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J e g y z ő k ö n y v 

 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2022. március 24. 

napján megtartott nyílt üléséről 

ülés megnyitásának időpontja: 17:30 

 

 

Jelen voltak Képviselők: Nagy János polgármester,  

 Czeczidlovszky Hervatin Gábor alpolgármester,  

 Gálné Czető Éva  képviselő, 

 Papp Norbert képviselő, 

 Győriné Vajda Zsuzsa  képviselő, 

 

Távolmaradt Képviselők: Horváth Gergely képviselő, 

 Bagoly Richárd képviselő, 

 

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 5 

fővel határozatképes. Ismertette a napirendi pontot. Kérte, hogy aki a napirendi ponttal egyetért, kézfelemeléssel 

jelezze.  

 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 

 

31/2022. (III.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

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

2022.03.24.-i nyílt ülésének napirendjét:  

Nyílt ülés:  

 

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

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

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

2. Javaslat a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának 

megtárgyalására (előterjesztés, határozati-javaslat mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

3. Javaslat az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosításának megtárgyalására (előterjesztés, 

határozati javaslat mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

4. Javaslat a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának 

megtárgyalására (előterjesztés, határozati javaslat mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

5. Javaslat a Dabasi Rendőrkapitányság településünkön végzett 2021. évi munkájáról szóló beszámoló 

megtárgyalására (előterjesztés, határozati javaslat mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

6. Javaslat a Dobó Katica utca 2. szám alatti szolgálati lakás lakásbérleti szerződéskötés megtárgyalására 

(előterjesztés, határozati javaslat mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

7. Javaslat Felsőpakony közétkeztetésének biztosítása két évre tárgyú beszerzési eljárás eredményének 

megállapítására (előterjesztés, határozati javaslat mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 
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8. Javaslat a 2363 Felsőpakony, 053/23, 053/24, 053/25 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó bérleti szerződés 

megtárgyalására (előterjesztés, határozati javaslat mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

9. Javaslat belső ellenőr 2021. évi beszámolójának megtárgyalására (előterjesztés, határozati javaslat 

mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

 

10. Javaslat KÖVÜZ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztására (előterjesztés, 

határozati javaslat mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 
 

 

1. 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 1. számú melléklete) 

 

Nagy János: elmondta, hogy Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat számlavezető bankjának változása 

következtében szükséges módosítani az Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatát, hiszen abban szerepel 

az Önkormányzat és a Hivatal bankszámlaszáma is. Emellett, módosításra került az SZMSZ-ben az éves 

munkatervvel kapcsolatos rendelkezés, miszerint a továbbiakban nem a tárgyév január 31. napja, hanem a tárgyévet 

megelőző év december 31. napja a munkaterv Képviselő-testület általi elfogadásának határideje.  

Kérte a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendeletmódosítást megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjenek. A rendelet-tervezet elfogadása minősített többséget igényel. 

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 5 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással 

az alábbi rendeletet alkotta: 

4/2022. (III.24.) számú önkormányzati rendelet: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2022.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

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

 

 

2. napirendi pont Javaslat a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának 

megtárgyalására 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

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

 

Nagy János: elmondta, hogy Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat számlavezető bankjának változása 

következtében szükséges módosítani a Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatát, hiszen abban szerepel a 

bankszámlaszáma is. 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 5 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 

32/2022. (III.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

• elfogadja az előterjesztés melléklete szerint a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatát.    

Határidő: azonnal 

Felelős: Farkas Renáta jegyző 
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3. napirendi pont Javaslat az Önkormányzat Beszerzési 

Szabályzatának módosításának megtárgyalására 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

(előterjesztés, határozati javaslat kiküldésre került, jegyzőkönyv 3. számú melléklete) 

 

Nagy János: elmondta, hogy a szabályzat célja, hogy Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat meghatározza a 

közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések általános szabályait, az eljárási és dokumentációs részletszabályokat, az 

egyes jog- és hatáskörök gyakorlásának rendjét. A beszerzésekhez kapcsolódóan biztosítva legyen a verseny 

tisztasága és nyilvánossága, az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód az ajánlattevők számára. A szabályzat 

hatálya kiterjed Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat valamennyi olyan beszerzésére, amely nem közbeszerzés. A 

közbeszerzési értékhatárokra és a becsült érték számítására a Kbt. rendelkezései az irányadóak. 

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 5 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 

33/2022. (III.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a) elfogadja az előterjesztés melléklete szerint Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának 

Beszerzési Szabályzatát.  

    

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy János polgármester 

 

 

4. napirendi pont Javaslat a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi 

Ház Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosításának megtárgyalására 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

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

 

Nagy János: átadta a szót jegyző asszonynak, hogy ismertesse a módosítás okát.  

 

Farkas Renáta: elmondta, hogy a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítását kezdeményezte az intézmény vezetője, hiszen abban több ponton is elavult információk szerepeltek.  

