállítási díjat és a takarítást 

teljes egészében átvállalja és kifizeti. 

Az Önkormányzat biztosítja a veszélyes hulladék 

elszállítását és megsemmisítését. 

 

c) Az Önkormányzat vállalja a rendelő, a bútorok 

és a minimumfeltételek körébe tartozó eszközök 

karbantartását, a rendelő épületének fenntartását és 

állagában való megóvását, illetve a minimálisan 

szükséges gyógyszerek biztosítását.  

Az Önkormányzat nem vállalja a szakmai 

minimumfeltételek körébe nem tartozó 

berendezések és felszerelések biztosítását, 

beszerzését, szervizelését. 

 

d) Vállalkozó gondoskodik a leltár szerint meglévő, 

a szakmai minimumfeltételek körébe nem tartozó 

szükséges anyag- és kéziműszer-ellátásról, és 

pótolja az általa beszerzett, vagy beszerzendő 

berendezéseket és felszereléseket, valamint a 

betegellátáshoz elengedhetetlen szoftvereket. 

 

III. A Szerződés 3.6. pontjának b) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„b) A díj 3.6./a) pontjában meghatározott mértékén 

felül a felek megállapodnak abban, hogy az 

500.000 Ft összeget elfogadják, mint bázisösszeget, 

és minden hónapban megvizsgálva az OEP 

finanszírozás összegét, Megbízott vállalkozó 

jogosult a bázisösszeg és a tényleges finanszírozás 

különbözetének 50%-át megkapni, amennyiben az 



pozitív, és a következő havi számlájában 

érvényesítheti a növekményt.  

 

ba) A b) pontban megjelölt 50%-os különbözet 

átutalása nem vonatkozik az OEP általi, 2015. 

január 1-jétől létesített finanszírozás keretében 

„rezsitámogatás” megnevezéssel az Önkormányzat 

részére megküldött tételre. 

 

bb) A „rezsitámogatás” megnevezésű tétel esetén 

Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott 

vállalkozó részére az Önkormányzat részéről 

havonta átutalandó összeg 2016. január 1-jétől 

havonta 130.000 Ft.  

Az OEP 2016. év I.-VIII. hónapjaira vonatkozóan 

egyösszegben utalt az Önkormányzat számlájára 

„rezsitámogatás” címen 1.040.000 Ft-ot.  

Az Önkormányzat részéről a Megbízott vállalkozót 

az 1.040.000 Ft fele: 520.000 Ft illetné meg, 

azonban a 2013-ban Felek által kötött szerződés 

3.2./d pontjában szereplő - Megbízott vállalkozó 

által vállalt kiadásokat - az Önkormányzat 

finanszírozta 119.380 Ft erejéig.  

Az Önkormányzat a Megbízott vállalkozó részére 

átutalandó 520 000 Ft-ból levonja az általa a 2016. 

01. 01.-től 2016. 08. 31-ig terjedő időszakban a 

Megbízott vállalkozó helyett finanszírozott, 

nevezett összeget a bizonyító számlák alapján. 

bc) Amennyiben az OEP-finanszírozásban új 

összegek és tételek jelennek meg a jövőben, a 

megállapodó felek ezekről külön tárgyalnak. 

Ezt a megállapodást a felek annak érdekében teszik, 

hogy ösztönözzék és biztosítsák az ellátás 

színvonalát és az ellátottak számának emelkedését.” 

IV. A Szerződés módosított szakaszai - a felek 

egyöntetű akaratával - az aláírás napján lépnek 

hatályba. 

110.  09. 

21 
A Szavazatszámláló 

Bizottságok új tagjának, 

póttagjainak 

megválasztásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a Kakucs községi Szavazatszámláló Bizottságok 

megüresedett tagi, és további póttagi helyeinek 

betöltésére az alábbi személyeket választja meg: 

a) a I. számú Szavazatszámláló Bizottság 

(helye: Általános Iskola) tagjának: 

(Strupka Borbála,  Kakucs, Fő utca 220. 

szám alatti lakos helyett:) 

1. Béki Jánosné Kakucs, Dózsa György utca 

16/A. szám alatti lakos 

, 

b) települési szintű póttagnak: 

1. Korláth István  Kakucs, Csíkosi út 5. 



2. Farkas Klára Kakucs, Akác u. 3. 

szám alatti lakosokat 

111.  09. 

21 
A „Háziorvosi Ügyelet” 

Intézményfenntartó 

Önkormányzati Társulás 

2016. I. félévi 

beszámolójának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó 

Önkormányzati Társulás 2016. I. félévi 

beszámolóját és pénzügyi kimutatását az 

előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

112.  10. 

