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J e g y z ő k ö n y v 

 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2022. február 24. 

napján megtartott nyílt üléséről 

ülés megnyitásának időpontja: 17:37 

 

 

Jelen voltak Képviselők: Nagy János polgármester,  

 Czeczidlovszky Hervatin Gábor alpolgármester,  

 Horváth Gergely képviselő, 

 Gálné Czető Éva  képviselő, 

 Bagoly Richárd képviselő, 

 Papp Norbert képviselő, 

 Győriné Vajda Zsuzsa  képviselő, 

Távolmaradt Képviselők:  

 

Jelenlévők/meghívottak:   Farkas Renáta      jegyző,  

  Némedi Erika     pénzügyi vezető, 

  Szabóné Szabó Nikoletta    jegyzőkönyvezető. 

 

Nagy János: szeretettel köszöntött mindenkit a rendes testületi ülésen. Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 

fővel határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat. Két napirendi pont felvételét javasolta szóbeli előterjesztéssel.  

Kérte, hogy aki a módosított napirendi pontokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 

 

18/2022. (II.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a 

2022.02.24.-i nyílt ülésének napirendjét:  

Nyílt ülés:  

 

1. Javaslat KÖVÜZ Nonprofit Kft. ügyvezetője munkabérének megtárgyalására (előterjesztés, határozati 

javaslat mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

2. Javaslat a Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság 

javadalmazási szabályzatának elfogadására (előterjesztés, határozati javaslat mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

3. Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (III.25.) 

önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalására (előterjesztés, rendelet-tervezet mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

4. Javaslat Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének 

megtárgyalására (előterjesztés, határozati javaslatok mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

5. Javaslat Nagy János polgármester 2022. évi szabadság ütemezési tervének megtárgyalására 

(előterjesztés, határozati javaslat mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

6. Javaslat a 2022. április 3-án tartandó országgyűlési képviselők választására vonatkozóan a 

szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására (előterjesztés, határozati 

javaslatok mellékelve) 

Előterjesztő: Farkas Renáta jegyző 

 

7. Javaslat a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelésére (előterjesztés, 

rendelet-tervezet mellékelve)  

Előterjesztő: Nagy János polgármester 
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8. Javaslat a FALCO Zrt. kérelmének megtárgyalására (előterjesztés szóban) 

Előterjesztő: Farkas Renáta jegyző 

 

9. Javaslat a Felsőpakonyi Nagycsaládosok Egyesületének kérelmének megtárgyalására (előterjesztés 

szóban) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

1. napirendi pont Javaslat KÖVÜZ Nonprofit Kft. ügyvezetője 

munkabérének megtárgyalására (előterjesztés, 

határozati javaslat mellékelve) 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

(előterjesztés, határozati javaslat kiküldésre került, jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 

 

Nagy János: elmondta, hogy Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata 100 %-ban tulajdonosa a Kövüz Nonprofit 

Kft-nek.  A 128/2016. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat értelmében a Társaság ügyvezetője Kalmár Róbert, aki 

feladatait 2016. november 29-től határozatlan időre munkaszerződés alapján, heti 40 órás munkaviszonyban látja el, 

munkabére havi bruttó 225.000 Ft, valamint gépkocsi költségtérítésre jogosult havi 1500 km-ig. Ezek a juttatások 

azóta változatlanok, szükséges a garantált bérminimum emelkedésével az ügyvezető havi munkabérét is megemelni, 

amely idei évtől bruttó 260.000 Ft.  

 

Nagy János: kérte a pénzügyi bizottság álláspontját.  

 

Győriné Vajda Zsuzsa: elmondta, hogy egyhangúan támogatták.  

 

Nagy János: megkérdezte, hogy van-e még valakinek hozzászólása, kérdése. Mivel egyéb észrevétel, hozzászólás 

nem érkezett, kérte, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.   