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek 

követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 13.§-a értelmében, a Lagúna Rendezvényház telephelyként 

történő besorolása miatt a Könyvtár már Művelődési Háznak minősül, nem pedig közösségi színtérnek. Ennek okán, a 

fenti rendelet említett szakasza értelmében: 

„A művelődési ház – illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez – legalább a hét öt napján, legalább napi 8 órában 

nyitva tart, melyből legalább egy napnak szabadnapra vagy munkaszüneti napra kell esnie, továbbá legalább a hét 

három napján magába kell foglalnia a 16.00–19.00 óra közötti időszakot.” 

Az SZMSZ-ben módosításra került a Könyvtár nyitva tartási ideje, illetve az intézményvezető elvégezett több 

szükséges módosítást is a szabályzatban. 

 

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 5 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 

34/2022. (III.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház jelen előterjesztés melléklete szerinti 

Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Farkas Renáta jegyző 
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5. napirendi pont Javaslat a Dabasi Rendőrkapitányság 

településünkön végzett 2021. évi munkájáról szóló 

beszámoló megtárgyalására 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

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

 

Nagy János: elmondta, hogy Kocsis István r. alezredes, a Dabasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője 

Felsőpakony közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedésekről és az ezzel 

kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját a 2021. évre vonatkozóan megküldte önkormányzatunknak.  

A beszámoló az előterjesztés mellékletében található.  

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 5 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 

35/2022. (III.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

elfogadja a Dabasi Rendőrkapitányság településünkön végzett 2021. évi 

munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint.  

 

Felelős:   Nagy János 

Határidő: azonnal 

 

 

6. napirendi pont Javaslat a Dobó Katica utca 2. szám alatti 

szolgálati lakás lakásbérleti szerződéskötés 

megtárgyalására 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

(előterjesztés, határozati javaslat kiküldésre került, jegyzőkönyv 6. számú melléklete) 

 

Nagy János: elmondta, hogy március elején Kormányzati segítségkérés érkezett önkormányzatunkhoz, miszerint egy 

az orosz-ukrán háború elől menekülő Kárpátaljai magyar családot kellene átmenetileg elszállásolni Felsőpakonyon. A 

két felnőtt fiatal nő és férfi, valamint egy 9 éves kisfiú részére átmeneti szállásként felajánlottuk az orvosi rendelő 

feletti üresen álló szolgálati lakásunkat. A pénzügyi bizottság tárgyalta, kérte a véleményüket.  

 

Győriné Vajda Zsuzsa: elmondta, hogy egyhangúan támogatták a határozati javaslatot.  

 

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 5 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 

36/2022. (III.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a) a Dobó Katica utca 2. szám alatti szolgálati lakásban határozott időtartamra, 

2022.06.30-ig engedélyezi az 5 tagú Kárpátaljai magyar család számára a 

lakhatást, 

b) bérleti díjat ez idő alatt nem kér, 

c) a rezsiköltséget a bérlő köteles fizetni, 

d) felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt minta szerződés alapján a bérleti 

szerződést aláírja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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7. napirendi pont Javaslat Felsőpakony közétkeztetésének biztosítása 

két évre tárgyú beszerzési eljárás eredményének 

megállapítására 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

(előterjesztés, határozati javaslat kiküldésre került, jegyzőkönyv 7. számú melléklete) 

 

Nagy János: elmondta, hogy itt ül körükben Kovács Gábor közbeszerzési tanácsadó, kérte, hogy ismertesse az eljárás 

részleteit.  

 

Kovács Gábor: elmondta, hogy a Képviselő-testület 2022. február 10-i döntése alapján a Kbt. hatálya alá nem tartozó 

beszerzési eljárás indult Felsőpakony közétkeztetésének biztosítása két évre tárgyában. Az ajánlattételi határidő 2022. 

február 24-én 10:00 órakor lejárt. A határidőig a három felkért cég közül mindhárom vállalkozás nyújtott be ajánlatot. 

Az ajánlattevők egyike vonatkozásában hiánypótlási felhívás kiadására volt szükség. A hiánypótlás benyújtásának 

határideje 2022. március 3-án 12:00 órakor lejárt. Az ajánlattevő a hiányosságot pótolta. Mindhárom ajánlat érvényes. 

Az ajánlatok a becsatolt mintaétlapok, kiszabatok és számítások alapján a közétkeztetést szabályozó jogszabályoknak 

megfelelnek. Az ajánlatok bírálati szempontra tett megajánlásait a táblázat tartalmazza. 

Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján történik. 

A legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő által megajánlott egységárak megegyeznek a 2022. február 1-től 

érvényes árakkal, így a költségvetés megalkotásakor ismert költségek növekedésével nem kell számolni. A pénzügyi 

bizottság tárgyalta, kérte a véleményüket.  

 

Győriné Vajda Zsuzsa: elmondta, hogy egyhangúan támogatták a határozati javaslatot.  

