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J e g y z ő k ö n y v 

 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2022. május 26. 

napján megtartott nyílt üléséről 

ülés megnyitásának időpontja: 17:27 

 

 

Jelen voltak Képviselők: Nagy János polgármester,  

 Czeczidlovszky Hervatin Gábor alpolgármester,  

 Gálné Czető Éva  képviselő, 

 Papp Norbert képviselő, 

 Győriné Vajda Zsuzsa  képviselő, 

 Horváth Gergely képviselő, 

 Bagoly Richárd képviselő, 

 

Távolmaradt Képviselők:  

 

Jelenlévők/meghívottak:   Farkas Renáta      jegyző,  

  Némedi Erika     pénzügyi vezető, 

  Szabóné Szabó Nikoletta    jegyzőkönyvezető, 

  Varró-Vida Nikoletta     Közösségi Ház intézményvezető, 

  Pataki Rozália      Tkos külsős bizottsági tag, 

  Kalmár Róbert      KÖVÜZ Kft. ügyvezetője. 

 

 

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

határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat. Indítványozta plusz két napirendi pont felvételét.  

10-es napirendi pontként a Vízügyi Fejlesztési Alaphoz történő csatlakozás megtárgyalását, 11-es napirendi pontként a 

Juniális megtartásának megtárgyalását. 

Kérte, hogy aki a módosításokkal együtt a kiküldött napirendi pontokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

63/2022. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a 2022.05.26.-i nyílt 

ülésének napirendjét:  

Nyílt ülés:  

 

1. Javaslat a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház – Könyvtárra vonatkozó - 2022. évi munkaterv 

elfogadására (előterjesztés, határozati javaslat mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

2. Javaslat Ócsa és Társai Nonprofit Kft 2021. évi beszámolójának megtárgyalására (előterjesztés, 

határozati javaslat mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

3. Javaslat a KÖVÜZ Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának megtárgyalására (előterjesztés, határozati 

javaslat mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

4. Javaslat a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló 

megtárgyalására (előterjesztés, határozati javaslat mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

5. Javaslat Pakonyi Palánták Közalapítvány kérelmének megtárgyalására (előterjesztés, határozati 

javaslat mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 
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6. Javaslat az Agora című helyi lap nyomdai költségeinek emelésének megtárgyalására (előterjesztés, 

határozati javaslat mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

7. Javaslat Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadási rendelet-

tervezetének megtárgyalása (előterjesztés, rendelet-tervezet mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

8. Javaslat a Juvapharma Kft. kérelmének megtárgyalására (előterjesztés, határozati javaslat mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

9.  Javaslat a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodása módosításának megtárgyalására (előterjesztés, határozati javaslat mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

10. Javaslat Vízügyi Fejlesztési Alaphoz történő csatlakozásra (előterjesztés szóban) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

11. Javaslat a települési Juniális rendezvény megtartásának megtárgyalására (előterjesztés szóban) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

 

1. napirendi pont Javaslat a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház 

– Könyvtárra vonatkozó - 2022. évi munkaterv 

elfogadására 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

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

 

Nagy János: elmondta, hogy Varró-Vida Nikoletta intézményvezető elkészítette a a Szabó Magda Könyvtár és 

Közösségi Ház – Könyvtárra vonatkozó - 2022. évi munkaterv tervezetét.  

Kérte a Településfejlesztési, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság álláspontját.  

 

Horváth Gergely: elmondta, hogy a munkatervet egyhangúan elfogadták.   

 

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: 

64/2022. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a) a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház Könyvtárra vonatkozó 2022. évi 

munkatervét az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.  

b) felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintetteket.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: 2022. május 31. 

 
2. napirendi pont Javaslat Ócsa és Társai Nonprofit Kft 2021. évi 

beszámolójának megtárgyalására 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

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

 

Nagy János: elmondta, hogy az Ócsa és Társai Nonprofit Kft. elkészítette a 2021. évi működésükről szóló beszámolót.  

A beszámoló és mellékletei az előterjesztés mellékletében láthatóak.  

Kérte a Településfejlesztési, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság álláspontját.  

 

Horváth Gergely: elmondta, hogy a beszámolót egyhangúan elfogadták.   
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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: 

65/2022. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a) az Ócsa és Társai Nonprofit Kft 2021. évi beszámolóját az előterjesztés melléklete 

szerint elfogadja.  

b) felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintetteket.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: 2022. május 31. 