20 
„Hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás 

biztosítása Péteriben, 

Csévharaszton és 

Kakucson” tárgyú 

közbeszerzési eljárás 

lefolytatásával 

kapcsolatban 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete dönt a „Hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás biztosítása Péteriben, 

Csévharaszton és Kakucson” tárgyú közbeszerzési 

eljárás megindításáról, s jóváhagyja az Ajánlattételi 

felhívást, az Ajánlattételi dokumentációt és a 

Közszolgáltatási szerződés tervezetét a melléklet 

szerint. 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

2. A Képviselő-testület felkéri Péteri Község 

Önkormányzatának polgármesterét és jegyzőjét, 

hogy helyettük és nevükben a közbeszerzési 

eljárással kapcsolatban a szükséges intézkedéseket 

tegyék meg, és gondoskodjanak az eljárás 

lebonyolításáról. 

113.  10. 

20 
Belterületi utak 

felújításának 

elhatározásáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete dönt arról, hogy az Önkormányzat 

pályázati forrás segítségével fel kívánja újíttatni a 

kakucsi Székesi út, Liliom utca, Jázmin utca, 

Rezeda utca, Viola utca, Rózsa utcák útjait, 

valamint - amennyiben a kiírásban szereplő 

támogatás összege megengedi - a Monori út 

belterületi részét is. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy 80%, vagy afeletti 

támogatottságú pályázat kiírását követően az 

Önkormányzat nevében nyújtson be pályázatot az 

1. pontban megjelölt utak - szilárdburkolattal 

történő - felújítására. 

3. A Képviselő-testület továbbá felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az úthálózat felmérésére és a 

felújításra vonatkozó költségbecslés és/vagy 

költségvetés elkészítésére kérje fel a Planex-x Kft.-t 

(2367 Újhartyán, Hunyadi u. 22., képviseli Lauter 

Attila ügyvezető). 

4. A Képviselő-testület a felmérés költségeit és az 

önerő összegét az Önkormányzat 2016. évi vagy - a 

beruházás áthúzódása esetén - a 2017. évi 

költségvetésében az általános tartalék terhére 

elkülöníti, maximum 13 millió Ft erejéig. 

114.  10. 

20 
Külterületi utak 

felújításának 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete - az M5-ös autópálya melletti, gazdasági, 



elhatározásáról kereskedelmi és szolgáltató övezetbe sorolt 

területek, ingatlanok, pormentes és közlekedési 

szempontból biztonságos úton történő 

megközelítése érdekében - úgy határoz, hogy az 

Önkormányzat pályázati forrás segítségével, az 

Önkormányzat tulajdonában lévő, kakucsi 058/3., 

058/4., 058/1., 058/2. hrsz.-ú utakat, valamint a 

052. hrsz-ú utat a 036/19. hrsz-ú út 

kereszteződéséig - szilárd burkolatú útszakasz 

esetén - fel kívánja újíttatni, illetőleg - szilárd 

burkolattal el nem látott útszakaszok esetén - 

szilárd burkolattal kívánja elláttatni. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy 80%, vagy afeletti 

támogatottságú pályázat kiírását követően az 

Önkormányzat nevében nyújtson be pályázatot az 

1. pontban megjelölt utak - szilárdburkolattal 

történő - felújítására, illetőleg kiépítésére. 

3. A Képviselő-testület továbbá felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az úthálózat felmérésére és a 

kivitelezés megvalósítására vonatkozó költségvetés 

és terv elkészítésére kérje fel a Planex-x Kft.-t 

(2367 Újhartyán, Hunyadi u. 22., képviseli Lauter 

Attila ügyvezető). 

4. A Képviselő-testület a felmérés költségeit és az 

önerő összegét az Önkormányzat a 2017. évi 

költségvetésében az általános tartalék terhére 

elkülöníti, maximum 10 millió Ft erejéig. 

115.  10. 

20 
Ingatlanközvetítési díj 

megállapításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 

Önkormányzat tulajdonában lévő, értékesítésre 

szánt bel- és külterületi ingatlanok eladásának 

közvetítése esetén - minden olyan gazdasági 

szereplőnek, amely ingatlanközvetítői kamarai 

tagsággal és a tevékenység gyakorlásához 

szükséges engedélyekkel rendelkezik, az 

ingatlanközvetítő által hozott vevővel kötött 

adásvételi szerződés aláírását, továbbá a vételár 

kiegyenlítését követően - az ingatlan nettó eladási 

árának 3,3%-a + ÁFA összegű ingatlanközvetítői 

díj kifizetéséről intézkedjen. 