 

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 5 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 

37/2022. (III.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Felsőpakony közétkeztetésének biztosítása 

két évre" tárgyú beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok alapján úgy dönt, hogy  

 

a) az FH Gasztro Kft. (1121 Budapest, Rege utca 18. I. em. 25.) ajánlata érvényes, 

b) az Allure Event Kft. (2230 Gyömrő, Táncsics Mihály utca 35.) ajánlata érvényes, 

c) az Eatrend Kft. (2730 Albertirsa, Pesti út 65.) ajánlat érvényes, 

d) a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot az Eatrend Kft. (2730 Albertirsa, 

Pesti út 65.) tette, 

e) a beszerzési eljárás eredményes volt, 

f) a beszerzési eljárás nyertese az Eatrend Kft. (2730 Albertirsa, Pesti út 65.), 

g) felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

 
 

8. napirendi pont Javaslat a 2363 Felsőpakony, 053/23, 053/24, 

053/25 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó bérleti 

szerződés megtárgyalására 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

(előterjesztés, határozati javaslat kiküldésre került, jegyzőkönyv 8. számú melléklete) 

 

Nagy János: elmondta, hogy a Képviselő-testület kérésének megfelelően elkészült a II-es számú Ipari Park (volt 

honvédségi bázis) felújítással érintett ingatlanjainak bérleti szerződés tervezete. A testület által értékesítésre kijelölt 

három ingatlan (hrsz: 053/23, 053/24, 053/25) tekintetében a Képviselő-testület az előszerződést már elfogadta, most 

az azzal párhuzamosan megkötendő bérleti szerződés elfogadása szükséges. A folyamat azonban, amennyiben a benne 
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foglalt alapelvekkel és tételekkel a testület egyetért, valamennyi ingatlan és további vevő esetében követendő lehet az 

egyedi szerződés elkészítésekor. A pénzügyi bizottság tárgyalta, kérte a véleményüket.  

 

Győriné Vajda Zsuzsa: elmondta, hogy egyhangúan támogatták a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a 

bérleti szerződés 10. pontjába kerüljön bele, hogy a bérlemény közüzemi díjainak megfizetése a mindenkori KÖVÜZ 

szabályzatban foglalt díjak alapján történjen.  

 

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

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

 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 

38/2022. (III.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a) elfogadja a 053/23, 053/24, 053/25 hrsz. ingatlanok kapcsán Felsőpakony 

Nagyközség Önkormányzata és a JL INDRUSTIAL UNITS Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 13-09-216702, 

Adószám 27513756-2-13, Székhely: 2363 Felsőpakony, hrsz. 053/23) között 

kötendő bérleti szerződéseket, 

b) felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: 2022. április 30. 

 

 

9. napirendi pont Javaslat belső ellenőr 2021. évi beszámolójának 

megtárgyalására 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

(előterjesztés, határozati javaslat kiküldésre került, jegyzőkönyv 9. számú melléklete) 

 

Nagy János: elmondta, hogy Fodor Pálné belső ellenőr elkészítette a 2021. évre vonatkozó beszámolóját. A 

beszámoló az előterjesztés mellékleteként kiküldére került. A 6. pontban tett javaslata alapján a következő testületi 

ülésen szükséges lesz módosítani a Civil szabályzatunk elszámolásra vonatkozó részeit, ezen kívül mindent rendben 

talált. A pénzügyi bizottság tárgyalta, kérte a véleményüket.  

 

Győriné Vajda Zsuzsa: elmondta, hogy egyhangúan támogatták a határozati javaslatot.  

 

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 5 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 

39/2022. (III.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a) Fodor Pálné belső ellenőrzési vezető 2021. évi ellenőrző jelentését az előterjesztésben 

foglaltak szerint elfogadja. 

Felelős:  polgármester 

Határidő: azonnal 

 
10. napirendi pont Javaslat KÖVÜZ Nonprofit Kft. Felügyelő 

Bizottság tagjainak megválasztására 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

(előterjesztés, határozati javaslat kiküldésre került, jegyzőkönyv 10. számú melléklete) 

 

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

Kft-nek.  A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § 

(1) bekezdése alapján: „A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező.” 
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A KÖVÜZ Felsőpakony Községi Településüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okiratában 

meghatározottak szerint a felügyelő bizottság tagjainak megbízása 2016. október 27-től 2021. október 27-ig szólt, 

emiatt szükséges az újraválasztásuk. Tagjainak továbbra is Ujj Sándort, Tóth Viktóriát és Károlyi Csabát javaslom, 

akik telefonon történő egyeztetésünk során vállalták a további megbízatást.  

 

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 5 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 

40/2022. (III.24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

a) az önkormányzati tulajdonban lévő Kövüz Nonprofit Kft. felügyelő bizottságába 2021. 

október 28. napjával kezdődően, 5 év határozott időtartamra,  

• Tóth Viktória (an.: Zsíri Gabriella) 2363 Felsőpakony, Rákóczi u. 51., 

• Ujj Sándor (an.: Pethő Piroska) 2363 Felsőpakony, Dűlő u. 1/b., 

• Károlyi Csaba (an.: Mógor Julianna) 2360 Gyál, Iglói u. 9. szám alatti lakosokat 

választja. 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy írásban tájékoztassa az érintetteket, 

c) felhatalmazza a Polgármestert, hogy intézkedjen a változásoknak az alapító okiratban és a 

cégnyilvántartásban való átvezettetése iránt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

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

részvételt. Az ülést bezárta. 

 

Az ülés zárásának időpontja: 18:16 

 

K.m.f. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 


