
A Képviselő-testület 2017. 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. 

20. 

Javaslattétel a 

„Hulladékgazdálk

odási 

közszolgáltatás 

biztosítása 

Péteriben, 

Csévharaszton és 

Kakucson 

településeken” 

tárgyú 

közbeszerzési 

eljárás 

eredményére 

 

a.) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

javasolja Péteri Község Önkormányzata Képviselő-

testületének a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

biztosítása Péteriben, Csévharaszton és Kakucson 

településeken tárgyú közbeszerzési eljárást valamennyi 

részajánlat tekintetében eredményesnek nyilvánítani, és az 

eljárás nyertesét az alábbiak szerint kihirdetni: 

 

Neve „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. 

Székhely címe 2700 Cegléd, Pesti út 65. 

Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat érte el a 

legmagasabb értékelési pontszámot az adott részajánlat 

tekintetében. 

b.) A Képviselő-testület felhatalmazza Péteri Község 

Önkormányzata Képviselő-testületét az eljárás 

eredményének megállapítására, s az írásbeli összegezés 

kiküldésére (eredmény kihirdetésre). 

2.  01. 

20. 

A „Háziorvosi 

Ügyelet” 

Intézményfenntar

tó Társulás 

költségvetéséhez 

történő 

hozzájárulásról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

„Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Társulás 2017. 

évi költségvetésére lakosságarányosan 6.816.771 Ft-ot 

különít el az Önkormányzat 2017. költségvetésében. 

 

3.  01. 

20. 

A Kakucsi 

Kökörcsin Óvoda 

és Konyha 

intézményvezetői 

megbízásának 

betöltéséhez 

szükséges 

intézkedésekről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete - tekintettel a Kakucsi Kökörcsin Óvoda és 

Konyha (a továbbiakban: Óvoda) jelenlegi vezetője, 

Spanyielné Elek Györgyi intézményvezetői megbízásának 

2017. július 31. napjával történő lejártára - a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) 

bekezdésében és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 

és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

22. § (3)-(4) és a 28. § (1) bekezdéseiben foglaltakra 

figyelemmel - kezdeményezi, hogy az Óvoda 

Nevelőtestülete tegyen nyilatkozatot arra vonatkozóan, 

hogy támogatja-e Spanyielné Elek Györgyi második 

ciklusra történő megbízását pályáztatási eljárás 

lefolytatása nélkül. 

2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, 

hogy a határozatban foglaltakról tájékoztassa az Óvoda 



vezetőjét és az Óvoda Nevelőtestületét, és gondoskodjon a 

Nevelőtestület nyilatkozatának beszerzéséről az 1. 

melléklet alapján. 

4.  01. 

20. 

A Kakucsi 

Kökörcsin Óvoda 

nyári zárva 

tartásáról 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha erre vonatkozó 

igényét figyelembe véve - az Óvoda 2017. évi nyári zárva 

tartásának időpontját augusztus 3-tól (csütörtöktől) - 

augusztus 20-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. 

5.  01. 

20. 

A Polgármester 

2017. évi 

szabadságának 

ütemezéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

tudomásul veszi, hogy Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármester 2017. évi szabadságnapjainak száma 44 nap, 

melyből 5 nap 2016. évről áthozott és 39 nap a 2017. 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 2017. évi 44 nap 

szabadságának ütemezését a következők szerint hagyja 

jóvá: 

januárban    4 nap 

februárban    4 nap 

márciusban    1 nap 

áprilisban             11 nap 

májusban    2 nap 

júniusban    1 nap 

júliusban    5 nap 

augusztusban     3 nap 

szeptemberben   3 nap 

októberben    1 nap 

novemberben    3 nap 

decemberben    6 nap  

6.  01. 

20. 

A Polgármester 

illetményének és 

költségtérítésének 

megállapításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - 

figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-ában foglaltakra 

- Dr. Kendéné Toma Mária polgármester illetményét 

havi bruttó 548.400 Ft-ban, míg költségtérítését havi 

82.260,- Ft-ban állapítja meg 2017. január 1. napjától.  

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az illetmény 

megállapításával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról 

gondoskodni szíveskedjen. 

7.  01. 

20. 

A Dabas és 

Környéke 

Üdülőtábor 

Közalapítvány 

2017. évi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Dabas és Környéke Üdülőtábor Közalapítványt a 2017. 

évben 287.000 Ft-tal támogatja. 

A Képviselő-testület a támogatás összegét elkülöníti az 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésében.  



8.  01. 

20. 

Belterületi utak 

felújítására 

vonatkozóan 

vállalkozások 

felkérése 

ajánlattételre 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy a Nemzetgazdasági Miniszter által – az 

„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd 

burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal 

Pest megye területén” címmel – kiírt pályázati konstrukció 

keretében, a pályázati dokumentáció elkészítéséhez 

kapcsolódóan, a Polgármester asszony a következő 

gazdasági szereplőket kérte fel ajánlattételre: 

1. RBM Úttechnika Kft. (2363 Felsőpakony, Szent 

István u. 16., 2. épület) 

2. TRIAUT Műszaki, Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. (1114 Budapest, Villányi út 8. I. em. 3.) 

3. SZIGET-SZILÁRD Út- és Közműépítő Ipari és 

Szolgáltató Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty 

utca 2434/1.)  

A fejlesztéssel érintett ingatlanok: a Kakucs 67, 573, 1202, 

1235, 1236, 1257, 1278, 1287 helyrajzi számmal jelöltek. 

9.  02. 

13. 

Az ÖKOVÍZ 

Nonprofit Kft.-vel 

kötött 

Hulladékgazdálko

dási 

Közszolgáltatási 

Szerződés 

jóváhagyásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a 2017. február 1-jétől hatályos 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződésben 

foglaltakat, melyet e határozat melléklete szerint jóváhagy. 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Dr. Kendéné 

Toma Mária polgármester az új Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltatási Szerződést a Közszolgáltató ÖKÖVÍZ 

Nonprofit Kft.-vel 2017. február 1-jei hatálybalépéssel 

2021. január 31-éig megkötötte. 

10.   Elvi döntés a 

Duna-Tisza Közi 

Térségi 

Hulladékgazdálko

dási 

Önkormányzati 

Társuláshoz 

történő 

csatlakozásról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

megtárgyalta a hulladékgazdálkodás regionális 

átszervezésére vonatkozó javaslatot, valamint Kecskemét 

Megyei Jogú Város Polgármestere által kezdeményezett 

Társulás alapításának lehetőségét. 

 

A Képviselő-testület a hulladékgazdálkodás regionális 

átszervezésére vonatkozó javaslatot abban a formában 

támogatja, hogy az átszervezendő Duna-Tisza Közi 

Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszerhez kíván 

csatlakozni, és elviekben támogatja a Társulás 

alapítását.  

 

Mivel jelenleg a jogok és kötelezettségek alanya az 

Önkormányzat, ezért az új társulási tagság és 

hulladékgazdálkodási hatáskör vonatkozásában szükséges a 

konkrét döntések meghozatala érdekében több feltételt 

tisztázni, valamint a jelenlegi fennálló közszolgáltatási 

jogviszonyokat lezárni. 



11.   Döntés az Érd és 

Térsége 

Regionális 

Hulladékgazdálko

dási 

Önkormányzati 

Társulás 

megkereséséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

megtárgyalta a hulladékgazdálkodás regionális 

átszervezésére vonatkozó javaslatot, valamint Érd Megyei 

Jogú Város Polgármestere által kezdeményezett Társulás 

alapításának lehetőségét. 

A Képviselő-testület megköszöni a felkérést, azonban úgy 

dönt, hogy Kakucs Önkormányzata korábbi döntése 

értelmében nem kíván csatlakozni az Érd és Térsége 

Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társuláshoz.  

12.   A Kakucsi 

Kökörcsin Óvoda 

és Konyha 

vezetőjének 

további 

megbízásáról 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdésében biztosított 

hatáskörében, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdése, a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) 

bekezdése, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 

Kormányrendelet alapján, a Kakucsi Kökörcsin Óvoda és 

Konyha Nevelőtestületével egyetértésben -  

Spanyielné Elek Györgyi 

2366 Kakucs, Rónay György utca 13. szám alatti lakost 

2017. augusztus 1-jétől 2022. július 31-ig terjedő 

időtartamra 

megbízza a Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha 

óvodavezetői, magasabb vezetői teendőinek ellátásával. 

Az óvodavezető illetményének összetevői: 

1. a jogszabály alapján garantált mindenkori 

illetménye, továbbá  

2. az intézményvezetői pótléka, melyet a Képviselő-

testület a mindenkori illetményalapjának 40%-ában 

határoz meg. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 

magasabb vezetői megbízással kapcsolatos munkaügyi, 

munkáltatói intézkedéseket szíveskedjék megtenni. 

13.   A Települési 

Egészségterv 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

megtárgyalta, és jelen határozat mellékleteként elfogadja 

Kakucs Község Önkormányzata 2017-2020. évekre szóló 

Települési Egészségtervét. 

14.   Önkormányzati 

tulajdonú ingatlan 

bontásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő, Kakucs, 

Fő utca 28. szám alatti ingatlanon lévő családi házat 

elbonttatja. 

A Képviselő-testület a bontás és az építési törmelék 

elszállításának költségeire az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésében elkülönít 1.500.000 Ft-ot. 



15.   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 2017. évi 

költségvetésében bruttó 640.080 Ft 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. 