Az ingatlanközvetítői díjra csak az a vállalkozás 

jogosult, amely azt a vevőt hozta, akivel az 

adásvételi szerződés aláírásra került, és aki egyúttal 

a vételárat az Önkormányzat részére megfizette.  

Ezen határozatban foglaltak nem alkalmazhatóak az 

esetben, ha a vevő az ingatlan vételárát 

részletekben egyenlítik ki. 

116.  10. 

20 
Víziközmű-rendszerek 

gördülő fejlesztési 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

jóváhagyja a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi 



terveinek jóváhagyásáról Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) által a 2017-

2031. évekre vonatkozóan elkészített, alábbi 

Gördülő Fejlesztési Terveket: 

1. Közműves ivóvízellátás - víziközmű 

szolgáltatási ágazatú,  

KKCS-IV. - víziközműrendszer megnevezésű,  

11-32230-1-001-00-03 MEKH azonosító kódú,  

Kakucs Község Önkormányzata ellátási 

felelősségében lévő víziközmű-rendszer 

Beruházási Tervrészét, 

2. Közműves ivóvízellátás - víziközmű 

szolgáltatási ágazatú,  

KKCS-IV. - víziközműrendszer megnevezésű,  

11-32230-1-001-00-03 MEKH azonosító kódú,  

Kakucs Község Önkormányzata ellátási 

felelősségében lévő víziközmű-rendszer Felújítási 

és Pótlási Tervrészét, 

3. Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás - 

víziközmű szolgáltatási ágazatú, 

KKCS-SZV. - víziközműrendszer megnevezésű, 

22-32230-1-001-00-14 MEKH azonosító kódú,  

Kakucs Község Önkormányzata ellátási 

felelősségében lévő víziközmű-rendszer 

Beruházási Tervrészét, 

4. Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás - 

víziközmű szolgáltatási ágazatú, 

KKCS-SZV. - víziközműrendszer megnevezésű, 

22-32230-1-001-00-14 MEKH azonosító kódú,  

Kakucs Község Önkormányzata ellátási 

felelősségében lévő víziközmű-rendszer Felújítási 

és Pótlási Tervrészét. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a DAKÖV Kft-

t, hogy a Gördülő Fejlesztési Terveket a MEKH-

hez jóváhagyásra benyújtsa. 

117.  10. 

20 
Helyi lakos sportoló, 

külföldi versenyen 

történő részvétele 

támogatásáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete dönt arról, hogy Zélity Katalin, Kakucs, 

Dózsa György utca 24. szám alatti lakos sportolót 

60.000 Ft, azaz hatvanezer forint összegű 

támogatásban részesíti az Önkormányzat - a 2017. 

február 20. és 25. között, Spanyolországban 

megrendezésre kerülő Hallássérültek Futsal 

Bajnokok Ligáján való részvételének költségeihez 

való - hozzájárulásként.  

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri 

Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a támogatás 

összegét utalja át a Siketek Sport Klubjának, az 

UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000101-

00350008 számú számlájára.  

3. A Képviselő-testület felkéri a Sportolót, hogy az 

utazásáról utólag - a hazaérkezését követő egy 



hónapon belül - számoljon be az Önkormányzat 

felé. A Képviselő-testület a Sportolótól egy rövid 

írást és néhány képet kér, melyeket megjelentethet 

a Kakucsi Lapozgatóban.  

118.  10. 

20 
A Kakucs 563. 

helyrajzi számú ingatlan 

tulajdonjogának árverés 

útján történő 

megszerzéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy az Önkormányzat a Kakucs 563. 

helyrajzi szám alatti, természetben: 2366 Kakucs, 

Fő utca 26. szám alatt található, lakóingatlan 

megnevezésű ingatlanra vonatkozóan - a Feigl és 

Társa Végrehajtói Iroda (2370 Dabas, Bartók B. u. 

46/A. II. 23.) által a 0416.V.2182/2013/192. szám 

alatt - kiírt ingatlanárverésen részt kíván venni.  

Az ingatlan becsértéke beköltözhetően 9.800.000 

Ft, árverési előleg 980.000 Ft, licitküszöb: 196.000 

Ft.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy az árverés során a kikiáltási ár 70%-ának 

megfelelő – 6.860.000 Forint – összeggel tegyen 

érvényes vételi ajánlatot az ajánlattétel időtartama, 

vagyis 2016. 11. 10. és 2017. 01. 09. (13 óra) 

között, és amennyiben az árverésbe más licitáló is 

bekapcsolódik, a Polgármester az ingatlan forgalmi 

értékét alapul véve, a vételi ajánlat összegét 

megemelheti. 

