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Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

2022. július 19.  napján 17 órakor 

 

megtartott rendes nyílt üléséről. 
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J e g y z ő k ö n y v 

 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2022. július 19. 

napján megtartott nyílt üléséről 

ülés megnyitásának időpontja: 17:04 

 

 

Jelen voltak Képviselők: Nagy János polgármester,  

 Czeczidlovszky Hervatin Gábor alpolgármester,  

 Gálné Czető Éva  képviselő, 

 Papp Norbert képviselő, 

 Horváth Gergely képviselő, 

 

Távolmaradt Képviselők: Győriné Vajda Zsuzsa  képviselő, 

 Bagoly Richárd képviselő, 

 

Jelenlévők/meghívottak:   Farkas Renáta      jegyző,  

  Szabóné Szabó Nikoletta    jegyzőkönyvezető, 

  Magyar Tibor      Enerin Kft. képviselője 

 

Nagy János: szeretettel köszöntött mindenkit a rendkívüli testületi ülésen. Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 

fővel határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat. Indítványozta, hogy a 2-es pontként kiküldött napirendi pont 

kerüljön levételre, így két napirendi pont megtárgyalására kerülne sor.  

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

 

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

alábbi határozatot hozta: 

95/2022. (VII.19.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a 2022.07.19-i nyílt 

ülésének napirendjét:  

Nyílt ülés:  

 

1. Javaslat LED-es közvilágítás kiépítésének megtárgyalására (előterjesztés, határozati javaslat mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

2. Javaslat a Bencsik ikrek támogatásának megtárgyalására (előterjesztés, határozati javaslat mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

1. napirendi pont Javaslat LED-es közvilágítás kiépítésének 

megtárgyalására 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

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

 

Nagy János: elmondta, hogy az energiaárak elszabadulása miatt ismét előtérbe került a település közvilágítási 

költségeinek mérséklése, csökkentése, és ennek kapcsán az előző testületi ülésre egy előterjesztés készült.  

Két cég, két eltérő lehetőséggel kereste meg önkormányzatunkat. A Lumino Tech 5 lámpatestet felajánlott próbára és 

amennyiben elnyeri tetszésünket, akkor a lámpatestek megvásárlásával lehetőséget biztosít a közvilágítás LED-es 

korszerűsítésére. Ebben az esetben az önkormányzatnak azonnal meg kellene finanszíroznia a lámpatestek és a 

kivitelezési munkálatok árát.  

Az Enerin ESCO Energia Kft. esetében egy komplex megoldást kínálnak az energiahatékonyság növelésére, az energia-

felhasználás költségeinek csökkentésére.  

Ezen beruházás esetében az önkormányzatnak csak a közbeszerzés lefolytatását kell finanszíroznia, az általuk kínált 

fejlesztést a cég megfinanszírozza, a kivitelezés árát az önkormányzat 10-12 év alatt bérleti konstrukció keretében fizeti 

vissza, mely a fejlesztés által megspórolt havi villanyszámlával megegyező mértékben.  

Pénzügyi keretünk az azonnali vásárlásra nincs, így kéréseteknek megfelelően felvettem a kapcsolatot az Enerin cég 

képviselőjével, aki örömmel vesz részt személyesen az ülésen. 

Emlékeztetőül, csatolt mellékletben látható az általuk kínált konstrukció a település teljes közvilágítási rendszerének 

üzemeltetésére. Felkérte meghívott vendégüket, Magyar Tibort az Enerin Kft. képviseletében, hogy ismertesse a 

konstrukció részleteit.  
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Magyar Tibor: ismertette a konstrukció részleteit.  

 

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: 

96/2022. (VII.19.) számú Képviselő-testületi határozat 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

a) támogatja a település közvilágításának a LED-es fejlesztése érdekében az Everin Kft. 

által kínált konstrukciót,  

b) vállalja a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges árajánlatok bekérését,  

c) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Nagy János 

Határidő: 2022.07.31. 

 

2. napirendi pont Javaslat a Bencsik ikrek támogatásának 

megtárgyalására 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

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

 

Nagy János: elmondta, hogy Gálné Czető Éva védőnő a mellékelt kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé.  

2022. június 5-én hármas ikrek születtek, a család segítésére szeretné, ha rendszeres támogatásban részesülnének.  

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: 

97/2022. (VII.19.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a) Bencsik Veronikát (2363 Felsőpakony, Wass Albert u. 33.) egyszeri támogatásban részesíti, 

50.000 Ft összegben,   

b) felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről értesítse az érintett családot, és az összeg kifizetéséről 

gondoskodjon. 

 

Felelős: Farkas Renáta, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

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

részvételt. Az ülést bezárta. 

 

Az ülés zárásának időpontja: 17:57 

 

K.m.f. 

 

 

 