16.   Az RTL-Klub 

televízió 

együttműködési 

ajánlatáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és megköszöni az RTL-Klub televíziós 

csatorna együttműködési ajánlatát, melyet a TV-csatorna 

StílusKalauz című műsorában történő részvételi 

lehetőségre tett, azonban úgy dönt, hogy az Önkormányzat 

nem kíván élni az ajánlat nyújtotta lehetőséggel. 

17.   A VI. Nemzetközi 

Hagyományőrző 

Kakucsi 

Böllérfesztivál 

költségeihez való 

hozzájárulásról 

 

1./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy a Kakucson 2017. február 18-án 

megrendezésre kerülő VI. Nemzetközi Hagyományőrző 

Kakucsi Böllérfesztivál költségeihez az Önkormányzat 

2017. évben 1.560.000,- Ft-tal járul hozzá. 

2./ A támogatás összegét az Önkormányzat a 

„Hagyományőrzés A Gasztronómiáért Egyesület” (2366 

Kakucs, Rákóczi utca 10.) vezetője részére nyújtja át 

elszámolási kötelezettséggel, és azzal, hogy az 1./ pontban 

szereplő összegről - a Kakucs Község Önkormányzata 

(2366 Kakucs, Fő utca 20.) nevére és címére kiállított 

számlákat - az Együletnek legkésőbb 2017. február 28-áig 

be kell nyújtania az Önkormányzathoz. 

18.   Az Önkormányzat 

2017-2020. évekre 

vonatkozó belső 

ellenőrzési 

stratégiai tervéről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó 

költségvetési szervek 2017-2020. évekre vonatkozó 

stratégiai ellenőrzési tervét jelen határozat mellékletében 

foglaltak szerint elfogadja. 

19.  02. 

13. 

zárt 

Hegyiné Kovács 

Margit 

„Kakucsért 

Érdemérem” 

Kitüntető Díjban 

való részesítéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy 2017. évben 

Hegyiné Kovács Margit, 

nyugdíjas óvodavezetőt  

„Kakucsért Érdemérem” Kitüntető Díjban részesíti  

a pedagógiai, kulturális, közösségi élet területén  

hosszú éveken át végzett kimagasló tevékenységéért,  

mellyel hozzájárult a község társadalmi, kulturális 

értékeinek növeléséhez. 

A díj átadására a 2017. évi március 15-ei rendezvényen 

kerül sor. 



20.   Simon Tamás „Az 

év Sportolója” 

Kitüntető Díjban 

való részesítéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

Simon Tamás helyi lakost 

„Az év Sportolója” Kitüntető Díjjal jutalmazza 

a futball-sport területén 2016. évben végzett kiemelkedő 

eredményei,  

és a sporthoz való folyamatos, példamutató 

viszonyulásának elismeréseként. 

A díj átadására a 2017. évi március 15-ei községi ünnepség 

kulturális műsora keretében kerül sor. 

21.  02. 

23. 

Belterületi utak 

felújítására 

benyújtott 

pályázattal 

kapcsolatos 

határozat 

módosításáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Nemzetgazdasági Miniszter által kiírt - az „Önkormányzati 

tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 

kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása 

gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című - 

pályázattal kapcsolatban a Képviselő-testület által 

139/2016. (12. 28.) számon meghozott határozat 1. 

pontjának utolsó mondatát az alábbiak szerint 

módosítja: 

„A fejlesztéssel érintett ingatlanok:  

helyrajzi szám utca elnevezése 

Kakucs 67. Székesi út 

Kakucs 573. /NÉVTELEN UTCA/ (a valóságban: 

Monori út) 

Kakucs 1202. /NÉVTELEN UTCA/ (a valóságban: 

a Székesi út folytatása) 

Kakucs 1235. Viola utca 

Kakucs 1236. Liliom utca 

Kakucs 1257. Rezeda utca 

Kakucs 1278. Jázmin utca 

Kakucs 1287. Rózsa utca” 

2. A Képviselő-testület a 139/2016. (12. 28.) számú 

határozatának - módosítással nem érintett -  rendelkezései 

változatlanul hatályban maradnak. 

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 2017. 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: 2017. március 6. 

(hétfő) 

http://www.kakucs.hu/


A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31. 

(péntek) 11 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. 

23.   Óvodai felvételi 

körzethatár 

meghatározásáról 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete – 

figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) 

Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltakra - a 

Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha – Óvoda 

intézményének (2366 Kakucs, Székesi út 3.) felvételi 

körzetét Kakucs község közigazgatási területében 

határozza meg. 

24.  03. 

27. 

A Dabasi Tűzoltó-

parancsnokság 

2016. évi 

beszámolójának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pest 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Dabasi Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokságának 2016. évi beszámolóját a 

melléklet szerint elfogadja. 

25.   A Dabasi 

Rendőrkapitánysá

g 2016. évi 

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 – 2016. évi 

rendőrségi beszámolót. 

26.   Az Integrált 

Településfejlesztés

i Stratégia 

megalkotásának 

elhatározásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy - az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997.évi LXXVIII. törvényben, illetve a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

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

Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - a 

település teljes közigazgatási területére vonatkozóan 

elhatározza szándékát Kakucs Község Integrált 

Településfejlesztési Stratégiájának megalkotására. 



A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

Stratégia megalkotása érdekében a helyi partnerségi 

szabályok szerint járjon el, és a további szükséges 

intézkedéseket tegye meg.  

27.   Az Integrált 

Településfejlesztés

i Stratégia 

elkészítésére 

vállalkozás 

felkéréséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Kakucs Község Integrált Településfejlesztés 

Stratégiájának elkészítésével megbízza a Pestterv Kft.-t, 

és felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 

nevében a Kft.-vel a jelen határozat mellékletében foglalt 

tervezési szerződést megkösse. 

A Képviselő-testület a Stratégia elkészítésére az 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésében 900.000 Ft + 

27% ÁFA, összesen: 1.143.100.- Ft-ot különít el az 

általános tartalék terhére. 

28.   A Településképi 

Arculati 

Kézikönyv és 

Településképi 

Rendelet 

megalkotásának 

elhatározásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a településképi véleményezési és a 

településképi bejelentési eljárások helyi jogintézményének 

megteremtése érdekében - a településkép védelméről szóló 

2016. évi LXXIV. törvény felhatalmazása alapján, 

figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, illetve a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

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

Kormányrendeletben foglaltakra - meg kívánja alkotni a 

településképi rendeletet és a településképi arculati 

kézikönyvet. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

Kézikönyv és a Rendelet megalkotása érdekében helyi 

partnerségi szabályok szerint járjon el, és a további 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

29.   A Településképi 

Arculati 

Kézikönyv és 

Településképi 

Rendelet 

elkészítésére 

vállalkozás 

felkéréséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Kakucs Községi Településképi Arculati Kézikönyv és 

Településképi Rendelet elkészítésével megbízza a 

Pestterv Kft.-t, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 

Önkormányzat nevében a Kft.-vel a jelen határozat 

mellékletében foglalt tervezési szerződést megkösse. 

A Képviselő-testület a Kézikönyv és Rendelet elkészítésére 

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében 1.600.000 Ft 

+ 27% ÁFA, összesen: 2.032.000.- Ft-ot különít el az 

általános tartalék terhére. Az összeg magában foglalja a 

főépítész díjazását is. 

30.   Az egészségügyi 

alapellátási 

körzetekről szóló 

rendelettervezetrő

l 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

1. az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 

rendelettervezetet e határozat melléklete szerinti 

tartalommal és formában megtárgyalta és azt jóváhagyja, 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt 

rendelettervezetet véleményezés céljából küldje meg az 

alapellátást végző háziorvosnak, házi gyermekorvosnak, 



fogszakorvosnak és védőnőnek, valamint a Nemzeti 

Egészségfejlesztési Intézetnek (1096 Budapest, 

Nagyvárad tér 2.), 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltak 

alapján véleményezett rendelettervezetet a Képviselő-

testület soron következő ülésére terjessze elő. 

31.   A Polgármesteri 

Hivatal és a 

Kökörcsin Óvoda 

és Konyha 

együttműködési 

megállapodásának 

jóváhagyásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 

gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és 

felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási 

megállapodást a Kakucsi Polgármesteri Hivatal, mint 

gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, 

valamint a Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha, mint 

gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv 

között.  

32.   Az Óvoda 

2017/18. 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 Óvoda és Konyha – óvoda 

intézményébe (2366 Kakucs, Székesi út 3.) a 2017/2018. 

nevelési évre történő jelentkezés időpontjául 

2017. május 2-án (kedden) 8-16 óráig, 

2017. május 3-án (szerdán) 8-17 óráig, 

2017. május 4-én (csütörtökön) 8-16 óráig, 

2017. május 5-én (pénteken) 8-12 óráig 

terjedő időpontokat jelöli ki. 

33.   A 2017. évi 

közbeszerzési terv 

elfogadásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az Önkormányzat 2017. évre vonatkozó közbeszerzési 

tervét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Kakucs Község Önkormányzata 

2017. évi közbeszerzési terve 

 

I.  

Az 

ajánlat

kérő 

szervez

et 

megnev

ezése 

II.  

A 

szerződé

shez 

rendelt 

elnevezé

s 

III. 

A beszerzés 

tárgya: 

(árubeszerz

és, 

szolgáltatás 

megrendelé

se, 

szolgáltatás

i 

koncesszió, 

építési 

beruházás, 

IV.  

CPV-

kód 

V.  

Irány- 

adó  

eljárás- 

rend 



építés 

koncesszió) 

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

 

VI.  

A 

közbesz

erzési 

eljárás 

terveze

tt 

típusa 

VII.  

Az eljárás 

megindításá

nak, illetve a 

közbeszerzés 

megvalósítás

ának 

tervezett 

időpontja 

VIII.  