119.  11. 

14. 
A szociális célú 

tűzifavásárláshoz 

önkormányzati forrás 

biztosításáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Belügyminiszter által 

támogatott 71 erdei m
3 

mennyiségű, kemény 

lombos fafajtájú tűzifamennyiségen túl további, 

maximum 40 erdei m
3
 mennyiségű, szociális célú 

tűzifa megvásárlásához hozzájárul, és annak a - 

Polgármester által történő - kiutalását engedélyezi a 

rászoruló személyek részére, a vonatkozó 

rendeletben foglaltak figyelembevételével. 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott 

tűzifa vásárlásához 800.000 Ft-ot különít el az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésében - a 

megvalósulás 2017. év elejére történő áthúzódása 

esetén a 2017. évi költségvetésében - a szociális 

célú kiadások között. 

120.  11. 

14. 
A Képviselő-testület 

2017. évi munkatervéről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a 2017. évi munkatervét – legfontosabb 

döntéseinek, rendeleteinek, üléseinek ütemezését – 

az alábbiak szerint fogadja el: 

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 2366 

Kakucs, Fő u. 20. nagyterem 

Testületi ülés napja: hétfő 

Testületi ülés kezdési időpontja: 16,30 óra, vagy 17 

óra 

Testületi ülés előterjesztésének kiküldési módja: 

SZMSZ szerint 



Testületi ülésre meghívottak, meghívandók: 

SZMSZ szerint 

 

1.) A település munkaprogramjából adódó, 

kiemelt jelentőségű kérdések: 

 

A település munkaprogramjából adódó, kiemelt 

jelentőségű kérdésekkel kapcsolatban a Képviselő-

testület közmeghallgatáson vagy más lakossági 

fórumon kérheti a lakosság véleményét. A testület 

ilyen jellegű ülést egy évben egyszer, legfeljebb 

kétszer tart. 

 

Téma:  A település egészét érintő feladatok, 

szolgáltatások 

 Koordinátor: polgármester 

 Az előkészítésében közreműködik: 

- Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

- Falufejlesztési és Közbiztonsági 

Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 

- Kulturális és Társadalmi 

Bizottság 

- Sport- és Ifjúsági Bizottság 

- Jegyző 

- Munkacsoportok 

Elkészítésének ideje: A keletkezett kérdéstől 

számított 30 nap. 

 

2.) A testületi ülés állandó témái: 

1. Napirend tárgyalása előtti témák: 

a. Tájékoztató az előző ülés óta eltelt 

eseményekről 

Előadó: polgármester 

b. Beszámoló a testület által átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről 

Előadó: polgármester, érintett bizottság elnöke 

c. Beszámoló a testület lejárt határidejű 

döntéseinek végrehajtásáról 

Előadó: polgármester, jegyző 

d. Tájékoztató a képviselő-testület és szervei 

feladat- és hatáskörét érintő új jogszabályokról 

Előadó: jegyző 

 

2. A bejelentések között, illetőleg a napirend 

után tárgyalandó témák: 

a. Felvilágosítás-kérés, interpelláció (csak ha előtte 

írásban benyújtották) 

b. Egyebek 

 



3.) A testületi ülések tervezett ideje, napirendje: 

 

1./ február  

Kakucs Község Önkormányzata 2017. évi 

költségvetésének megvitatása és elfogadása; 

Döntés pályázat kiírásáról civil szervezetek 

számára; 

Kitüntető címek adományozásáról döntés; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

2./ március 

A helyi társadalmi szervezetek számára kiírt 

pályázatok elbírálása; 

2016. évi közbeszerzésekről szóló éves statisztikai 

összegzés elfogadása; 

Éves közbeszerzési terv elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

3./ április 

Kakucs Község Önkormányzata 2016. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló 

rendelettervezet megvitatása és elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

4./ május 

Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

5./ június 

Döntés nyári napközis szolgáltatás 

igénybevételéről; 

Tájékoztató a település közbiztonságáról; 

Rendőrségi beszámoló; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

6./ július 

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda beszámolójának 

megtárgyalása; 

Település-üzemeltetési feladatok áttekintése; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

7./ szeptember 

Kakucs Község Önkormányzata 2017. I. félévi 

költségvetési beszámolójának megvitatása és 

elfogadása; 

Kakucs Község Önkormányzata 2017. évi 

költségvetésének szükség szerinti módosítása; 

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő 

csatlakozásról; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

8./ november 

Kakucs Község Önkormányzata 2017. évi 

költségvetésének szükség szerinti módosítása; 

A helyi adórendeletek szükség szerinti módosítása; 

Térítési díjak szükség szerinti felülvizsgálata; 



A 2018. évi belsőellenőrzési terv elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

9./ december  

Közmeghallgatás; 

A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének 

elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása. 