 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen - 0 nem 

szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

19/2022. (II.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a) az önkormányzati tulajdonban lévő Kövüz Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Kalmár 

Róbert Krisztiánnak (anyja neve: Mag Ilona, szül.: Budapest, 1974. 09. 20.) 

munkabérét havi bruttó 260.000 Ft-ban állapítja meg, valamint gépjármű 

költségtérítésre jogosult havi 1500 km-ig.  

b) felhatalmazza a Polgármestert és a Kft. ügyvezetőjét, hogy a határozat 

végrehajtásához szükséges intézkedéseket megtegyék, a szükséges iratokat aláírják. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, Kövüz Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

 

2. napirendi pont Javaslat a Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat 

tulajdonában álló gazdasági társaság 

javadalmazási szabályzatának elfogadására 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

(előterjesztés, határoztai javaslat kiküldésre került, jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 

 

Nagy János:  elmondta, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 

CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve köteles 

szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának (vezető állású 

munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen irányítása alatt álló és helyettesítésére jogosított más 

munkavállaló) hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított 

juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc 

napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Az Állami Számvevőszék januárban megkezdte „A többségi állami 

és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok integritásának monitoring típusú ellenőrzése” címmel, 

adatszolgáltatás keretében történő ellenőrzését a Kövüz Kft-nél, melynek keretében hiányosságként tárták fel az 

említett szabályzat elkészítését és legfőbb szerv általi elfogadását. Ezen hiányosság megszüntetése érdekében lenne 

szükség a szabályzat elfogadására.  
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Megkérdezte, hogy van-e még valakinek hozzászólása, kérdése. Mivel egyéb észrevétel, hozzászólás nem érkezett, 

kérte, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen - 0 nem 

szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

20/2022. (II.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 

CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján elfogadja – a határozat mellékletét képező - a 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság 

javadalmazási szabályzatát és felkéri a polgármestert a szabályzat aláírására. 

b) A Képviselő-testület felkéri az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság 

ügyvezetőjét, hogy intézkedjenek a szabályzatnak a cégiratok közé történő letétbe 

helyezése iránt. 

Határidő: 2022. március 25. 

Felelős: Kalmár Róbert, ügyvezető 

 

3. napirendi pont Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 3/2013. (III.25.) 

önkormányzati rendelet módosításának 

megtárgyalására 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

(előterjesztés, rendelet-tervezet kiküldésre került, jegyzőkönyv 3. számú melléklete) 

 

Nagy János:  a Pest Megyei Kormányhivatal a Miniszterelnökség helyettes államtitkárának utasítása alapján 

ellenőrizte a képviselő-testület működésének részletes szabályait tartalmazó szervezeti és működési szabályzatnak 

(továbbiakban: SZMSZ) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 44. §-a szerinti rendkívüli testületi ülésre vonatkozó szabályait. 

A Kormányhivatal megállapította, hogy az SZMSZ 16.§-a a rendkívüli ülésekről nem tartalmazza teljes körűen annak 

az eseteit, amikor rendkívüli képviselő-testületi ülést lehet összehívni, ezért törvényességi felhívással élt a Képviselő-

testület, Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatával szemben. Az Mötv. 44.§-a alapján három esetben szükséges 

rendkívüli ülést összehívni: a képviselők egynegyedének indítványára, a képviselő-testület bizottságának 

indítványára, valamint a kormányhivatal vezetőjének az indítványára. Az SZMSZ jelenleg csak kettő lehetőséget sorol 

fel, és nem tartalmazza a kormányhivatal vezetőjének indítványára vonatkozó rendelkezést. A fentiek alapján 

módosításra kerül az SZMSZ 16.§ (2) bekezdése. A törvényességi felhívás kézhezvételétől számított 30 napon belül 

szükséges a törvénysértést megszüntetni.  

Megkérdezte, hogy van-e valakinek hozzászólása, kérdése. Mivel észrevétel, hozzászólás nem érkezett, kérte, hogy 

aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással 

az alábbi rendeletet alkotta:  

2/2022. (II.25.) számú önkormányzati rendelet: 

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

3/2013.  (III.25.) rendeletének módosításáról. 

