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J e g y z ő k ö n y v 

 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2022. december 08. 

napján megtartott nyílt üléséről 

ülés megnyitásának időpontja: 18:00 

 

 

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, 

Kronvalter Emília     igazgatási csoportvezető, 

Szabóné Szabó Nikoletta   jegyzőkönyvezető. 

 

További jelenlévők a jelenléti ív szerint.  

 

Nagy János polgármester úr szeretettel köszöntött mindenkit a rendes testületi ülésen. Ismertette a  napirendi pontokat. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek egyéb napirendi pontra javaslata.  

Horváth Gergely képviselő jelezte, hogy neki lenne egy szóbeli előterjesztése „Javaslat az Önkormányzat 

fenntartásában működő intézmények vezetői információs rendszerének (VIR) kialakítására”. 

Polgármester úr javasolta, hogy az ülésen jelenlévő meghívott vendégekre tekintettel a 9-es napirendi pont 

megtárgyalását vegyék előre első napirendi pontként. Továbbá a 6-os kiküldött napirendi pontot „Javaslat 

pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról döntés megtárgyalására”, az Ügyrendi Bizottsági 

ülésen elhagzott kérdések, bizonytalanságok okán visszavonta, a döntéshez további információkra van szükségük, 

megtárgyalását a következő testületi ülésre halasztják.  

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

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

155/2022. (XII.08.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a 2022.12.08-i nyílt 

ülésének napirendjét:  

 

1. Javaslat a II-es számú Ipari Parkban benzinkút létesítésének megtárgyalására (előterjesztés, 

határozati javaslat mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

2. Javaslat az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) számú rendelet módosítására 

(előterjesztés, rendelet-tervezet mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

3. Javaslat a lakásfenntartást segítő települési támogatási programról szóló rendelet-tervezet 

megtárgyalására (előterjesztés, rendelet-tervezet mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

4. Javaslat a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 3/2016. (III.31.) számú önkormányzati 

rendelet módosításának megtárgyalására (előterjesztés, rendelet-tervezet mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

5. Javaslat a köztisztviselői illetményalap mértékéről szóló rendelet-tervezet megtárgyalására 

(előterjesztés, rendelet-tervezet mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 
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6. Javaslat Nagy János polgármester 2022. évi jutalmának megtárgyalására (előterjesztés, határozati 

javaslat mellékelve) 

Előterjesztő: Czeczidlovszky Hervatin Gábor alpolgármester 

 

7. Javaslat LED-es közvilágítás kiépítése tárgyban közbeszerzői tanácsadó feladatkörre beérkezett 

árajánlatok megtárgyalására (előterjesztés, határozati javaslat mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

8. Javaslat az Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési ütemtervének elfogadására (előterjesztés, 

határozati javaslat mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

9. Javaslat Dr. Sziebert Ágnes kérelmének megtárgyalására (előterjesztés, határozati javaslat 

mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

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

önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalására (előterjesztés, rendelet-tervezet 

mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

11. Javaslat az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények vezetői információs rendszerének 

(VIR) kialakítására (előterjesztés szóban) 

Előterjesztő: Horváth Gergely képviselő 

 

1. napirendi pont Javaslat a II-es számú Ipari Parkban benzinkút 

létesítésének megtárgyalására  

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

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

 

Nagy János: szeretettel köszöntötte meghívott vendégeiket, a Mobil Box Kft-től Somogyvári Zoltánt, a Petrol Box 

Kft-től pedig Várkonyi Gábort. Átadta a szót ügyvezető igazgató úrnak.  

 

Kalmár Róbert: elmondta, hogy a mellékletben látható elrendezési vázlattervet készíttette el a II-es számú Ipari 

Parkban üzemanyag töltőállomás létesítésére a II-es számú Ipari Parkban. A kivitelezővel bejárták a területet és a 

korábban javasolt, Hétsor út menti kerítésvonal mellett elterülő részre esett a választás, forgalomtechnikai 

szempontból ez a legoptimálisabban megvalósítható, illetve a porta forgalmát sem terheli. 

Kérte, hogy nézzétek meg a mellékelt rajzot, amely a megbeszélteknek megfelelően külső megközelítéssel, kényelmes 

fordulóívvel, 4db gázolaj kútoszloppal és 2 db AdBlue kiszolgáló egységgel került megtervezésre, reprezentatív 

látvánnyal emelve az iparterület megjelenését. 