121.  11. 

14. 
Általános iskolai felvételi 

körzethatár 

meghatározásával 

kapcsolatos vélemény 

kialakításáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete fenntartja azon véleményét, hogy a 

Kakucsi Általános Iskola (2366 Kakucs, Hősök tere 

7.) felvételi körzete Kakucs község közigazgatási 

területében legyen meghatározva. 

 

2. A Képviselő-testület véleményében rögzíti 

továbbá azt is, hogy Kakucs község Jegyzőjének 

nyilvántartása szerint a helyi  

- hátrányos helyzetű, általános iskolába járó 

gyermekek létszáma: 8 fő,  

amelyből 7 fő a Kakucsi Általános Iskola 

tanulója, 

- halmozottan hátrányos helyzetű, általános 

iskolába járó gyermekek létszáma: 29 fő, 

amelyből 29 fő a Kakucsi Általános Iskola 

tanulója.  

 

3. A Képviselő-testület felkéri Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármestert, hogy a Pest Megyei 

Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és 

Törvényességi Felügyeleti Főosztályát (1052 

Budapest, Városház utca 7.) jelen határozatban 

foglaltakról értesíteni szíveskedjék. 

122.  11. 

14. 
A 2017. évi belső 

ellenőrzési feladatok 

ellátására vállalkozás 

megbízása 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete megbízza a Vincent Auditor Számviteli 

Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t (2373 Dabas 

Tavasz u. 3.) a 2017. évre vonatkozó belső 

ellenőrzési feladatok ellátásával az Önkormányzat 

2017. évi ellenőrzési tervében foglaltak 

figyelembevételével. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt 

tevékenység elvégzésének költségeire az 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésében 

300.000,-Ft + ÁFA összeget különít el. 

 

3. A Testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármestert, hogy a tárgyban a Kft.-vel 

kötendő szerződést az Önkormányzat nevében 

aláírja. 

123.  11. 

14. 
Az Önkormányzat 2017. 

évi belső ellenőrzési 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy a 2017. évi belső ellenőrzési terv 



tervéről keretében az informatikai rendszer ellenőrzését 

és a karbantartási tevékenység vizsgálatát 

végezteti el - a belső ellenőrzési feladatok 

ellátásával megbízott vállalkozás útján - ezen 

határozat mellékletét képező BELSŐ 

ELLENŐRZÉSI TERV-ben foglaltak alapján. 

124.  11. 

14. 
Folyószámlahitel-keret 

igényléséről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete az Önkormányzat gazdálkodásának 

biztonsága érdekében úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat részére 20.000.000 Ft, azaz 

húszmillió forint összegű folyószámla-hitelkeretet 

igényel a számlavezető Örkényi 

Takarékszövetkezettől. 

 

2. A Képviselő-testület a hitel futamidejét - a rá 

vonatkozó szerződés megkötésének napjától - 2017. 

december 31-éig terjedő időtartamban határozza 

meg. 

 

3. A Képviselő-testület a hitel fedezetét az alábbiak 

szerint határozza meg: az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 84. § (4) bekezdése 

alapján figyelembe vehető bevételek 

engedményezése a hitel futamideje alatt, a hitel és 

járulékai erejéig. 

 

4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, 

hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kapott 

hitel és járulékai összegét az Önkormányzat 

költségvetési rendeletébe betervezi és jóváhagyja, 

és a hitel futamideje alatt az igénybevett hitelt és 

járulékait visszafizeti a folyósító pénzintézetnek. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő 

megállapodásra. 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert és az Önkormányzat szabályzatai 

szerinti pénzügyi ellenjegyzőt a fentiek szerinti 

hitelszerződés aláírására. 

125.  11. 

14. 
A Kakucs 524/30. hrsz-ú 

ingatlan eladási áráról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

– tudomásul véve a tényleges természetbeni 

állapotot – a 67/2016. (05. 02.) számú 

Határozatával hozzájárult a kakucsi 524/28. hrsz-ú 

ingatlan megosztásához.  