A 

szerződés 

teljesítésé

nek 

várható 

időpontja, 

vagy a 

szerződés 

időtartam

a 

IX.  

Sor kerül-e 

vagy sor került-

e az adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

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

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.  

34.   A községi 

temetőben és 

óvodában lévő 

vadgesztenyefák 

injektálásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

elfogadja a GreenUnit Kft. (1112 Budapest, Pereszke utca 

225/1.) által a községi temetőben lévő 24 db és az 

óvodában lévő 2 db gesztenyefa injektálására benyújtott 

ajánlatot. 

A Képviselő-testület a munkálatok elvégzésére a 2017. évi 

költségvetésben elkülönít 346.800 Ft összeget. 

35.   A Duna World 

Televízió 

együttműködési 

ajánlatáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és megköszöni a Duna World közszolgálati 

médiaszolgáltató együttműködési ajánlatát, azonban úgy 

dönt, hogy az Önkormányzat nem kíván élni az ajánlat 

nyújtotta lehetőséggel, tekintettel arra, hogy az 

Önkormányzatnak hatályos szerződése van más 

médiaszolgáltatóval a település népszerűsítésére. 

36.   Médiaszolgáltatók 

lehetséges 

együttműködési 

ajánlatával 

kapcsolatban 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy médiaszolgáltatók megkeresése esetén nem 

kíván élni az együttműködési ajánlatuk nyújtotta 

lehetőséggel, tekintettel arra, hogy az Önkormányzatnak 

hatályos szerződése van más médiaszolgáltatóval a 

település népszerűsítésére. 



37.   Az önkormányzati 

telefonok 

használatára 

vonatkozó 

szabályzat 

módosításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat – Vezetékes és rádiótelefonok 

használatának szabályzata 2./2. pontját az alábbiakkal 

egészíti ki: 

(2./2. Amennyiben a mobil telefonkészülék önkormányzati 

célú igénybevételének havi forgalmi díja – a lebeszélhető 

alapdíjat is beleszámítva – a jogosultra vonatkozó, 

alábbiakban meghatározott összegű díjat meghaladja, a 

telefonhasználó a limiten felüli összeget 100%-ban köteles 

megtéríteni:) 

… 

A Lapozgató helyi újság mindenkori főszerkesztője:

 5.000 Ft + ÁFA 

… 

38.   Önkormányzati 

tulajdonú Kft. 

alkalmazottai 

részére béremelés 

igénylése központi 

forrásból 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

egyetért azzal, hogy a Polgármester Asszony az 

Önkormányzat nevében jelen határozat mellékletében 

foglalt megkereséssel éljen a Belügyminiszter Úr felé. 

 

A 38/2017. (03. 27.) Határozat melléklete: 

Tisztelt Belügyminiszter Úr! 

100%-ban önkormányzati tulajdonú cégünk a DAKÖV 

Kft. is végrehajtotta a kötelező minimálbér-emelést, 

valamint a szakmunkások bérének garantált bérminimumra 

emelését. 

Az emelés következtében a DAKÖV Kft-nél is jelentős 

bérfeszültség keletkezett, a bekövetkezett bértorlódás miatt. 

A járulékok csökkenéséből eredő kedvezmény nem nyújt 

fedezetet a jogszabályváltozásból fakadó személyi 

ráfordítások kifizetésére. 

A víziközmű-szolgáltató ágazat valamennyi gazdálkodó 

szervezete küzd fenti problémával, ezért is váltott ki a 

DAKÖV Kft munkavállalói körében jogos ellenérzést az a 

hír, hogy a kormány a fejlesztési minisztériumnál lévő 230 

állami cégnél támogatást nyújt a minimálbér és garantált 

bérminimum kifizetésére, a többi munkavállaló esetében 

pedig 2019-ig 30%-os béremelésre nyújt támogatást, ebből 

2017-ben 13%-ra. 

A DAKÖV Kft szakmai érdekképviseleti szervezete - a 

Magyar Vízközmű Szövetség- azonnal állásfoglalást adott 

ki, és javaslatot tett a kialakult helyzet megoldására.  

Levélben fordult Önhöz és dr. Parragh László iparkamarai 

elnök úrhoz kérve segítségüket a kialakult bérfeszültség 

enyhítésére. 

Szövetségünk javasolja a közműadó kivezetését, vagy - az 

állami cégekhez hasonlóan - az állami költségvetésből való 

fedezetbiztosítást.  

A DAKÖV Kft. most első alkalommal fordult a 

tulajdonos önkormányzataihoz - az integrációt követő 

5. évben - béremeléssel kapcsolatos segítségért. 



Kérésüket méltányosnak tartjuk a lakosság jó minőségű, 

tiszta vízzel való ellátása érdekében.  

Az Önkormányzati Törvényben biztosított lehetőséggel 

élve támogatást kérünk az állami költségvetésből, az 

ÖTv-ben kötelezően előírt, kiemelt feladatunk, a 

víziközmű-szolgáltatás ellátásához, szolgáltató 

szervezetünk a DAKÖV Kft. működésének 

biztosítására.  

A támogatás célja a beindult fluktuáció megállítása, a 

szakember hiány elkerülése, a szakképzett állomány 

megtartása és jövőbeni biztosítása – valamint a lakosság 

tiszta ivóvízzel való folyamatos ellátására.  

Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a 

helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon, tehát 

ennek működtetőit - az állami és önkormányzati tulajdonú 

víziközmű-szolgáltató szervezeteket – egységes ellátás 

illeti meg.  

A helyi önkormányzat költségvetése is az államháztartás 

része. Feladataihoz központi költségvetési támogatást 

igényelhetünk.  

Kérem Belügyminiszter Úr szíves intézkedését, hogy az 

önkormányzati tulajdonú víziközmű-szolgáltató cégek is 

megkapják a béremeléshez szükséges állami támogatást. 

39.   A könyvtár 

udvarának 

felújításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy a Kakucs, Fő utca 24. szám alatti Rónay 

György Könyvtár és Közösségi Ház épülete mellett 

megemelt terepszint miatt beálló folyamatos vizesedés 

megszüntetése és a további vizesedés elleni védelem 

érdekében az Önkormányzat felújíttatja az épület alapzatát, 

valamint az udvart borító viakolorburkolatot átépítteti, 

annak szintmagasságát optimális méretűre csökkentve. 

A Képviselő-testület a munkálatok elvégzésével megbízza 

a JSP 97 Kft-t (2366 Kakucs, Fő utca 11.), és elfogadja a 

Kft. 2017. március 7-ei keltezésű árajánlatát. 

A Képviselő-testület a felújítás költségeire az 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésében 3.100.031 Ft-ot 

különít el az általános tartalék terhére. 

40.  03. 

27. 

zárt 

Döntés egy helyi 

lakos 

ingatlaneladási 

javaslata 

tárgyában 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta ………….., 2366 Kakucs, ……. szám alatti 

lakos ajánlatát, melyet a résztulajdonában lévő, Kakucs, 

Kossuth Lajos utca 1. szám alatti ingatlannak az 

Önkormányzat részére történő elidegenítésére nyújtott be. 

A Képviselő-testület megköszöni az ajánlatot, azonban 

nem kíván élni vele, tekintettel arra, hogy az ingatlan 

megvásárlása nem szerepel az Önkormányzat beruházási 

tervei között. 



41.  04. 

06. 

zárt 

Egy helyi 

lakosnak a 

Reménysugár” 

Fogyatékosok 

Napközi 

Otthonában 

történő 

alkalmazásával 

kapcsolatban 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta Dabas Város Önkormányzatának 

megkeresését, melyben felkérik Kakucs Község 

Önkormányzatát, hogy nyújtson anyagi fedezetet 

…………….., 2366 Kakucs, ……. sz. alatti lakosnak - a 

dabasi Reménysugár” Fogyatékosok Napközi Otthonában 

történő - alkalmazásához. 

A Képviselő-testület a megkeresés tárgyában úgy dönt, 

hogy az Önkormányzat pénzügyi helyzetére való tekintettel 

nem áll módjában a foglalkoztatáshoz fedezetet nyújtani. 

42.   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 megtárgyalva, 

1.225.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti 

az Önkormányzat  

az önszerveződő közösséget és befogadott szervezeteit. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2017. 

évben benyújtott pályázatában  

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

A támogatási összegből szervezetekre lebontva: 

200.000 Ft-tal az Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesület, 

400.000 Ft-tal a Kakucsi Bárdos Lajos Kamarakórus, 

125.000 Ft-tal a Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub, 

300.000 Ft-tal a Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes, 

200.000 Ft-tal a Kálvin Zenekar 

működését, programjait támogatja. 

43.   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 megtárgyalva, 

140.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat  az önszerveződő közösséget. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2017. 

évben benyújtott pályázatában  

feltüntetett célok közül az Egyesület kirándulásaihoz 

kapcsolódó költségekhez  

járul hozzá. 

44.   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 

megtárgyalva, 

100.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat  az önszerveződő közösséget. 



Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2017. 

évben benyújtott pályázatában  

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

45.   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 

megtárgyalva, 

2.985.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti 

az Önkormányzat  

az önszerveződő közösséget és befogadott szervezeteit. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2017. 

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, 

135.000 Ft-tal a Vasas Kihelyezett Birkózó Szakosztály, 

50.000 Ft-tal az Asztalitenisz Szakosztály 

működését, programjait támogatja. 

46.   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 megtárgyalva, 

250.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat  

az önszerveződő közösséget és befogadott szervezetét. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2017. 

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 

működését, programjait támogatja. 

47.   A Kakucsi Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a  

Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat pályázati 

kérelmét megtárgyalva, 

100.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat az önszerveződő közösséget. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2017. 