Tervek szerint a park fejlődése hamarosan sebességi fokozatot vált, ahogy a még felparcellázásra váró területek 

értékesítése és bérbeadása is elindul. Ez a fejlődés hamarosan szükségessé teszi majd az újabb kapu megnyitását, ezért 

az üzemanyagkút ennek figyelembevételével került területileg elhelyezésre. A tankolóterület a jövőben megnyíló kapu 

kialakítását és áthaladó forgalmát egyáltalán nem akadályozza, de az ipariparkból távozó partnerek a tankolóállásokat 

könnyen meg tudják majd közelíteni.  

 

Várkonyi Gábor: elmondta, hogy a bérleti díj vonatkozásában az lenne a javaslatuk, hogy a bérleti időszak a 

beruházás megvalósulását követően indulna. Az általuk bérelt terület nagysága: kb. 1200-1800 m2 (pontos 

területigény a végleges terv elkészítésekor áll majd rendelkezésre). A bérleti díj: 500Ft/m2/hó, amely természetesen 

részben, vagy egészben le is tankolható lenne. Összehasonlításképpen a csepeli Szabadkikötő Logisztikai Park 

területén 1EUR/m2/hó bérleti díjat fizetnek.  

 

Somogyvári Zoltán: elmondta, hogy mivel a hosszú távon mindkét fél számára rentábilis kapcsolat kialakítására 

törekszenek, ezért javasolják, hogy a bérleti díj esetleges módosítására majd akkor térjenek vissza, amint az említett 

ipari park fejlődésével valószínűsíthetőleg szükségessé váló, Hétsor út kétsávossá való átalakítása megtörtént. 

 

Horváth Gergely: megkérdezte, hogy mennyi idő, amíg a tervezéstől eljutnak a megvalósításig, a gyakorlatban mikor 

kezdheti meg a működését a töltőállomás. 
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Várkonyi Gábor: elmondta, hogy a tervek elkészülte után, körülbelül fél év az engedélyeztetés.  

 

Nagy János: elmondta, hogy a napirendi pontot az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága tárgyalta. Kérte a 

pénzügyi bizottság véleményét.  

 

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

 

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

156/2022. (XII.08.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a) a 053/18 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú II-es számú Ipari Parkban, a kérelemben 

szereplő üzemanyag töltőállomás telepítését támogatja,  

b) felhatalmazza a Kövüz Kft. ügyvezető igazgatóját, a tevékenységből kifolyólag 

egyedi szerződés előkészítésére,  

c) a szerződés aláírását megelőzően terjessze elő jóváhagyásra a Képviselő-testület 

számára.  

 

Felelős: Kalmár Róbert, Kövüz Kft.  

Határidő: 2023. január 15. 

 

2. napirendi pont Javaslat az önkormányzat költségvetéséről szóló 

1/2022. (II.11.) számú rendelet módosítására  

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

(előterjesztés, rendelet-tervezet kiküldésre került, jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 

 

Nagy János: átadta a szót Némedi Erika pénzügyi vezetőnek.   

 

Némedi Erika: elmondta, hogy Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. 

évi költségvetését a 1/2021.(II.11.) számú rendelettel, 960.793,-e ft főösszeggel elfogadta. A rendeletet módosítva 

2022. évben kettő alkalommal lett. A jelen rendelet módosítását a Magyar Államkincstár által folyósított szociális 

tűzifa támogatás, valamint a bértámogatások miatti támogatások teszik szükségessé. 

Fentiek figyelembe vételével az Önkormányzat költségvetési főösszege 1.035.724,- eFt-ra változik. 

 

Nagy János: elmondta, hogy a napirendi pontot az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága tárgyalta. Kérte a 

pénzügyi bizottság véleményét.  

 

Győriné Vajda Zsuzsa: elmondta, hogy a rendelet-tervezetet egyhangúan támogatták.  

 

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

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2022. (XII.12.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat költségvetéséről szóló 

1/2022.  (II.11.) rendeletének módosításáról. 

 

3. napirendi pont Javaslat a lakásfenntartást segítő települési 

támogatási programról szóló rendelet-tervezet 

megtárgyalására  

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

(előterjesztés, rendelet-tervezet kiküldésre került, jegyzőkönyv 3. számú melléklete) 
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Nagy János: átadta a szót az előterjesztés készítőjének, Farkas Renátának.    

 

Farkas Renáta: elmondta, hogy a lakásfenntartást segítő települési támogatási program célja azoknak a felsőpakonyi 

lakosoknak a segítése, akik nehéz anyagi helyzetben vannak, és a legkiszolgáltatottabbak az energiaár változásainak. 

Ennek keretei között a támogatás igényelhető áram- és gázfogyasztás költségeinek fedezetésre, illetve tűzifa 

vásárlására, 2022. december 1 napjától 2023. árpilis 30. napjáig.  