 

 

4. napirendi pont Javaslat Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének 

megtárgyalására 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

(előterjesztés, határozati javaslat kiküldésre került, jegyzőkönyv 4. számú melléklete) 

 

Nagy János: elmondta, hogy Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és 

Működési Szabályzatról szóló 3/2013. (III.19.) rendelete értelmében a képviselő-testület éves munkaterve alapján, 

szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart. A munkaterv 1-1 naptári évet felölelő terv, mely tartalmazza a 
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képviselő-testület üléseinek tervezett időpontját, előre tervezhető napirendjét, az előkészítésben részt vevő 

személyeket, a napirendek előadóit. A munkaterv-tervezet készítése során figyelembe vettük az előttünk álló 

megoldandó legfontosabb feladatokat, azokat havi ütemezésbe építettük be a tervezetbe. Kiemelt figyelmet 

fordítottunk jogszabályi előírások alapján kötelezően tárgyalandó témákra, amelyek beépítésre kerültek a 

munkatervbe a határidős kötelezettségnek megfelelően. A Képviselő-testület munkatervében meghatározott 

napirendeken kívül egyrészt megtárgyalja az időközben született, módosított törvények, illetve más jogszabályok által 

tárgyalni szükséges témákat, másrészt azokat a javaslatokat, amelyeket az ülést megelőzően az SZMSZ-ben rögzített 

határidőig, írásban terjesztettek elő az arra jogosítottak, valamint az önkormányzat aktuális témáit. Az idei évtől arra 

szeretnének törekedni, hogy minden rendes ülés az aktuális hónap utolsó csütörtökjén kerüljön megtartásra. A 

képviselő-testület ülései előkészítésének rugalmasabbá tétele érdekében – a korábbi évek tapasztalatait is figyelembe 

véve - kéri a képviselő-testület felhatalmazását arra, hogy alapos ok felmerülése esetén a képviselő-testület ülésének 

időpontját a munkatervtől eltérő időpontra tűzhessem ki, a napirendi pontokban változtatást javasoljak, természetesen 

az SZMSZ illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásainak megfelelően. 

Megkérdezte, hogy van-e még valakinek hozzászólása, kérdése. Mivel egyéb észrevétel, hozzászólás nem érkezett, 

kérte, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 

21/2022. (II.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a 2022. évi munkatervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

 

Felelős:      polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. napirendi pont Javaslat Nagy János polgármester 2022. évi 

szabadság ütemezési tervének megtárgyalására 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

(előterjesztés, határozati javaslat kiküldésre került, jegyzőkönyv 5. számú melléklete) 

 

Nagy János: átadta a szót jegyző asszonynak.  

 

Farkas Renáta: elmondta, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 

225/C.§ (2) bekezdése rendelkezik a polgármester szabadságáról és az ütemezés jóváhagyásáról. A polgármester 

előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A 

szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. Minderre tekintettel Nagy 

János polgármester szabadság ütemezését a Kttv. 225/C. §-ában meghatározottak szerint kell megállapítani az 

alábbiak szerint:  

(1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. 

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben 

igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. 

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe 

venni vagy kiadni. A nyilvántartás alapján Nagy János polgármester szabadsága 2022. évre 

2021. évről áthozott:  6 nap 

2022. évi rendes:  39 nap 

Összesen:   45 nap 

 

Nagy János: megkérdezte, hogy van-e még valakinek hozzászólása, kérdése. Mivel egyéb észrevétel, hozzászólás 

nem érkezett, kérte, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.   

 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 

22/2022. (II.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 225/C.§ (1) – (4) 

bekezdéseiben foglaltak alapján Nagy János főállású polgármester 2022. évi (45 

nap) szabadsága igénybevételét a melléklet szerinti szabadság felhasználási 

ütemezésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.  

Határidő: folyamatos  

Felelős: polgármester 
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6. napirendi pont Javaslat a 2022. április 3-án tartandó országgyűlési 

képviselők választására vonatkozóan a 

szavazatszámláló bizottságok tagjainak és 

póttagjainak megválasztására 

 Előterjesztő: Farkas Renáta jegyző 

 

(előterjesztés, határoztai javaslatok kiküldésre kerültek, jegyzőkönyv 6. számú melléklete) 

 

Nagy János: átadta a szót jegyző asszonynak.  

 

Farkas Renáta: elmondta, hogy a köztársasági elnök az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választását a 

7/2022. (I.11.) KE határozatával, valamint az országos népszavazást a 8/2022. (I.11.) KE határozatával 2022. április 3. 

napjára tűzte ki. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) értelmében a választások 

lebonyolítói a választási szervek, melyeknek két típusa van: a választási bizottságok és a választási irodák. A Ve. 24.§ 

(1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a szavazatszámláló bizottság (továbbiakban: SZSZB) tagjait a szükséges 

számban a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának 

kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napig választja meg. Személyükre a helyi 

választási iroda (továbbiakban: HVI) vezetője tesz indítványt.  