A megosztás során létrejöttek az 524/29. hrszú, 1 

ha 4791 m2 nagyságú, kivett közterület, (Sastelep) 

valamint az 524/30. hrsz-ú, 799 m2 területű, kivett 

közterület művelési ágú ingatlanok. 



 

1. A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 

67/2016. (05. 02.) számú határozatának 3. és 5. 

pontjait, és egyúttal a tárgyban az alábbiakról dönt: 

 

A Képviselő-testület a Kakucs Község 

Önkormányzata tulajdonában lévő, Kakucs, 524/30. 

hrsz-ú, 799 m2 nagyságú ingatlan eladási árát 400 

Ft/m2 összegben, vagyis 319.600 Ft-ban határozza 

meg. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné 

Toma Mária polgármestert, hogy az ingatlan 

értékesítése során - a fentiek figyelembevételével - 

az Önkormányzat nevében eljárjon. 

126.  11. 

14. 
A CSÉV-KA Kft. részére 

történő pótbefizetésről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy az Önkormányzat a 

résztulajdonában lévő CSÉV-KA Nonprofit Kft. 

(2212 Csévharaszt, Kossuth L. u. 43/B) részére a 

működtetésének biztosítása érdekében 1.600.000 Ft 

összegű pótbefizetésről rendelkezik. A pótbefizetés 

visszatérítésének határideje legkésőbb 2016. 

december 30-a. 

  

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné 

Toma Mária polgármestert, hogy a pótbefizetés - 

CSÉV-KA Nonprofit Kft. részére történő - 

átutalásáról intézkedjen. 

127.  11. 

14. 
Felső-Homokhátság 

Vidékfejlesztési 

Egyesület részére 

készfizető 

kezességvállalásról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete, mint a Felső-Homokhátság 

Vidékfejlesztési Egyesület tagönkormányzata, 

egyetért a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési 

Egyesület 2016. május 11-i Közgyűlésén hozott 

határozatával, - mely szerint a 2014-2020 közötti 

EMVA működési időszakban az Örkényi 

Takarékszövetkezet által nyújtott hitel 

igénybevételével működteti a Felső-Homokhátság 

Vidékfejlesztési Egyesületet, és a 20.890.000 Ft 

összegű hitel fedezeteként az Önkormányzat 

655.445 forint készfizető kezességet vállal.  

128.  11. 

14. 
Meghatalmazás ingatlan-

árverésen való 

részvételre 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megbízza Maczák János, 2366 Kakucs, Fő utca 

242. szám alatti lakost, Kakucs Község 

Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának 

tagját, hogy - a Feigl és Társa Végrehajtói Iroda 

(2370 Dabas, Bartók B. u. 46/A. II. 23.) által a 

0416.V.2182/2013/192. szám alatt - a Kakucs 563. 

helyrajzi szám alatti ingatlanra kiírt árverésen 

Kakucs Község Önkormányzata képviseletében 

eljárjon, a Képviselő-testület 118/2016. (10. 20.) 



számú Határozatában foglaltak 

figyelembevételével. 

129.  12. 

12 
Az MNDSZ-szel való 

együttműködésről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy a Magyar Nemzeti Dron 

Szövetséggel (a továbbiakban: MNDSZ) 

együttműködve a későbbiekben konzorciumi külsős 

tagként részt vesz a droninnovációs központ 

létrehozásában az Önkormányzat tulajdonában 

lévő, és abban maradó 036/28. hrsz-ú ingatlan 

közösen egyeztetett részén.  

Az együttműködés 50 évre szól. 

A felek által megkötendő szerződés tervezetét az 

MNDSZ készíti elő. 

130.  12. 

12 
A Kakucsi Kökörcsin 

Óvoda Alapító 

Okiratának 1/2016. 

számú módosításáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete dönt arról, hogy a Kakucsi Kökörcsin 

Óvoda Alapító Okiratának módosítását ezen 

határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja, és az 

egységes szerkezetű Alapító Okiratot ezen 

határozat 2. melléklete szerinti formában és 

tartalommal elfogadja.  

(lásd az ülés előterjesztései között) 

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

módosítást tartalmazó és az egységes szerkezetű 

alapító okiratot a Magyar Államkincstár 

Törzskönyvi Nyilvántartása és az Óvoda vezetője 

részére küldje meg.  

131.  12. 

12 
A településrendezési 

eszközök és 

településfejlesztési 

koncepció tervezési 

programjának 

elfogadásáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete Kakucs Község településfejlesztési 

koncepciójának és településrendezési 

eszközeinek tervezési programját az alábbi 

tartalommal fogadja el:  

 

A felülvizsgálat és módosítás tervezési 

programja: 

 

 A magasabb rendű tervekben és az új 

jogszabályokban előírt harmonizációs 

kötelezettségnek való megfelelés. 