A rezsitámogatást igényelhetik azok a Felsőpakonyon bejelentett lakóhellyel rendelkező lakosok, akik életvitelszerűen 

a felsőpakonyi lakóhelyükön élnek, és egyedül élő, gyermekeiket egyedül nevelők, akik esetében az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg a 100.000 forintot, illetve azok a családok, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg a 80.000 forintot. Azokban a hónapokban lesz valaki jogosult a támogatásra, amelyekben lakossági piaci 

árat vagy versenypiaci árat fizetett, ezen összeg erejéig, de legfeljebb: villamosenergia költségeire kérelmezett 

támogatás esetén maximum 5000.-/hó összegre, gázfogyasztás költségei tekintetében pedig legfeljebb 15.000.-/hó 

összeg erejéig. Tűzifa beszerzés esetén a támogatás összege egyszeri (nem havonta adható), és ez az összeg 

háztartásonként maximum 75.000 Ft lehet.  

 

Nagy János: elmondta, hogy a napirendi pontot az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága tárgyalta. Kérte a 

pénzügyi bizottság véleményét.  

 

Győriné Vajda Zsuzsa: elmondta, hogy a rendelet-tervezetet egyhangúan támogatták.  

 

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

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2022. (XII.12.) önkormányzati rendelete 

a lakásfenntartást segítő települési támogatási programról. 

 

4. napirendi pont Javaslat a települési képviselők tiszteletdíjáról 

szóló 3/2016. (III.31.) számú önkormányzati 

rendelet módosításának megtárgyalására  

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

(előterjesztés, rendelet-tervezet kiküldésre került, jegyzőkönyv 4. számú melléklete) 

 

Nagy János: : átadta a szót az előterjesztés készítőjének, Farkas Renátának.    

 

Farkas Renáta: elmondta, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § 

(4) bekezdés f) pontja felhatalmazást ad a Képviselő-testületnek arra, hogy rendeletben állapítsa meg az 

önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá tanácsnoknak (a bizottság nem képviselő tagja) 

járó tiszteletdíjat. Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2016. (III.31.) számú 

önkormányzati rendelettel szabályozta a fent említett tagok tiszteletdíját, mely rendelet eddig 2019-ben és 20222. 

januárjától lett módosítva. A rohamosan növekedő infláció emelkedése miatt szükségesnek látták a tiszteletdíj 

megemelését 2023. január 1. napi hatállyal. A tervezet alapján, az alábbiak szerint alakulnának a tiszteletdíjak: 

1) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja: havonta bruttó 50.000 Ft–ról 60.000 Ft-ra módosulna. 

2) A bizottsági elnök a képviselői alapdíjon felül: havonta bruttó 20.000 Ft-ról 25.000 Ft összegű tiszteletdíjra lenne 

jogosult.  

3) A képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagjának a tiszteletdíja: havonta bruttó 20.000 Ft-ról 25.000 Ft-ra 

módosulna. 

 

Nagy János: elmondta, hogy a napirendi pontot az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága tárgyalta. Kérte a 

pénzügyi bizottság véleményét.  

 

Győriné Vajda Zsuzsa: elmondta, hogy a rendelet-tervezetet egyhangúan támogatták.  

 

Nagy János: megkérdezte, hogy van-e valakinek hozzászólása, kérdése. Mivel egyéb kérdés nem érkezett, kérte, 

hogy aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  
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Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen – 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással 

az alábbi rendeletet alkotta: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2022. (XII.12.) önkormányzati rendelete 

a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 

3/2016.  (III.31.) rendeletének módosításáról. 

 

5. napirendi pont Javaslat a köztisztviselői illetményalap mértékéről 

szóló rendelet-tervezet megtárgyalására 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

(előterjesztés, rendelet-tervezet kiküldésre került, jegyzőkönyv 5. számú melléklete) 

 

Nagy János: átadta a szót az előterjesztés készítőjének, Farkas Renátának.    

 

Farkas Renáta: elmondta, hogy Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. 

§ (1) bekezdése alapján 2023. évben a köztisztviselői illetményalap továbbra is 38.650 Ft marad, mely 2008. óta 

változatlan. Ugyanez a paragrafus (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete az (1) bekezdésben 

meghatározottnál magasabb mértékben is megállapíthatja az illetmény alapot. 

A Képviselő-testület élve a lehetőségével, 2022 januárjától a köztisztviselői illetményalapot 69.000,- Ft összegben 

állapította meg. Az emelésnek köszönhetően mindenki elégedetten konstatálhatta az elvégzett munka és az érte járó 

jövedelem arányosságát. Sajnos a gazdasági válság, a megemelkedő energia és élelmiszer árak az év második felére 

eltüntették ezt az egyensúlyt, a béremelések reálisan már nem voltak érzékelhetőek, ezért a 2023-as év 

költségvetésében az önkormányzat teljes egészére vonatkozóan magasabb bérköltségekkel kell kalkulálni. A tervezett 

és alapvetően szükségesnek ítélt 15 %-os emelést a jelenlegi munkabérek arányosítását szem előtt tartva igyekszik 

megvalósítani az önkormányzat, s főként azon területekre fókuszálva, ahol központilag ez nem kerül korrigálásra.  