évben benyújtott pályázatában  

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 



48.   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 

megtárgyalva, 

150.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat az önszerveződő közösséget. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2017. 

évben benyújtott pályázatában  

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

49.   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 megtárgyalva, 

200.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat a közösséget. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel az Egyházközség 

2017. évben benyújtott pályázatában  

feltüntetett célokat támogatja. 

50.   A Kakucsi Lovas 

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 Lovas Egyesület pályázati kérelmét 

megtárgyalva, 

80.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat az önszerveződő közösséget. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2017. 

évben benyújtott pályázatában  

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

51.   A Kakucsi 

Polgárőr 

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 Polgárőr Egyesület pályázati kérelmét 

megtárgyalva, 

3.066.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti 

az Önkormányzat az önszerveződő közösséget. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2017. 

évben benyújtott pályázatában  

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

52.   A Pest Megyei 

Roma Szervezet 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a  

Pest Megyei Roma Szervezet pályázati kérelmét 

megtárgyalva, 



50.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat az önszerveződő közösséget. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2017. 

évben benyújtott pályázatában  

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

53.   A KUDO 

Hungary 

Sportegyesület 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a  

KUDO Hungary Sportegyesület pályázati kérelmét 

megtárgyalva, 

100.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat az önszerveződő közösséget. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2017. 

évben benyújtott pályázatában  

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

54.  05. 

10. 

Az Önkormányzat 

2016. évi 

költségvetési 

beszámolójáról  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

az Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolóját  

628.399.893,- Ft összegű módosított bevételi és kiadási 

előirányzattal,  

493.779.604,- Ft összegű teljesített bevétellel,  

455.105.848,- Ft összegű teljesített kiadással,  

71.498.606,- Ft önkormányzati,  

0,- Ft polgármesteri hivatali és  

0,- Ft óvodai záró pénzkészlettel,  

elfogadja.  

55.   Az Önkormányzat 

2016. évi 

költségvetési 

előirányzatainak 

2. módosításáról  

 

A Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el az 

Önkormányzat 2016. évi zárszámadáshoz a 2016. 

december 31-éig terjedő időszakra vonatkozó előirányzat-

módosítást: …  

(lásd a jegyzőkönyvben, ill. az előterjesztések között)  

56.   A Háziorvosi 

Ügyeleti Központ 

2016. évi 

költségvetési 

beszámolójának 

elfogadásáról  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Inárcs-Kakucs-Újhartyán-Újlengyel települések Háziorvosi 

Ügyeletének 2016. évi költségvetési beszámolóját és 

pénzügyi kimutatását az előterjesztésben foglaltak szerint 

elfogadja.  

 

57.   Iskolaigazgatói 

pályázat 

véleményezéséről  

 

  

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § 

(4) bekezdés h) pontja alapján megtárgyalta és az alábbiak 

szerint véleményezi Kubikné Kis Judit intézményvezetői 

pályázatát, melyet a Kakucsi Általános Iskola vezetésére 

nyújtott be:  

A pályázat alapos, mindenre kiterjedő és tartalmas. A 

pályázó szakmai szempontból jól felkészült, és 

folyamatosan képezi magát annak érdekében, hogy lépést 

tartson az oktatás terén bekövetkező fejlődésekkel, 



változásokkal. Célkitűzései a realitás talaján állnak.  

  

A Képviselő-testület támogatja Kubikné Kis Judit 

iskolaigazgatóvá történő megbízását, hiszen szakmai 

felkészültsége és emberi adottságai alkalmassá teszik az 

intézményvezetői feladatok ellátására.  

 

58.   Az 

Önkormányzatra 

vonatkozó 2016. 

évre szóló belső 

ellenőrzési 

jelentés 

elfogadásáról  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

belső ellenőrzési vezető által - a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) pontja 

alapján - elkészített és a jegyző által jóváhagyott, 2016. 

évre szóló belső ellenőrzési jelentést megtárgyalta és a 

melléklet szerint elfogadja.  

A jelentés intézkedést nem fogalmaz meg.  

59.   Az MVM 

Hungarowind 

Szélerőmű 

Üzemeltető Kft-

vel kötendő bérleti 

szerződések 

elfogadásáról  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta az MVM Hungarowind Szélerőmű 

Üzemeltető Kft. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) 

ajánlatát, melyet a Kakucs Község Önkormányzata 

tulajdonában lévő, Kakucs 036/28. hrsz-ú, 394.300 m2 

területű ingatlanból kétszer 15.000 m2, mindösszesen 

30.000 m2 terület bérbevételére tett.  

A Képviselő-testület egyetért a szerződéstervezetekben 

foglaltakkal, és hozzájárul, hogy azok alapján a 

Polgármester a nevezett gazdasági társasággal a bérleti 

szerződéseket megkösse.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

nevezett 036/28. hrsz-ú területből a bérbe adásra kerülő 

30.000 m2 területet a Kft. vezetőségével megállapodva, 

együttesen jelöljék ki, valamint hozzájárul, hogy a 

bérbeadással és a szerződésekben foglalt projekttel 

kapcsolatos eljárások keretében az Önkormányzat nevében 

teljeskörűen eljárjon.  

60.  zárt 

ülés 

Csap Lili 

általános iskolai 

tanuló Rónay 

György Díjban 

való részesítéséről  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

- kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkája 

elismeréseként -  

2017. évben „Rónay György Díj”-ban részesíti  

Csap Lili tanulót,  

a Kakucsi Általános Iskola végzős diákját.  

A tanuló a Rónay György emlékplakett mellett 15.000,-Ft 

összegű, takarékbetétkönyvben elhelyezett pénzjutalomban 

részesül.  

A díj átadására az iskola tanévzáró és ballagási 

ünnepélyének keretében kerül sor.  

61.  zárt 

ülés 

Simon Barbara 

általános iskolai 

tanuló „Jó tanuló, 

jó sportoló” 

Díjban való 

részesítéséről  

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

– tanulmányi és sporteredményei elismeréseként - 2017. 

évben  

„Jó tanuló, jó sportoló” Díjat adományoz  

Simon Barbara tanulónak,  

a Kakucsi Általános Iskola végzős diákjának.  



 A jutalom átadására az iskola tanévzáró és ballagási 

ünnepélyének keretében kerül sor.  

62.  05. 

29. 

A 2016. évi 

gyermekvédelmi 

és gyermekjóléti 

beszámoló 

elfogadásáról.  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

gyermekjóléti és gyámügyi feladatok 2016. évi ellátásáról 

szóló beszámolót - jelen határozat mellékletében foglaltak 

szerint - megismerte és elfogadja.  

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.  

(mellékletet lásd az ülés előterjesztései között  

63.   Az Informatikai 

Biztonsági 

Szabályzat 

elfogadásáról  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Kakucsi Polgármesteri Hivatal Informatikai Biztonsági 

Szabályzatát - jelen határozat mellékletében foglaltak 

szerint - megismerte és elfogadja.  

A Szabályzat 2017. június 1-jén lép hatályba, és 

hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kakucsi 

Polgármesteri Hivatal 2014. július 3-ától hatályos 

Informatikai Biztonsági Szabályzata.  

(mellékletet lásd az ülés előterjesztései között)  

64.   A DAKÖV Kft. 

2016. évi 

beszámolójának 

elfogadásáról  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadja a DAKÖV Dabas és Környéke 

Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) által a Kakucs 

településen végzett víziközmű-szolgáltatás ellátásáról 

készített 2016. évre vonatkozó beszámolót.  

(beszámolót lásd az ülés előterjesztései között)  

65.   A Kakucsi 

Polgárőrséggel 

kötendő 

együttműködési 

megállapodásról  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja a Kakucs 

Község Önkormányzata és a Kakucsi Polgárőr Egyesület 

által megkötendő együttműködési megállapodást.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármestert a megállapodás – Önkormányzat 

képviseletében történő – aláírására.  

(mellékletet lásd az ülés előterjesztései között)  

66.   A 2016. évi 

önkormányzati 

közbeszerzésekről 

szóló statisztikai 

összegezésről  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

2016. évi közbeszerzéseinek éves statisztikai összegzését a 

határozat melléklete szerint elfogadja.  

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.  

(mellékletet lásd az ülés előterjesztései között)  

67.   A CSÉV-KA 

Nonprofit Kft. 

tagi kölcsönének 

átminősítéséről  

 

1) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megállapítja, hogy 2014. évtől kezdődően összesen 

13.001.450 forint tagi kölcsönt nyújtott a CSÉV-KA 

Nonprofit Kft. részére, működésének biztosítása 

érdekében.  

2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a CSÉV-KA 

Nonprofit Kft. az 1) pont szerinti tagi kölcsön összegéből 



2017. március 31. napjáig 5.577.678 forintot visszafizetett.  

3) A Képviselő-testület a tagi kölcsön fennmaradó részét, 

azaz 7.423.772 forintot átminősíti vissza nem térítendő 

működési támogatássá.  

4) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az átminősítés 

kapcsán a CSÉV-KA Nonprofit Kft-nek Kakucs Község 

Önkormányzata vonatkozásában fennálló tartozása 

megszűnt, vele szemben további követelése nincs.  

5) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 

döntésről a CSÉV-KA Nonprofit Kft. vezetőjét és 

Csévharaszt Község Önkormányzatát értesítse.  