 A község egyes területeinek, fejlesztési 

szándékainak változása, és annak érvényesítése 

a településrendezési eszközökben. 

2. A Képviselő-testület a Pestterv Kft. által 

készített államigazgatási egyeztetési anyagot 

megismerte és az alábbi módosításokkal fogadja 

el: 

 

1. Az önkormányzati tulajdonban lévő 036/28. 

hrsz-ú teljes terület gazdasági, 

kereskedelmi, szolgáltató területbe (GKSZ) 

sorolása mind a településszerkezeti, mind a 



szabályozási tervben. 

2. A tervezett temetőterület 5000 m
2
-re 

csökkentése a 036/24. hrsz-ú önkormányzati 

területen. 

3. A gazdasági terület kijelölése a 

településszerkezeti és szabályozási terven a 

36/24. hrsz-ú önkormányzati területet 

érintően. 

4. A mezőgazdasági övezeten belül a hatályos 

jogszabályi környezet (OTÉK) 

figyelembevételével egyes területeken az 

Önkormányzat támogatja a 10%-os 

beépítési lehetőséget. (064/10. hrsz.) 

5. "Természetközeli területbe" történő 

átsorolások a "biológiai aktivitásérték" 

megőrzését szolgáló "kompenzációs" 

területeként támogatandó a Duna-völgyi-

főcsatorna menti mintegy 20,19 ha 

nagyságú természetvédelmi területhez 

tartozó területen. 

6. A Vt-5 övezetbe a kerítés előírása 

szabályozás 2 m és áttörés nélküli legyen. A 

községben a további övezeteknél a 

kerítésekre vonatkozóan a szabályozás 

módosítása keretében a kerítés 1,8 m-nél 

nem lehet magasabb. 

7. Az állattartás a kertvárosi és vegyes 

övezetben úgy legyen korlátozva, hogy 

szárnyas haszonállat tartása engedélyezve 

legyen. 

8. Az egyes építési övezeteknél, ahol az 

épületmagasság a 4,5 m, ott emelés 

szükséges 6 m-re.  

9. Az épületek elhelyezésénél, létesítésénél ne 

legyenek felesleges kötöttségek kikötve, 

mint pl: nem lóghat ki a légkondicionáló 

berendezés…. stb. 

 

3. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete támogatja, hogy a fenti módosítások 

tervekben való átvezetése után az a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. §-a 

szerinti véleményezési eljárásra kiküldésre 

kerüljön.  

132.  12. 

12 
ASP-rendszerhez történő 

csatlakozással 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a KÖFOP-1-2.1.-VEKOP-16 számú „Csatlakozási 



kapcsolatban 

eszközbeszerzésre 

vonatkozó szerződések 

megkötéséről 

konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívás  

 

1. 1.1. Eszközök (szoftverrel együtt) 

beszerzése pontjában meghatározott 

tevékenységek elvégzésére vonatkozóan 

3.295.904 Ft összegben, 

2. 1.2. Működésfejlesztés és szabályozási 

keretek kialakítása pontjában meghatározott 

tevékenységek elvégzésére vonatkozóan 

779.780 Ft összegben, 

3. 1.4. Önkormányzati szakrendszerek 

adatminőségének javítása, migrációja” 

pontjában meghatározott tevékenységek 

elvégzésére, támogatására 818.769 Ft 

összegben 

 

a Govern-Soft Kft. (7030 Paks, Váci Mihály utca 3. 

Fsz. 2., képviseli: Zuschlag János) ajánlatát fogadja 

el, és egyben felhatalmazza a Polgármestert a 

szükséges egyeztetések lefolytatására, a 

szerződések aláírására. 

133.  12. 

12 
ASP-rendszerhez történő 

csatlakozással 

kapcsolatban az 

iktatórendszer 

migrálására vonatkozó 

szerződés megkötéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a KÖFOP-1-2.1.-VEKOP-16 számú „Csatlakozási 

konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívás  

„WIKT7 iktatórendszer” migrációs feladatainak 

elvégzésére vonatkozóan 406.500 Ft összegben 

a BlueField Kft. (1122 Budapest, Ráth György u. 

56., képviseli: Kott Ferenc ügyvezető) ajánlatát 

fogadja el, és egyben felhatalmazza a Polgármestert 

a szükséges egyeztetések lefolytatására, a szerződés 

aláírására. 