 
 

3. napirendi pont Javaslat a KÖVÜZ Nonprofit Kft. 2021. évi 

beszámolójának megtárgyalására 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

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

 

Nagy János: elmondta, hogy Kalmár Róbert a KÖVÜZ Kft. ügyvezető igazgatója elkészítette a 2021. évi 

működésükről szóló pénzügyi és szakmai beszámolót. A Kövüz Kft. Felügyelő Bizottsága tárgyalta, mindhárom tag 

elfogadásra javasolta.  

Kérte a Településfejlesztési, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság álláspontját.  

 

Horváth Gergely: elmondta, hogy a beszámolót egyhangúan elfogadták.   

 

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: 

66/2022. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a) elfogadja a KÖVÜZ Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolóját,  

b) felkéri a Polgármestert, hogy értesítse a döntésről az érintettet. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2022. május 31. 

 

4. napirendi pont Javaslat a 2021. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 

beszámoló megtárgyalására 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

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

 

Nagy János: elmondta, hogy Kronvalter Emília igazgatási csoportvezető elkészítette a 2021. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

értelmében a települési önkormányzat és a megyei fenntartó a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

minden év május 31-ig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést – 

települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a Pest Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális Osztályának (a továbbiakban: Gyámhatóság) részére. A 

Gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat 

felé. Az önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, 

intézkedéséről tájékoztatja.  

Kérte a Településfejlesztési, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság álláspontját.  
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Horváth Gergely: elmondta, hogy a beszámolót egyhangúan elfogadták.   

 

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: 

67/2022. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 96. § (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló 2021. évi átfogó értékelést az előterjesztés szerint 

elfogadja, 

b) felhatalmazza a jegyzőt, hogy a gyámhatóságnak küldje meg az értékelést. 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2022. május 31. 

 

5. napirendi pont Javaslat Pakonyi Palánták Közalapítvány 

kérelmének megtárgyalására 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

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

 

Nagy János: elmondta, hogy a Pakonyi Palánták Közalapítvány kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé, melyben 

kérik, hogy a részükre 2021-ben a civil szervezetek támogatás keretében megállapított és kiutalt 400.000 Ft.-ot 2022. 

06.30-ig felhasználhassák. Az összeget 2021-ben nem tudták felhasználni a járványhelyzet miatt. 

Kérte a Településfejlesztési, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság álláspontját.  

 

Horváth Gergely: elmondta, hogy a kérelmet 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: 

68/2022. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a) a Pakonyi Palánták kérelmét elfogadja, és engedélyezi a támogatás 

felhasználását 2022. június 30-ig,  

b) felkéri a Polgármestert, hogy értesítse a döntésről az érintettet. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2022. május 30. 

 

6. napirendi pont Javaslat az Agora című helyi lap nyomdai 

költségeinek emelésének megtárgyalására 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

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

 

Nagy János: elmondta, hogy a Mátyus Nyomdaipari és Számviteli Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (2373 Dabas, 3630 

hrsz.) az előterjesztés mellékletében látható kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé.  

A nyomdai alapanyagok, valamint a rezsiköltség árának drasztikus emelkedése miatt a az újság eddigi előállítási árát 

nem tudják tovább tartani. A jelenlegi árral már jelentősen veszteséges számukra a gyártás. 

Az idei évben hatodszorra emelték a papír árát, az energiát áprilistól háromszorosára emelték, valamint a többi 

alapanyag ára is jelentős mértékben nőtt. Ilyen drasztikus áremelkedésre az elmúlt 25 évi működésük során nem volt 
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példa, ezért szerződéskötéskor ezzel nem tudtak kalkulálni. Kérte az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

álláspontját.  

 

Győriné Vajda Zsuzsa:  elmondta, hogy az emelést egyhangúan elfogadták és elfogadásra javasolták a Képviselő-

testület felé.  

 

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: 

69/2022. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a) elfogadja a Mátyus Nyomdaipari és Számviteli Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 

Agora című helyi újság nyomdai költségeinek emelését a csatolt mellékletben 

foglaltak szerint,  

b) felkéri a Polgármestert, hogy értesítse a döntésről az érintettet. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2022. május 30. 

 

 

7. napirendi pont Javaslat Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat 

2021. évi költségvetési zárszámadási rendelet-

tervezetének megtárgyalása 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

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

 

Nagy János: elmondta, hogy Felsőpakony Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. 02. 14-én fogadta el az 

önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször 

módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a gazdálkodásról szóló 

tájékoztatóból. Felsőpakony Nagyközség lakosainak száma 2021. január 1-jén 3674 fő volt. 