68.   Az 

ingatlannyilván-

tartásban névvel 

nem rendelkező 

utcák 

elnevezéséről  

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

címmel nem rendelkező közterületek nevét és jellegét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

A közterület 

elhelyezkedése  

 

Névvel nem 

rendelkező 

ingatlan 

helyrajzi 

száma  

Új név 

és 

közterül

etjelleg 

 

A Fecske utca 2. szám 

alatti ingatlan kertvégétől - 

a „Székesi úti” lakópark 

mellett húzódva - a 0130/2. 

hrsz-ú külterületi út elejéig 

Kakucs 1202. 

hrsz. 

Székesi 

út 

 

A Monori útnak nevezett út  

(a Fő utcáról lekanyarodva 

a templom mellett - az 

Erdősor utca és a Temető 

utca kereszteződéséig)  

Kakucs 573. 

hrsz. 

Monori 

út 

 

69.   Újhartyán 

Önkormányza-

tának - kakucsi 

terület átadásával 

kapcsolatos - 

megkereséséről  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta Újhartyán Város Önkormányzata – 96/2017. 

(IV. 25.) sz. Képviselő-testületi határozatával elfogadott – 

megkeresését, és a tárgyban a következők szerint dönt:  

1. A Képviselő-testület nem zárkózik el Újhartyán Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének azon 

kezdeményezésétől, miszerint a két település határán, és 

Újhartyán város gondozásában lévő, azonban Kakucs 

Község Önkormányzata tulajdonát képező - Kakucs 061/2. 

helyrajzi számon nyilvántartott, mindösszesen 1 ha 1278 

m2 nagyságú - útból kb. 500 méter hosszúságú, és kb. 2300 

m2 területű út - területrész-átadás jogcímén - Újhartyán 

Város Önkormányzata tulajdonába kerüljön, az átadandó út 

területének és határainak pontosítását, az út átadását  

előkészítő bizottság javaslatát, és a 

megállapodástervezetben foglaltak elfogadását követően.  

2. A Képviselő-testület dönt arról, hogy amennyiben az 1. 

pontban foglalt területrendezési eljárás lefolytatásra kerül, 

a területrész átadásának egyik feltétele az azzal kapcsolatos 

ügyintézés lefolytatása és a költségek viselése Újhartyán 

Város Önkormányzata részéről.  



3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 

közigazgatási határmódosítás következtében Kakucs 

közigazgatási területének nagysága csökkenni fog az 

átadandó út területével, valamint a nevezett út és Újhartyán 

közigazgatási határa között elterülő, Kakucs 081. hrsz-ú, 

7422 m2 nagyságú ingatlan területével.  

4. A Képviselő-testület a Kakucs 061/2. hrsz-ú út egy 

részének Újhartyán Önkormányzata részére történő 

átadását előkészítő bizottságba:  

1. Nagy Pál alpolgármestert  

2. Varró Tamás László képviselőt  

3. Maczák János bizottsági tagot  

delegálja.  

70.   Az állati 

hulladékgyűjtő és 

átrakó 

üzemeltetésére 

kötendő 

szerződésről  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás és az NHSZ 

OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. között a 

térségi állati hulladékgyűjtő és átrakó üzemeltetésére 

kötendő szolgáltatási szerződést jóváhagyja, annak 

aláírására felhatalmazza a Polgármestert.  

(mellékletet lásd az ülés előterjesztései között)  

71.   A 2017. évi 

falunap 

költségeire 

elkülönített összeg 

módosításáról  

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a 

2017. június 23-24-én megtartandó falunap költségeit 

megemeli 300.000 Ft-tal az általános tartalék terhére.  

72.  zárt 

ülés 

Az Általános 

iskola vezetőinek 

elismeréséről  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megköszöni Marton Ilona iskolaigazgató asszonynak és 

Deák Ildikó iskolaigazgató helyettes asszonynak a Kakucsi 

Általános Iskolában eltöltött több évtizedes pedagógusi, 

vezetői tevékenységét, és munkásságuk méltó 

elismeréseként kerámiából készült, személyre szóló 

ajándéktárggyal jutalmazza az intézményvezető 

Asszonyokat - vezetői jogviszonyuk 2017. évben történő 

megszűnése miatt.  

 

A Képviselő-testület az ajándéktárgyak beszerzésével 

Spanyielné Elek Györgyi képviselőt bízza meg. 

Az ajándéktárgyakat az Önkormányzat képviseletében Dr. 

Kendéné Toma Mária polgármester nyújtja át az 

ünnepeltek tiszteletére rendezett ünnepség keretében. 

73.  06. 

27. 

A 

Hulladékgazdálko

dási 

Közszolgáltatási 

Szerződés 1. 

módosításáról  

 

Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta az ÖKOVÍZ Nonprofit Kft. - mint a 

hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó Közszolgáltató - 

által a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés 1. 

módosítására tett javaslatot, és az abban foglaltakat az 

előterjesztés szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármestert, hogy a Közszolgáltatóval a 

módosított Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási 



Szerződést az Önkormányzat nevében 2017. július 1-jei 

hatálybalépéssel megkösse. 

(mellékletet lásd az ülés előterjesztései között) 

74.   Hulladékgazdálko

dási társulásban 

való részvételről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

1.) társult tagként létrehozza a Duna-Tisza közi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást, 

azzal a feltétellel írja alá a társulási megállapodást, 

hogy a megalakuló társulás keretében a konzorcium 

tagjai együttműködnek a közös tulajdon 

tekintetében. Tudomásul veszi, hogy a Duna-Tisza 

közi Nagytérség Szilárdhulladék Gazdálkodási 

Konzorciuma hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

megszervezésére irányuló, a konzorciumi tag 

településekre kiterjedő kötelezettségeit 2017. 

október 1-től követően a Duna-Tisza közi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

gyakorolja; 

2.) a Társulási Megállapodást a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja, és felhatalmazza Dr. 

Kendéné Toma Mária polgármestert annak 

aláírására; 

3.) a Társulási Tanács tagjának Vincze Józsefet - 

Alsónémedi polgármesterét - delegálja; 

4.) utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges 

intézkedések megtételére. 

75.   A köztemetőre 

vonatkozó éves 

díjak 

felülvizsgálatáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény 40. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján a 

kakucsi köztemetőre vonatkozó díjakat felülvizsgálta. 

A Képviselő-testület a felülvizsgálat során megállapította, 

hogy Kakucs Község Önkormányzatának a temetkezés 

helyi rendjéről szóló 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati 

rendeletében a köztemető használatára és igénybevételére 

meghatározott díjakat a 2017. évre vonatkozóan 

változatlanul hagyja. 

76.   A köztemető 

üzemeltetésével 

kapcsolatos új 

közszolgáltatási 

szerződés 

megkötéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja a SZIGÜ 

Temetőüzemeltető Kft-vel 2017. október 30-ától 

megkötendő új kegyeleti közszolgáltatási szerződést.   

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a 

Kft.-vel a szerződést megkösse.  

77.   Földgázvezeték 

védelméről 

útépítéssel 

kapcsolatban 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Kakucs 058/1. hrsz-ú földút alatt lévő - 

Városföld-Vecsés DN600 PN63 megjelölésű - 

földgázszállító vezeték és hírközlő kábel védelembe 

helyezése érdekében az Önkormányzat vállalkozási 

szerződést a VABEKO Kft.-vel (8600 Siófok, Fő utca 

260.). 



 

A Képviselő-testület a szerződésben foglalt munkálatok 

elvégzésére az Önkormányzat költségvetésében 10.270.000 

Ft + ÁFA összeget különít el a tartalék terhére.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármestert, hogy a Kft.-vel a határozat 

mellékletében foglalt vállalkozási szerződést kösse meg. 

(mellékletet lásd az ülés előterjesztései között) 

78.   A Dabasi Család- 

és Gyermekjóléti 

Szolgálat és 

Központ 2016. évi 

beszámolójának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 

2016. évi beszámolóját a melléklet szerint elfogadja. 

(A beszámolót lásd az előterjesztések között.) 

 

 

79.   Újhartyán 

Önkormányzata 

részére történő 

területátadásról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete – 

figyelembe véve az Újhartyán-Kakucs Közös – Út átadását 

előkészítő – Bizottság, valamint a Kakucsi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat javaslatát - úgy dönt, hogy a 

két település közigazgatási határán lévő, azonban Kakucs 

Község Önkormányzata tulajdonát képező - a kakucsi 

061/2. helyrajzi számú ingatlanból kialakuló - kakucsi 

061/4. hrsz-ú, 2360 m2 nagyságú, kivett útként 

megnevezett külterületi ingatlant - területrész-átadás 

jogcímén - Újhartyán Város Önkormányzata tulajdonába 

adja az állami szervek döntésétől függő hatállyal. 

 

A Képviselő-testületnek tudomása van arról, hogy a 

közigazgatási határmódosítás következtében Újhartyán 

közigazgatási területének részévé válik a nevezett út és 

Újhartyán közigazgatási határa között elterülő, Kakucs 

081. hrsz-ú, 7422 m2 nagyságú ingatlan. 

 

A Képviselő-testület egyetért a területátadási megállapodás 

tervezetében foglaltakkal, és felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az Önkormányzat nevében a megállapodást 

megkösse, valamint a kapcsolódó dokumentumokat aláírja. 

(mellékletet lásd az ülés előterjesztései között) 

80.   A CSÉV-KA 

Nonprofit Kft. 

megszüntetéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a CSÉV-KA Nonprofit Kft. megszüntetése 

tárgyban készített előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 

1) A Képviselő-testület - Csévharaszt Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete a 85/2017. (VI. 

22.) számú határozatában foglaltakkal egyetértve - 

úgy dönt, hogy a Csévharaszt és Kakucs 

Önkormányzatok 50-50%-os tulajdonában lévő 

CSÉVKA Nonprofit Kft-t (székhelye: 2212 

Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 43/B, adószáma: 

24812623-3-13, cégjegyzékszáma: 13-09-167858, 



képviselője: Hevesi István ügyvezető) 2017. június 

30. napjával, jogutód nélkül megszünteti. 