134.  12. 

12 
A Dabas és Környéke 

Mentőorvosi-Mentőtiszti 

Kocsi Nonprofit Kft. 

támogatási kérelméről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy a Dabas és Környéke Mentőorvosi-

Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. (székhely: 2370 

Dabas, Lakos dr. utca 30.) részére - a Kft. 

működéséhez - 80.000 Ft összegű vissza nem 

térítendő támogatást nyújt az Önkormányzat.  

135.  12. 

12 
Ivóvízhálózatra történő 

rákötés támogatásáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete dönt arról, hogy Krizsán Pál Péter és 

Krizsán Veronika helyett - a 2366 Kakucs, Csíkosi 

út 7/E. szám alatti, Kakucs 0181/27. hrsz-ú 

ingatlanuk esetében – az Önkormányzat 

méltányosságból átvállalja az ivóvízhálózatra való 

rákötés (vízóra, akna, szerelvények) költségeit 

maximum 80 ezer forint erejéig. 

2. A Képviselő-testület felkéri a DAKÖV Kft.-t 

(2370 Dabas, Széchenyi út 3.), hogy az 1. pontban 

foglalt költségekről a számlát Kakucs Község 



Önkormányzata részére kiállítani szíveskedjék. 

136.  12. 

12 
Külterületi utak 

felújítására pályázat 

benyújtásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

pályázatot nyújt be a „VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 

Külterületi helyi közutak fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- 

és munkagépek beszerzése” címmel kiírtakra, az 1. 

célterületre: külterületi helyi közutak fejlesztése 

tárgyban. 

A fejlesztéssel érintett ingatlanok: a Kakucs 

036/20., 058/1., 058/2., 058/3., 058/4., 052., 065. 

helyrajzi számmal jelöltek. 

 

A Képviselő-testület pályázathoz szükséges 15% 

önerőt az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésében biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 

a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére 

és a szükséges dokumentumok aláírására. 

137.  12. 

12. 
Külterületi utak 

felújítására vonatkozó 

pályázat elkészítésére 

vállalkozás megbízásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a „VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- 

és munkagépek beszerzése, 1. célterület: külterületi 

helyi közutak fejlesztése” megnevezésű pályázat 

elkészítésével megbízza az Általános Magyar 

Önkormányzati Projektmenedzsment Kft.-t 
(1061. Budapest, Paulay Ede u. 3., B épület 610., 

képviseli: Sutus Viktor ügyvezető). 

 

A Képviselő-testület a pályázat elkészítésére 

250.000 Ft + ÁFA összeget hagy jóvá az 

Önkormányzat költségvetésében.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 

a vállalkozással történő megbízási szerződés 

aláírására. 

138.  12. 

28. 
A Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal 

kötendő együttműködési 

megállapodás 

jóváhagyásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

megkötendő együttműködési megállapodást a 

határozat melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 

az együttműködési megállapodás aláírására. 

139.  12. 

28. 
Belterületi utak 

felújítására pályázat 

benyújtásáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete pályázatot nyújt be a Nemzetgazdasági 

Miniszter által - az „Önkormányzati tulajdonú 

belterületi utak szilárd burkolattal történő 



kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének 

támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 

területén” - címmel kiírt pályázatra.  

A fejlesztéssel érintett ingatlanok: a Kakucs 67, 

573, 1202, 1235, 1236, 1257, 1278, 1287, helyrajzi 

számmal jelöltek. 

 

2. A Képviselő-testület - pályázati nyertesség 

esetén - az 1. pontban foglalt fejlesztésre legfeljebb 

bruttó 12.000.000 Ft összegű önerőt különít el az 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésében. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert a pályázattal kapcsolatos 

nyilatkozatok megtételére és a szükséges 

dokumentumok aláírására. 

140.  12. 

28. 
Belterületi utak 

felújítására vonatkozó 

pályázat elkészítésére 

vállalkozás megbízásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak 

szilárd burkolattal történő kiépítésének, 

felújításának és korszerűsítésének támogatása 

gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” 

megnevezésű pályázat elkészítésével megbízza az 

Általános Magyar Önkormányzati 

Projektmenedzsment Kft.-t (1061. Budapest, 

Paulay Ede u. 3., B épület 610., képviseli: Sutus 

Viktor ügyvezető). 

 

A Képviselő-testület a pályázat elkészítésére 

250.000 Ft + ÁFA összeget hagy jóvá az 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésében.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 

a vállalkozással történő megbízási szerződés 

aláírására. 

 