Az önkormányzat a forráshiány elkerülését a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért 

többletbevételekkel ellentételezte. A 2021. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és 

a takarékosság jellemezte. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási 

kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént. 

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta. 

Kérte az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság álláspontját.  

 

Győriné Vajda Zsuzsa:  elmondta, hogy a rendelet-tervezetet egyhangúan elfogadták és elfogadásra javasolták a 

Képviselő-testület felé.  

 

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

6/2022. (V.27.) önkormányzati rendelet 

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

8. napirendi pont Javaslat a Juvapharma Kft. kérelmének 

megtárgyalására 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 
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(előterjesztés, határozati-javaslat kiküldésre került, jegyzőkönyv 8. számú melléklete) 

 

Nagy János: elmondta, hogy a A Juvapharma Kft. az előterjesztés mellékletében található kérelemmel fordult a 

Képviselő-testület felé. Jelenleg a terület beépíthetősége 40 %. Az ügyben egyeztettünk Révész Lászlóékkal is, akik a 

Helyi Építési Szabályzatunkat készítették. 50%-nál több beépíthetőséget nem szorgalmaznának a körüljárhatóság, a 

zöldfelület biztosítása és a szakhatósági megfelelések miatt. (Pl. Tűzvédelem). A 70%-ot olyan iparterületeknél 

alkalmazzák, ahol már meglévő épületek, meglévő adottságokhoz kell igazítani a Helyi Építési Szabályzatot. A 

szabályzat módosítása nem 1-1 cégre vonatkozna, hanem egy adott iparterületi blokkra.  

A módosításnak természetesen díja van, hiszen a törvény által előírt szakhatósági köröket ebben az esetben is végig kell 

járni. Ennek költsége megközelítőleg 2-2,5 millió forint, melyet az igénylő cégek fizetnék meg.  

 

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: 

70/2022. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a) a Tér-T-Rend Kft.-vel folytatott egyeztetések után 50%-ig támogatja a 

beépíthetőséget a teljes GKSZ-SZ/1-es övezetre vonatkozóan a Juvapharma kérelme 

alapján, 

b) az eljárás költségét a kérelmező cég viseli, 

c) amennyiben a Tér-T-Rend Kft. árajánlatát a kérelmező elfogadja, egy 3 oldalú 

megállapodás megkötésére kerülhet sor, amely alapján az eljárás lefolytatódhat,  

d) felkéri a polgármestert, hogy az ügymenet lefolytatásához szükséges lépéseket tegye 

meg, a döntésről értesítse az érintetteket. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2022. május 30. 

 

9. napirendi pont Javaslat a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodása módosításának 

megtárgyalására 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

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

 

Nagy János: elmondta, hogy Önkormányzatunk a hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati feladatok 

ellátására, további 100 településsel közösen létrehozta a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Önkormányzati Társulást (a továbbiakban: Társulás). 

A Társulás létrehozására irányuló Társulási Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) IX. 1.2. pontja szerint a 

Társulási Tanácsban a Társulás tagjait a Tagok képviselő-testületei által delegált polgármesterek, vagy 

alpolgármesterek, vagy helyi önkormányzati képviselők képviselik. 

„A Társulási Tanács tagjának megbízatása legfeljebb önkormányzati tisztsége megszűnéséig, vagy delegálása - 

valamennyi általa képviselt Tag képviselő-testülete által történő - visszavonásáig szól.” 

A Megállapodásban rögzítettek szerint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester képviselte. 

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán, 2022. április 

3-án a Bács-Kiskun megyei 2. számú országgyűlési egyéni választókerület képviselőjévé választották meg. 

Dr. Szeberényi Gyula Tamás mandátumának megszerzésére tekintettel 2022. április 29. napjával az önkormányzati 

képviselői megbízatásáról és alpolgármesteri tisztségéről lemondott, így önkormányzati tisztsége és társulási tanácsi 

tagsága is megszűnt. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2022. május 19-én megtartott ülésén a Társulási 

Tanácsban fentiek miatt megüresedett képviseletével prof. dr. Sztachó-Pekári István alpolgármestert bízta meg. 

A fentiek szerinti személyi változás alapján módosítani szükséges a Megállapodást is, tekintettel arra, hogy az 

tartalmazza azon önkormányzati tisztségviselők felsorolását, akik a Társulási Tanács tagjaként képviselik a 

Megállapodás szerinti egyes tagönkormányzatokat. 