2) A Képviselő-testület egyetért Csévharaszt Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2017. 

(VI. 22.) számú határozatában foglaltakkal, 

melyben a CSÉV-KA Nonprofit Kft. 

végelszámolásának lefolytatásával kapcsolatban 

rendelkezett. 

3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a megszüntetéssel kapcsolatos intézkedéseket 

és szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

81.  zárt 

ülés 

A Faragó 

Környezetvédelmi 

és Szolgáltató Kft. 

„Kakucs Község 

Kiváló 

Vállalkozása” 

kitüntető díjban 

való részesítéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy 2017. évben 

„Kakucs Község Kiváló Vállalkozása” 

kitüntető díjat adományoz a 

Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.-nek 

(telephely: 2366 Kakucs, Ipartelep utca 12-16., tulajdonos: 

Faragó Pál) 

a település jó hírnevét erősítő, fejlődését segítő, érdekeit 

elősegítő,   

példamutató vállalkozói tevékenysége elismeréseként. 

A díj átadására az augusztus 20-ai községi ünnepség 

keretében kerül sor. 

82.   Varró Jánosné 

„Kakucs 

Díszpolgára” 

kitüntető díjban 

való részesítéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy 2017. évben 

„Kakucs Díszpolgára” 

kitüntető címet adományoz kiemelkedő társadalmi 

tevékenysége elismeréseként: 

Varró Jánosné (Pintér Marianna) 

nyugdíjas tanárnőnek, 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. 

83.   Kottász Béla 

„Kakucs 

Díszpolgára” 

kitüntető 

posztumusz 

díjban való 

részesítéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy 2017. évben 

„Kakucs Díszpolgára” 

kitüntető posztumusz címet adományoz kiemelkedő 

társadalmi tevékenysége elismeréseként: 

Kottász Béla 

egykori jegyzőnek, 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. 

84.   Feczesin Miklósné 

„Kakucs 

Díszpolgára” 

kitüntető 

posztumusz 

díjban való 

részesítéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy 2017. évben 

„Kakucs Díszpolgára” 

kitüntető posztumusz címet adományoz kiemelkedő 

társadalmi tevékenysége elismeréseként: 

Feczesin Miklósné (Kaldenecker Anna)  

egykori óvodavezetőnek, 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. 

85.  06. 

30. 

Támogatási előleg 

kezességről  

 

Kakucs Község Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a 

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 

tagönkormányzata, egyetért a Felső-Homokhátság 

Vidékfejlesztési Egyesület 2017. május 17-i Közgyűlésén 

hozott 11/2017.05.17. sz. Közgyűlési határozatával, - mely 

szerint a 2014-2020 közötti EMVA működési időszakban 

az Örkényi Takarékszövetkezet által nyújtott bankgarancia 

mellett Támogatási Előleg igénybevételével működteti a 

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesületet, és az 

50.000.000 Ft összegű hitel fedezeteként az Önkormányzat 

lakosságarányosan 1 555 535 forint készfizető kezességet 

vállal.  

86.  07. 

20. 

A szociális célú 

tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó önerő 

elkülönítéséről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy 194 m3 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 194 m3 mennyiségű tűzifa 

vásárlásához 246.380 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. 

87.   A közvilágítás 

korszerűsítéséről 

LED-es 

technológia 

alkalmazásával 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy Kakucs község közvilágítási hálózatának LED-

es technológiával történő korszerűsítését, a rendszer 

szükség szerinti bővítését, valamint az aktív közvilágítási 

elemeinek karbantartását meg kívánja valósítani. 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt feladat 

ellátásával megbízza a PS Project Kft.-t (8244 Dörgicse, 

külterület 031/59. hrsz., adószám: 25865727-2-19, 



képviseli: Makráné Neiderleitner Dóra ügyvezető) az 

általuk benyújtott ajánlatban foglaltak alapján. 

3. A Képviselő-testület a beruházás költségeit az 

Önkormányzat költségvetésében a közvilágítás 

működtetésére elkülönített összegből finanszírozza.  

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a határozat végrehajtásához szükséges 

dokumentumokat aláírja, és a szükséges 

kötelezettségvállalásokat megtegye. 

88.   A körzeti 

megbízott 

támogatásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy a Dabas Városi Rendőrkapitányság kakucsi 

körzeti megbízottja, Fajt András törzsőrmester kérelmének 

helyt ad, és számára a Kakucs községben végzendő körzeti 

megbízotti feladatainak hatékony ellátása érdekében, a 

szolgálati célra használt, saját tulajdonú 

személygépkocsijának üzemanyag-ellátásához 2017. július 

1-től - határozatlan időre - havi 60.000 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 

89.   A Kakucs 703. 

hrsz-ú ingatlanon 

lévő tilalmak 

törléséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

engedélyezi a Simon Ferencné, Kakucs, Monori út 8. sz. 

alatti lakos tulajdonában lévő, kakucsi 703. hrsz-ú, 899 

m2 területű, kivett beépítetlen terület művelési ágú 

belterületi ingatlanról az Inárcs-Kakucs Községi Közös 

Tanács - mint Kakucs Község Önkormányzatának 

jogelődje - által 1978-ban az ingatlan-nyilvántartásba 

bejegyeztetett építési és telekalakítási tilalom törlését 

arra való tekintettel, hogy a tilalom elrendelésének okot 

adó feltételek már nem állnak fenn.  

90.  09. 

04. 

A Bursa 

Hungarica 

Felsőoktatási 

Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer

hez 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 2018. évi pályázati fordulójához.  

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, 

valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. 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 2018. 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. 

91.   A 

településrendezési 

eszközök és a 

TAK és a TKR 

tervezetével 

kapcsolatos 

önkormányzati 

állásfoglalásról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megismerte a településrendezési eszközök, a településképi 

arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezetével 

kapcsolatban beérkezett hatósági véleményeket, és azokra 

válaszul a jelen határozat mellékletében szereplő 

önkormányzati állásfoglalást adja. 

(az állásfoglalást lásd az ülés előterjesztései között) 

92.   A Kakucsi 

Kökörcsin Óvoda 

és Konyha 

beszámolójának 

elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a 

Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha által a 2016/17. 

nevelési évről készített beszámolót. 

(Az Óvoda beszámolóját lásd az előterjesztések között!) 

93.   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 – 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 2018-2032. időtávra szóló Gördülő 

Fejlesztési Tervét véleményeltérés nélkül jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a víziközmű-rendszert 

bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltető DAKÖV 

Dabas és Környéke Vízügyi Kft-t, hogy 2017. szeptember 

30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatalhoz jóváhagyás céljából nyújtsa be a gördülő 

fejlesztési tervet. 

 

A Képviselő-testület a költségekre 144.000 Ft + ÁFA 

összeget hagy jóvá az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésében az általános tartalék terhére. 

94.   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 – 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 2018-2032. időtávra szóló Gördülő 

Fejlesztési Tervét véleményeltérés nélkül jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a víziközmű-rendszert 

bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltető DAKÖV 

Dabas és Környéke Vízügyi Kft-t, hogy 2017. szeptember 

30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatalhoz jóváhagyás céljából nyújtsa be a gördülő 

fejlesztési tervet. 

 

A Képviselő-testület a költségekre 144.000 Ft + ÁFA 

összeget hagy jóvá az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésében az általános tartalék terhére. 

95.   Hulladékgazdálko

dási 

Önkormányzati 

Társulási 

Megállapodás 

jóváhagyásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 

kapcsolatos előterjesztést és a következő határozatot hozta: 

1. A Képviselő-testület a Duna-Tisza közi 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Önkormányzati Társulás létrehozásával kapcsolatos 

74/2017. (06. 27.) számú döntését fenntartja azzal, 

hogy a Társulási Megállapodást jelen határozat 

melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné 

Toma Mária polgármestert a Társulási 

Megállapodás aláírására. 

(Társulási megállapodást lásd az ülés előterjesztései 

között.) 



96.   A „Háziorvosi 

Ügyelet” 

Intézményfenntar

tó Önkormányzati 

Társulás 2017. I. 

félévi 

beszámolójának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

„Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati 

Társulás 2017. I. félévi beszámolóját és pénzügyi 

kimutatását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

97.   Ételszállítás 

céljára gépjármű 

megvásárlásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy az Önkormányzat részére megvásárlásra 

kerüljön a tulajdonosától az LYP-989 frsz-ú, 2001-es 

évjáratú, Ford Fiesta Courier Van típusú gépjármű 

400.000,-Ft-ért. 

A Testület a gépjármű költségét az Önkormányzat 2017. 

évi költségvetésben az általános tartalék terhére különíti el. 

A Testület felhatalmazza a polgármestert a gépjármű 

adásvételi szerződésének az Önkormányzat nevében 

történő aláírására. 

98.  zárt 

ülés 

Pest Megyéért 

Emlékérem 

odaítélésére 

javaslattétel 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

- figyelemmel a Pest Megye Önkormányzata 

Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 6/2015. (V.11.) 

önkormányzati rendeletében foglaltakra – 

 

Pest Megyéért Emlékérem”-mel történő elismerésre 

a kakucsi Kálvin Zenekart terjeszti fel. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

az 1. pontban foglalt döntéséről - indokolással alátámasztva 

- tájékoztassa Pest Megye Közgyűlését. 

99.  09. 

28. 

