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J e g y z ő k ö n y v 

 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2022. október 19. 

napján megtartott nyílt üléséről 

ülés megnyitásának időpontja: 17:02 

 

 

Jelen voltak Képviselők: Nagy János polgármester,  

 Czeczidlovszky Hervatin Gábor alpolgármester,  

 Győriné Vajda Zsuzsa  képviselő, 

 Bagoly Richárd képviselő, 

 Horváth Gergely képviselő, 

 Gálné Czető Éva  képviselő, 

 Oláh Istvánné  képviselő., 

Távolmaradt Képviselők:  

 

Jelenlévők/meghívottak:   Farkas Renáta      jegyző,  

Némedi Erika      pénzügyi csoportvezető, 

Szabóné Szabó Nikoletta   jegyzőkönyvezető. 

 

További jelenlévők a csatolt jelenléti ív szerint.  

 

 

Nagy János: szeretettel köszöntött mindenkit a közmeghallgatással egybekötött rendes testületi ülésen. Ismertette a  

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

 

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

alábbi határozatot hozta: 

133/2022. (X.19.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a 2022.10.19-i nyílt 

ülésének napirendjét:  

Nyílt ülés:  

 

1. A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. területi képviselőjének meghallgatása 

Előterjesztő: Feigli Ferenc – Kommunál-JUNK Kft. ügyvezetője 

 

2. Beszámoló az önkormányzat 2021. évben végzett munkájáról 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

3. Hozzászólások, kérdések megtárgyalása 

 
1. napirendi pont A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Kft. területi képviselőjének meghallgatása 

 Előterjesztő: Feigli Ferenc – Kommunál-JUNK Kft. 

ügyvezetője 

 

(előterjesztés szóban) 

 

Nagy János: szeretettel köszöntötte meghívott vendégüket, Feigli Ferencet a Kommunál-JUNK Kft. ügyvezetőjét, aki 

Felsőpakony hulladékszállításáért felelős, mint a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. alválllalkozója.  

 

Feigli Ferenc: megköszönte a meghívást. Ismertette a cég jelenlegi helyzetét, beszélt a múltbéli nehézségekről és a 

jövőbeli elképzelésekről, fejlesztési tervekről.  

 

Nagy János: megkérdezte, hogy van-e valakinek hozzászólása, kérdése. A felvetődött lakossági kérdések 

megválaszolását követően, kérte, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  
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Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: 

134/2022. (X.19.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

a) a hulladékszállításért felelős Kommunál-JUNK Kft. ügyvezetőjánek, Feigli Ferencnek 

a beszámolóját elfogadja.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont    Beszámoló az önkormányzat 2021. évben végzett munkájáról 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

(előterjesztés szóban) 

 

Nagy János: egy előre összeállított összefoglaló videó megtekintését követően ismertette az önkormányzat gazdasági 

helyzetét, a folyamatban lévő, megvalósítás alatt álló pályázatokat valamint a jövőbeli terveket, elképzeléseket.  

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

a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

135/2022. (X.19.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a) az önkormányzat 2021. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont        Lakossági kérdések 

 

 

Lakossági kérdések következtek.  

 

Első körben az írásban előzetesen megküldött kérdésekre hangzott el válasz.  

A Sportközpont megközelítése az Attila utca felől problémákat vet fel, a gépjárművek sebessége, az utca végén felvert 

por kapcsán. A nagyfeszültség alatti tisztás területe azonban az erdészet kezelésében áll, állami tulajdon, így nem 

mondható, hogy ott kordont emeljünk, és a kijárt szorgalmi utat lezárjuk. A központot rendszeresen látogató autósok 

figyelmét azonban felhívja az önkormányzat a lassabb közlekedésre. 

A tisztáson lerakott tuskókról tud az önkormányzat, azokat ideiglenesen tárolta be és a rászorulóknak szeretné majd 

kiosztani.  

A sportközpontban korábban megszokott volt a fiatalok jelenléte, sportolás, bandázás, hangulatos környezetben. Sajnos 

sok visszaélés és rongálás is előfordult, így felügyelet nélkül nem támogatja az önkormányzat a használatát. Az FKSE 

azonban szeretettel vár mindenkit, aki sportolni szeretne, és akkor szabályozott keretek között van lehetőség sportolni. 

Ettől függetlenül, ha a gondnokkal egyeztetve van, a tartalék pályán focizhatnak gyermekek.  

Megoszlanak a vélemények a fekvőrendőrök kapcsán. A száguldozó autósok folyamatos balesetveszélyt jelentenek, és a 

képviselő-testület vizsgálja annak a lehetőségét, hogy milyen eszközökkel, szabályozással lehet javítani a közlekedés 

biztonságát. Sok autós azonban ellenzi, hogy a kátyúk, gödrök után most mesterséges akadályokkal rongáljuk a 

járműveket. 

A hulladékszállítás problémáit az önkormányzat összefoglalja, és továbbítja a szolgáltató felé: szó esett a törött 

edényzetek cseréjéről, a hamu elszállításának tilalmáról és a zöldhulladékos zsákok évi egyszeri kiosztásáról. 

 

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

részvételt. Az ülést bezárta. 

 

Az ülés zárásának időpontja: 19:15 

 

K.m.f. 
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