Az SZSZB tagokat és a póttagokat települési szinten kell megválasztani, vagyis a tagokat és a póttagokat nem adott 

SZSZB-be választja meg a képviselő-testület. A megválasztott SZSZB-k tagjainak és póttagjainak megbízatása a 

következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart (Ve. 33.§ (3) a) pont.). 

A Ve. 25. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem 

nyújtható be. A HVI vezetője a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző harmadik napon osztja 

be a megválasztott tagokat az adott SZSZB-be (Ve. 24. § (2) bek.). Az SZSZB választott tagja és póttagja (valamint 

megbízott tagja) legkésőbb a szavazást megelőző második napon a polgármester előtt esküt vagy fogadalmat tesz (Ve. 

37.§. (1)-(2) bek.). 

Fent leírtak alapján a mellékelt határozati javaslatban terjesztem elő az SZSZB-k választott tagjainak, póttagjainak 

megválasztására vonatkozó javaslatomat. Tájékoztatom továbbá a tisztelt képviselő-testületet, hogy a határozati 

javaslatban felsorolt jelöltekkel szemben a Ve. 18.§-ban foglalt összeférhetetlenségi ok – nyilatkozataik alapján – nem 

áll fenn, továbbá választójoggal rendelkeznek, így megválasztásuknak jogi akadálya nincsen. 

 

Nagy János: kérte a pénzügyi bizottság álláspontját a második határozati javaslat tekintetében.  

 

Győriné Vajda Zsuzsa: elmondta, hogy egyhangúan támogatták.  

 

Nagy János: megkérdezte, hogy van-e még valakinek hozzászólása, kérdése. Mivel egyéb észrevétel, hozzászólás 

nem érkezett, kérte, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen - 0 nem 

szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

23/2022. (II.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva a szavazatszámláló bizottságok tagjaivá és póttagjaivá 

jelen előterjesztés 1. mellékletében szereplő személyeket választja meg. 

 

Határidő: 2022. március 14. 

Felelős: HVI vezető 

 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen - 0 nem 

szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

24/2022. (II.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a) a választási bizottságok megbízott (delegált) tagjai részére (pártonként 

maximum 2 fő) a választás napján a teljes ellátás (reggeli, ebéd, vacsora) térítési 

díját 7.000 Ft/fő összegben határozza meg, amelyet az önkormányzat saját 

költségvetése terhére biztosít, 

b) felhatalmazza a helyi választási iroda vezetőjét, hogy gondoskodjon az ellátás 

biztosításáról és a díj megfizetéséről. 
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Határidő: 2022. április 3. 

Felelős: HVI vezető 

 

7. napirendi pont Javaslat a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatalban 

igazgatási szünet elrendelésére 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

(előterjesztés, rendelet-tervezet kiküldésre került, jegyzőkönyv 7. számú melléklete) 

 

Nagy János:  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi törvény alapján lehetőség van a Felsőpakonyi 

Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelésére a köztisztviselők szabadságának összehangolt kiadása 

érdekében. A Kttv. 232. §. (3) bekezdése szerint a képviselő-testület a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet 

rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított 

alapszabadságának a háromötödét. A Hivatal hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik 

elengedhetetlen feltétele a köztisztviselőket megillető szabadnapok kiadásának előre látható ütemezése.  

Az igazgatási szünet alkalmazásával a munkáltató által könnyen áttekinthetővé és racionálisan tervezhetővé válhat a 

munkavégzés folyamata, illetőleg elkerülhetők az olyan gyakorlati problémák, mint a ki nem adott szabadnapok 

felhalmozódása. A köztisztviselők éves szabadsága 30 és 37 nap között van a törvényi előírásoknak megfelelően a 

köztisztviselő besorolásához igazodóan. Az elmúlt években július utolsó hetében, illetve a karácsony – újév közötti 

időszakban volt kötelező jelleggel az igazgatási szünet. Ebben az évben is ezen időszakokban kívánják az igazgatási 

szünetet elrendelni. 

A Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2022. július 25. napjától – 

2022. július 29. napjáig (5 munkanap) a téli igazgatási szünet 2022. december 22. napjától – 2022. december 30. 

napjáig (6 munkanap) tartana. A jegyző az igazgatási szünet tartama alatt gondoskodik csökkentett létszámmal – 

ügyeleti rendszerben – az anyakönyvi igazgatási és egyéb haladéktalan intézkedést igénylő feladatok ellátásáról.  

Emellett a Kttv. 232/A. §  (1) bek. alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben rendelkezhet arról, 

hogy a hivatal köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.  

 

Nagy János: megkérdezte, hogy van-e valakinek hozzászólása, kérdése. Mivel észrevétel, hozzászólás nem érkezett, 

kérte, hogy aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással 

az alábbi rendeletet alkotta:  

3/2022. (II.25.) számú önkormányzati rendelet: 

a 2022. évi igazgatási szünetről, valamint a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról 

 

 

8. napirendi pont Javaslat a FALCO Zrt. kérelmének 

megtárgyalására 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

(előterjesztés szóban, határoztai javaslat kiosztásra került) 

 

Nagy János: elmondta, hogy a FALCO Zrt. kérelmet nyújtott be a Képviselő-testület felé, a volt honvédségi bázis 

területén működő II-es számú Ipari Park területén a vállalkozói pályázat keretében fejlesztett területekből szeretnének 

hármat megvásárolni. Korábban már voltak egy személyes egyeztetésen, bemutatkozáson a cég képvielői, a szóban 

elhangzott kölcsönösen meghatározott vételár 9900 Ft + ÁFA lenne, mely megfelel az értékbecslésben meghatározott 

összegnek. Tekintettel az önkormányzat jelenlegi helyzetére, valamint a pályázatban az önkormányzat részéről vállalt 

azon kötelezettségére, miszerint a fejlesztett területek minimum 50 %-át a 3 éves fenntartási időszakban hasznosítani 

szükséges, javasolta a területek értékesítését.  

Megkérdezte, hogy van-e még valakinek hozzászólása, kérdése. Mivel egyéb észrevétel, hozzászólás nem érkezett, 

kérte, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 

25/2022. (II.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a) elfogadja a 053/26, 053/28, 053/29 hrsz. ingatlanok kapcsán a FALCO Zrt (adószám: 

11302526-2-18, székhely: 9700 Szombathely, Zanati u. 26.). által tett 9.900 Ft+ÁFA 

vételári ajánlatot, 
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b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Vállalkozói Park értékesítése kapcsán már 

tárgyalt minta alapján a FALCO Zrt. részére megküldje az előszerződés tervezetét.  

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  folyamatos  

 

9. napirendi pont Javaslat a Felsőpakonyi Nagycsaládosok 

Egyesületének kérelmének megtárgyalására 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

(előterjesztés szóban, határoztai javaslat kiosztásra került) 

 

Nagy János: elmondta, hogy a Felsőpakonyi Nagycsaládosok Egyesületének képviseletében Oláh Istvánné és 

Mikolay Henrietta írásban kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé. Kérték, hogy jótékonysági, gyermeknapi 

rendezvényüket a Felsőpakonyi Sportközpont ligetes területén tarthassák meg.  

Megkérdezte, hogy van-e még valakinek hozzászólása, kérdése. Mivel egyéb észrevétel, hozzászólás nem érkezett, 

kérte, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 

26/2022. (II.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a) a Felsőpakonyi Nagycsaládos Egyesület kérelme alapján hozzájárul ahhoz, hogy 

jótékonysági, gyermeknapi rendezvényüket a Felsőpakonyi Sportközpont ligetes 

területén tartsa meg,  

b) az Egyesület vállalja, hogy a szükséges engedélyeket beszerzi, és kérés esetén 

bemutatja,  

c) a Képviselő-testület felhívja az Egyesület figyelmét, hogy a veszélyhelyzetre 

tekintettel a mindenkor hatályos jogszabályokat tartsák be, 

d) felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a döntésről az Egyesületet.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  folyamatos  

 

 

Nagy János: elmondta, hogy az ülésnek több napirendi pontja nincs. Mindenkinek megköszönte a 

részvételt. Az ülést bezárta. 

 

Az ülés zárásának időpontja: 18:04 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv digitális hangfelvételről készült.  