Az új 

településfejlesztési

, rendezési 

eszközök, a TAK 

és a TKR 

tervezete 

tárgyában 

ismertetett 

hatósági 

véleményekkel 

kapcsolatos 

jegyzőkönyv 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

elfogadja az új településfejlesztési koncepció, 

településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat 

felülvizsgálata és módosítása, valamint a településképi 

arculati kézikönyv és településképi rendelet tervezete 

tárgyában a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. §-a 

szerint megtartott egyeztető tárgyalásról - 2017. 

szeptember 18-án - készült jegyzőkönyv tartalmát ezen 

határozat melléklete alapján. 

100.   Kakucs Község 

Településképi 

Arculati 

Kézikönyvének 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

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

21., 43/A. és 43/B. §-ai alapján  

1./ Kakucs Község Településképi Arculati Kézikönyvét a 



jelen határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja 

el és adja ki, 

2./ felkéri és felhatalmazza a Polgármestert a Kézikönyv 

közlésével és közzétételével kapcsolatosan előírt 

intézkedések megtételére. 

101.   A 

környezetvédelem

ről és a 

környezetvédelmi 

alapról szóló 

rendelet 

felülvizsgálatáról  

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 

rendelettervezetet megvitatta, és jelen határozat 

mellékletében foglaltak szerint fogadta el azt.  

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

rendelettervezetet 2017. október 5-éig küldje meg 

véleményezésre azon kakucsi székhellyel rendelkező 

egyesületeknek, melyeknek az alapszabályában szerepel a 

környezetvédelem. 

Ezen szervezetek a következők: 

1. Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesület 

2. Kakucs az Otthonunk Közhasznú Egyesület 

3. Kakucsi Fiatalok Kakucsért Közhasznú Egyesület. 

3. A Képviselő-testület továbbá dönt arról, hogy 

amennyiben a 2. pontban megnevezett társadalmi 

szervezetektől a rendelettervezet általuk történő 

kézhezvételétől számított 30 napon belül a 

rendelettervezettel kapcsolatban 

- módosító indítvány érkezik, azt a Képviselő-testület 

megtárgyalja, és a szervezetek véleményének 

figyelembevételével felülvizsgálja a tervezetet, és a 

felülvizsgált rendelettervezetet 

(vagy)  

- nem érkezik módosító indítvány - a társadalmi 

szervezeteknek megküldött tervezet kézhezvételétől 

számított 30. napot követő héten - a jelen határozat 

melléklete szerint elfogadott rendelettervezetet 

a Polgármester megküldi a véleményezésre feljogosított 

környezetvédelmi igazgatási szervnek, a Pest Megyei 

Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályának. 

(rendelettervezetet lásd az ülés jegyzőkönyvében) 

102.   A 036/28. szám 

alatti ingatlan egy 

része csereként 

történő 

felajánlásáról  

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

szándéknyilatkozatot nyújt be a kakucsi 036/21. és a 064/9. 

hrsz-ú, szántó és legelő művelési ágú, külterületi 

ingatlanok tulajdonosainak csereügyletben való részvételre.  

A Képviselő-testület felkéri nevezett ingatlanok 

tulajdonosait, járuljanak hozzá, hogy a tulajdonukban lévő 

ingatlanokból mindösszesen 400 m2-nyi terület Kakucs 

Község Önkormányzata tulajdonába kerüljön. 

2. Az Önkormányzat a 036/21. hrsz-ú, 21 ha 6004 m2 

területű ingatlan tulajdonosaitól, Bagi Imre Jánostól, 

Gallyas Ernő Lajostól és Dr. Hamvasné Bagi Andreától 

igényel ezen területükből 48 m2-nyi, míg a 064/9. hrsz-ú, 



64 ha 0655 m2 területű ingatlan tulajdonosaitól, Dr. 

Hamvasné Bagi Andreától és Bagi Imre Attilától pedig 

ezen területükből 352 m2-nyi földterületet.  

Az Önkormányzat a megnevezett területekért csereként 

felajánl a tulajdonosok részére 2000 m2-nyi földterületet.  

3. Az Önkormányzat az 1. és 2. pontban megjelölt 

területekért cserébe, a tulajdonában lévő 036/28. hrsz-ú, 

szántó és legelő művelési ágú, mindösszesen 40 ha 4718 

m2 nagyságú ingatlana terhére - abból a 036/21. hrsz-ú 

ingatlannal közös határ mellett, a 052. hrsz-ú úttól mérten 6 

méter szélességben, és kb. 330 méter hosszúságban – cca. 

2000 m2-nyi területet ajánl fel. 

4. A csereügylet célja: az Önkormányzat a tulajdonában 

lévő, kakucsi 052. és 065. hrsz-ú külterületi utakat - 

pályázati forrás segítségével - szilárd burkolattal kívánja 

kiépíteni, illetve felújítani, és az út építéséhez, annak 

kiszélesítéséhez, az útpadkák kialakításához szükséges 

igényelnie mindösszesen 400 m2-nyi földterületet nevezett 

tulajdonosoktól. 

A felújításra szánt utak nevezettek ingatlanainak közvetlen 

szomszédságában találhatóak, az ingatlanaik a felújítani 

tervezett útról közvetlen ráhajtással érhetőek el. 

5. Amennyiben nevezett magánszemélyek hozzájárulnak 

ezen határozatban megjelölt csereügylethez, a Képviselő-

testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a telekalakítási 

és a - tulajdonosokkal történő - szerződéskötési eljárás 

során az Önkormányzat nevében eljárjon. 

6. A Képviselő-testület a csereügyletben szereplő 

ingatlanok forgalmi értékét - a helyben kialakult eladási 

árakat figyelembe véve – négyzetméterenként 900 Ft-ban 

határozza meg. 

7. A Képviselő-testület dönt arról, hogy csereügylet 

létrejötte esetén a nevezett ingatlanokra vonatkozóan a 

földméréssel, telekalakítással, szerződéskötéssel és 

ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéssel 

kapcsolatos összes költséget az Önkormányzat viseli. 

103.   A Dabasi Család- 

és Gyermekjóléti 

Szolgálat és 

Központ  

módosított 

Szervezeti és 

Működési 

Szabályzatának 

elfogadásáról 

1.) Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadja egységes szerkezetben a Dabasi 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 

módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

  

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné 

Toma Mária polgármestert a módosított szabályzat - 

Kakucs Község Önkormányzata képviseletében 

történő - aláírására. 



104.   A Társult 

Önkormányzatok 

„Együtt” 

Segítőszolgálatai 

Szakmai 

Programjának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elfogadja a Társult Önkormányzatok „Együtt” 

Segítőszolgálatai módosított és kiegészített, egységes 

szerkezetű Szakmai Programját.     

105.   A Társult 

Önkormányzatok 

„Együtt” 

Segítőszolgálata és 

a Dabasi Család- 

és Gyermekjóléti 

Szolgálat és 

Központ 2017. I. 

félévi 

beszámolójának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata és a 

Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 

2017. I. félévi beszámolóját a melléklet szerint elfogadja. 

106.   A Társult 

Önkormányzatok 

„Együtt” 

Segítőszolgálatai 

Esélyegyenlőségi 

terve 

teljesülésének 

vizsgálatáról 

Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elfogadja a Társult Önkormányzatok „Együtt” 

Segítőszolgálatai Esélyegyenlőségi terve 2016. 08. 31. - 

2017. 08. 31. közötti időszakra vonatkozó teljesülésének 

vizsgálatáról készült beszámolót.  

107.  10. 

16. 

A Helyi 

Esélyegyenlőségi 

Program 

felülvizsgálatáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2013-2018. évre szóló Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját - az egyenlő bánásmódról és 

az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően, a 

mellékletben csatolt intézkedési terv alapján - áttekintette, 

és a Jogi és Szociális Bizottság javaslatát figyelembe véve 

úgy dönt, hogy a Program felülvizsgálata nem szükséges, a 

Programot a jelenlegi tartalommal hatályban tartja. 

108.   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: 19 fő,  

amelyből 18 fő a Kakucsi Általános Iskola tanulója, 

- halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába 

járó gyermekek létszáma: 21 fő, amelyből 21 fő a 

Kakucsi Általános Iskola tanulója.  



 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Pest 

Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Hatósági 

Főosztályát (2030 Érd, Budai út 7/B.) jelen határozatban 

foglaltakról értesíteni szíveskedjék. 

109.   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 2018. 

január 29. és február 4. között Spanyolországban 

megrendezésre kerülő V. Siketek 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 a 10918001-00000101-00350008 

számú számlájára.  

 

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

utazásáról utólag - a hazaérkezését követő egy hónapon 

belül, írásban és fényképekkel alátámasztva - számoljon be 

az Önkormányzat felé.   

110.   Közösségi tér 

létrehozása 

céljából 

pályázaton való 

részvételről 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy pályázati forrás segítségével közösségi teret 

kíván létrehozni az Önkormányzat tulajdonában 

lévő, Kakucs, Fő utca 24.-28. szám alatt.  

 

2. A Képviselő-testület megbízza Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármestert, hogy készíttessen tervet a nevezett 

ingatlanok területén egy cca. 600 m2 nagyságú 

komplexumra és - amennyiben kiírásra kerül egy kedvező 

intenzitási támogatottságú pályázat - az Önkormányzat 

nevében nyújtsa be a tervezési, kivitelezési és egyéb, 

kapcsolódó költségek támogatására a pályázatot.  

 

3. A Képviselő-testület a közösségi tér tervezésének 

költségeire - amennyiben a pályázat nem tartalmazza a 

tervezési költségek elszámolhatóságát - 3 millió forintot, 

továbbá pályázati nyertesség esetén - amennyiben a 

kivitelezéshez önerő szükséges - a saját forrás összegét 

elkülöníti az Önkormányzat költségvetésében az adó- és 

ingatlanbevételek terhére. 