Tekintettel arra, hogy dr. Szeberényi Gyula Tamás töltötte be az eddigiekben a Társulási Tanács elnöki tisztségét is, a 

fenti változásokkal a Társulási Tanács elnöki tisztsége is megüresedett. A Megállapodás alapján az elnököt a Tanács 

tagjai egymás közül választják meg.  
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Amíg erre sor kerül, addig a Társulási Tanács alelnöke, dr. Csáky András, Cegléd Város polgármestere, akadályoztatása 

esetén pedig a Tanács további alelnökei, Bencze István, Dömsöd város polgármestere, Dorner Gábor, Nagykáta város 

polgármestere, valamint Németh István, Solt város polgármestere látja el az elnöki feladatokat.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a változásokra tekintettel szükséges Társulási Megállapodás módosítását a 

mellékelt tervezet szerint elfogadni szíveskedjen annak megjegyzésével, hogy a módosítás akkor lesz hatályos, ha azt a 

Társulást alkotó 101 önkormányzat mindegyike elfogadja. 

 

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: 

71/2022. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a) a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásának III. számú módosítását a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

10. napirendi pont Javaslat Vízügyi Fejlesztési Alaphoz történő 

csatlakozásra 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

(előterjesztés szóban) 

 

Nagy János: elmondta, hogy a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság - a 

továbbiakban: DPMV-Közgyűlése 1/2021.(V.25.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvényben foglalt lehetőséggel élve Vízügyi Fejlesztési Alapot hoz létre a DPMV által ellátott 

szolgáltatási területen belüli víziközmű fejlesztési, felújítási és rekonstrukciós munkák forrásainak biztosítására. Az 

Alap létrejöttével a csatlakozó önkormányzatok közösen biztosítják a részükre járó, a megállapodás 3.3 pontja szerinti 

bevételeket annak érdekében, hogy a nagy forrásigényű fejlesztések, felújítások is megvalósulhassanak a műszaki 

szükségesség szerinti időpontban akkor is, ha egy településnek éppen az adott évben nincs elegendő forrása a 

finanszírozásra. Természetesen az elvégzendő munkákat a megállapodás 6. pontjában említettek szerint az 

önkormányzatok az általuk benyújtott elképzeléseket alapul véve közösen határozzák meg, konszenzus hiányában csak 

az üzemeltetés biztonságát veszélyeztető, vagy személyi sérüléssel, illetve jelentős vagyoni kárral fenyegető helyzetek 

elhárítását lehet az Alapból kifizetni.  

 

Horváth Gergely: elmondta, hogy nem egyértelmű számára, hogy az Alap bevétele milyen forrásokból tevődik majd 

össze, illetve, hogy az önkormányzatnak milyen szerepvállalása lesz a későbbiekben a fejlesztések tekintetében. Kérte 

ennek tisztázását.  

 

Nagy János: elmondta, hogy az érdemi döntéshez szükséges információk hiányában az ügyben határozat nem születik. 

 

 

11. napirendi pont Javaslat a települési Juniális rendezvény 

megtartásának megtárgyalására 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

(előterjesztés szóban) 

 

Nagy János: elmondta, hogy az ülést megelőzően ujabb egyeztetések történtek a költségeket illetően, iletve pontosítva 

lett a tervezett megépítendő színpad kivitelezési ára is. A korábbi tervezett költségvetés a gazdasági válság miatt tovább 

emelkedett, s végül arra az álláspontra jutottunk, hogy ha a korábbi évekhez hasonló színvonalú rendezvény szervezése 

nem megoldható, akkor inkább összpontosítsunk a Falunapi rendezvény megartására, az önkormányzat jelenlegi 

pénzügyi helyzetében a Juniális megtartása nem kivitelezhető. 

 

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

kérte, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.   
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Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen - 1 nem szavazattal – 0 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: 

72/2022. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a) a Juniális rendezvénnyel kapcsolatban az 54/2022.(IV.28.) számú Képviselő-

testületi határozatot visszavonja, 

b) 2022-ben a Juniális rendezvény nem kerül megtartásra az ön kormányzat anyagi 

biztonságának megőrzése érdekében.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2022. május 31. 

 

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

részvételt. Az ülést bezárta. 

 

Az ülés zárásának időpontja: 18:47 

 

K.m.f. 

 

 