111.  11. 

13. 

A 

környezetvédelem

ről és a 

környezetvédelmi 

alapról szóló 

rendelettervezet 

véleményezéséről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló, 

2017. szeptember 28-án elfogadott rendelettervezetet - 

azon helyi társadalmi szervezetek véleményezését 

figyelembe véve, melyek Alapszabályában szerepel a 

környezetvédelem - újból megvitatta, és dönt annak 

módosításáról.  



 

A módosítás következtében a rendelettervezet 8. § (7) 

bekezdésének első és második mondata a következő 

szövegre változik: 

„Az égetést kizárólag pénteki napokon 12 és 18 óra között 

lehet végezni. Tartós füstölés nem engedélyezett.” 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy 

101/2017. (09. 28.) határozattal elfogadott és a jelen 

határozattal módosított rendelettervezetet véleményezésre 

küldje meg a feljogosított környezetvédelmi igazgatási 

szervnek, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási 

Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályának. 

 

112.   Kakucs Község 

Településfejlesztés

i Koncepciójáról 

 

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.) 

Kormányrendelet 30. §-ában foglaltak figyelembevételével 

úgy dönt, hogy elfogadja Kakucs Község új 

Településfejlesztési Koncepcióját.  

A Koncepció jelen határozat mellékletét képezi.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

Koncepció elfogadásáról és honlapon való közzétételéről 5 

napon belül küldjön értesítést az egyeztetésben részt 

vetteknek és az állami főépítészi hatáskörében eljáró 

fővárosi és megyei kormányhivatalnak. 

(A jelen határozat mellékletét képező Koncepciót lásd az 

ülés előterjesztései között.) 

 

113.   Kakucs Község 

Integrált 

Településfejlesztés

i Stratégiájáról 

 

 

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.) 

Kormányrendelet 30. §-ában foglaltak figyelembevételével 

úgy dönt, hogy elfogadja Kakucs Község új Integrált 

Településfejlesztési Stratégiáját. 

A Stratégia jelen határozat mellékletét képezi. 

(A jelen határozat mellékletét képező Stratégiát lásd az ülés 

előterjesztései között.) 

 

114.   Kakucs Község 

Településszerkeze

ti tervéről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a 9/B. §-ának (2) bekezdés a) 

pontjára tekintettel, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 



(1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 

§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

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

(a továbbiakban: Korm. Rendelet) 28-40. §-aiban foglaltak 

figyelembevételével, és a Korm. rendelet 9. számú 

melléklete szerint eljáró érdekelt államigazgatási szervek 

véleményének kikérésével az alábbiak szerint dönt: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Kakucs község közigazgatási területére vonatkozóan 

jóváhagyja jelen határozat 2. számú mellékletét képező 

Településszerkezeti Tervet (továbbiakban TSZT) az 1. 

számú mellékletben rögzített Településszerkezeti Tervről 

szóló melléklet szerinti leírásnak, valamint a TSZT jelű 

(M=1:8.000 méretarányú) Településszerkezeti Terven 

ábrázoltaknak megfelelően. 

 

A Képviselő-testület dönt arról, hogy  

1. a Településszerkezeti Tervlap területi hatálya Kakucs 

község közigazgatási területére terjed ki; 

2. a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és mellékletei, 

valamint a további Szabályozási Tervek (SZT) jelen 

TSZT alapján és azzal összhangban készíthetők; 

3. a területek biológiai aktivitásértékének számításáról 

szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet értelmében a 

tervmódosítás műleírásában kiszámított biológiai 

aktivitásérték-egyenleg pozitív, ezért a törvényi 

előírásnak megfelel, kompenzáció nem szükséges; 

4. a Településszerkezeti Tervet érintő, 

területfelhasználás-változással érintett beépítésre szánt 

fejlesztési területek változásait az 1. számú melléklet 

2.1.sz. táblázata tartalmazza; 

5. a Pest Megye területrendezési terve – szerkezeti terv és 

a 2017. évi TRT felülvizsgálat és módosítás területi 

mérlegét az 1. számú melléklet 3.1.sz. táblázata 

tartalmazza; 

6. jelen határozat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 

veszti a TSZT elfogadásáról szóló 87/2004. (VII. 09.) 

önkormányzati határozat. 

 

A Településszerkezeti Terv jelen határozat elfogadását 

követő 30. napon lép hatályba. 

 

(A jelen határozat mellékleteit lásd az ülés előterjesztései 

között.) 



115.   A Képviselő-

testület 2018. évi 

munkatervéről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

2018. 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 2018. évi 

költségvetésének megvitatása és elfogadása; 

Döntés pályázat kiírásáról civil szervezetek 

számára; 

A Március 15-ei ünnepség keretében átadandó 

kitüntető címek adományozásáról döntés; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

2./ március 

A helyi társadalmi szervezetek számára kiírt 

pályázatok elbírálása; 

2017. évi közbeszerzésekről szóló éves statisztikai 

összegzés elfogadása; 

Éves közbeszerzési terv elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

Közmeghallgatás; 

3./ április 

Kakucs Község Önkormányzata 2017. 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 és Konyha 

beszámolójának megtárgyalása; 

Az augusztus 20-ai ünnepség keretében átadandó 

kitüntető címek adományozásáról döntés; 

Település-üzemeltetési feladatok áttekintése; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

7./ szeptember 

Kakucs Község Önkormányzata 2018. I. félévi 



költségvetési beszámolójának megvitatása és 

elfogadása; 

Kakucs Község Önkormányzata 2018. évi 

költségvetésének szükség szerinti módosítása; 

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő 

csatlakozásról; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

8./ november 

A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének 

elfogadása; 

A 2018. évi belsőellenőrzési terv elfogadása; 

A helyi adórendeletek szükség szerinti módosítása; 

Térítési díjak szükség szerinti felülvizsgálata; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

9./ december  

Kakucs Község Önkormányzata 2019. évi 

költségvetésének szükség szerinti módosítása; 

Aktuális kérdések megvitatása. 

116.   A 2018. évi belső 

ellenőrzési 

feladatok 

ellátására 

vállalkozás 

megbízásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megbízza a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és 

Tanácsadó Kft.-t (2373 Dabas Tavasz u. 3.) a 2018. évre 

vonatkozó belső ellenőrzési feladatok ellátásával az 

Önkormányzat 2018. évi ellenőrzési tervében foglaltak 

figyelembevételével. 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt tevékenység 

elvégzésének, valamint további tanácsadói feladatok 

ellátásának költségeire az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésében 450.000,-Ft + ÁFA összeget különít el. 

3. A Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

tárgyban a Kft.-vel kötendő szerződést az Önkormányzat 

nevében aláírja. 

117.   Az Önkormányzat 

2018. évi belső 

ellenőrzési 

tervéről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy a 2018. évi belső ellenőrzési terv 

keretében a közfoglalkoztatást, valamint a belső 

kontrollrendszer kialakításának ellenőrzését végezteti el - a 

belső ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott 

vállalkozás útján - ezen határozat mellékletét képező 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV-ben foglaltak alapján. 

(A belső ellenőrzési tervet lásd az ülés előterjesztései 

között.) 

118.   Folyószámla-

hitelkeret 

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 - 2018. 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. 

119.   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. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 

együttműködési megállapodás aláírására. 

(A megállapodást lásd az ülés előterjesztései között.) 

120.   Az Iratkezelési 

Szabályzat 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a 

jelen határozat mellékletében foglaltak szerint – elfogadja a 

Kakucsi Polgármesteri Hivatal 2018. január 1-jétől 

hatályos Egyedi Iratkezelési Szabályzatát. 

(Szabályzatot lásd az ülés előterjesztései között.) 

121.   A közutak 

hóeltakarítására 

vonatkozó 

szerződésről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy jelen határozat mellékletében foglaltak szerint 

Kakucs Község Önkormányzata a Tamás és Zsolt Kft.-vel 

megbízási szerződést köt Kakucs község közterületeinek 

hóeltakarítására vonatkozóan. 

(Megbízási szerződést lásd az ülés előterjesztései között.) 

122.  11. 

24. 

A Rónay György 

Könyvtár és 

Közösségi Ház 

tervezett 

bővítésével 

kapcsolatban 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház 

tervezett bővítése tárgyában tartott tervezői tájékoztatót. 

2. A Képviselő-testület - a Könyvtár és Közösségi Ház 

területének bővítése érdekében - egyetért az Önkormányzat 

tulajdonában lévő, Kakucs 562., 563. és 567. hrsz-ú 

ingatlanok telekalakítási eljárás keretében történő 

összevonásához. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármestert, hogy a bemutatott tervezetek alapján 

készíttesse el a Közösségi Ház bővítésére vonatkozó 

pályázati anyagot, majd kísérje figyelemmel az Állam 

szervezeteinek pályázati kiírásait, melyek keretében a 

kivitelezés és egyéb járulékos költségek finanszírozására, 

támogatására pályázat nyújtható be. 



123.   A Duna-Tisza közi 

Hulladékgazdálko

dási és 

Környezetvédelmi 

Önkormányzati 

Társulás 

létrehozásáról 

szóló Társulási 

Megállapodás 

módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti 

tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta és a következő 

határozatot hozta: 

A Képviselő-testület a Duna-Tisza közi 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási 

Megállapodás I. számú módosítását a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Dr. 

Kendéné Toma Mária Polgármestert annak aláírására. 

(A Társulási Megállapodás módosítását lásd az ülés 

előterjesztései között.)  

 

 