A közalkalmazotti szférán túl a köztisztviselők, azaz a polgármesteri hivatal munkatársainak esetében a 15 %-os 

emelést a speciális bértáblázat okán az alapilletmény emelésével lehet eszközölni, melyre a Képviselő-testület 

jogosult. A Hivatal szakképzett alkalmazottainak megtartása érdekében javaslom a 2023. évi költségvetési törvényben 

biztosított lehetőségek alapján a köztisztviselők béreinek rendezését 2023-től.  

A Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal jelenleg 9 fő köztisztviselőt foglalkoztat.   

 

Nagy János: elmondta, hogy a napirendi pontot az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága tárgyalta. Kérte a 

pénzügyi bizottság véleményét.  

 

Győriné Vajda Zsuzsa: elmondta, hogy a rendelet-tervezetet egyhangúan támogatták.  

 

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

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  

13/2022. (XII.12.) önkormányzati rendelete  

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértékéről. 

 

 

6. napirendi pont Javaslat Nagy János polgármester 2022. évi 

jutalmának megtárgyalására 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

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

 

Nagy János: átadta a szót az előterjesztés készítőjének, alpolgármester úrnak.  

 

Nagy János polgármester a napirendi pont megtárgyalása idejére elhagyta a tárgyalótermet.  

 

Czeczidlovszky Hervatin Gábor: elmondta, hogy Nagy János polgármester úr vezetésével egy rendkívül nehéz évet 

zárt a felsőpakonyi önkormányzat. Az előző évek gondos gazdálkodása egy márciusi napon úgy tűnt, hogy odaveszett. 

Sajnos a háború okozta uniós szankciós intézkedések áldozatául esett a Sberbank felszámolásával Felsőpakony is. 

Egyik napról a másikra a stabil és megalapozott gazdálkodásból egy bizonytalan helyzetbe csöppentünk. Lépésről 

lépésre, fegyelmezetten és összehangoltan kellett felépítenünk a semmiből az önkormányzat működését.  
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Elsődleges feladatunk volt biztosítani a működési feltételeket, a gyermekétkeztetést, a szociális étkeztetést, az 

intézmények működési költségeit, a közvilágítást és sorolhatnánk. Vitathatatlan, hogy a nehéz helyzetben a település 

összefogott, mégis a legnagyobb felelősség a település vezetőjére, Nagy János polgármester úrra hárult.  

Időt és energiát nem kímélve vetette bele magát az intézkedések sorozatába. Kilincsről kilincsre járt, országgyűlési 

képviselő úrhoz, pénzügy- és belügyminiszter úrhoz, a Magyar Nemzeti Bank elnökéhez, az önkormányzatokért 

felelős államtitkár úrhoz, de még Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz is segítségért fordult. Minden követ 

megmozgatott azért, hogy Felsőpakony működése biztosított legyen.  Igyekezete sikerrel járt. A kormánytól egy 

egyszeri 150 millió forintos támogatással, ha csak átmenetileg is, de fellélegezhettünk.  

A beruházások folytatódtak, a működés egy megszorításokkal teli, napról napra tervezett költségvetéssel, de 

biztosítottá vált.  

Az intézményekkel való szorosabb kapcsolattartás elősegítése érdekében havonta egy alkalommal bevezetésre került 

az intézményvezetői értekezlet, ahol hónapról hónapra egyeztették az aktuális feladatokat és priorizálták azokat a 

rendelkezésünkre álló pénzeszköz figyelembevételével.  

Mára már nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy visszakaptuk anyagi biztonságunkat, a pénzünk 83 %-át visszatérítették 

és a fennmaradó összeg is várhatóan tavasszal megérkezik a számlánkra. 

Rendkívül nehéz év áll mindannyiunk mögött. 

A csapatmunka és az átlagon felüli munkavégzés elismeréseként az önkormányzat idén először 13. havi fizetés 

kiutalásával köszöni meg az egész éves munkát munkatársainak.  

A polgármesterek részére a jogalkotó viszont csak egyetlen lehetőséget biztosít a teljesítmény elismerésére, a 

munkabért kompenzáló kiegészítésére, a képviselő-testület határozata alapján megítélhető maximum hat havi 

munkabérnek megfelelő jutalom formájában.  

A 2022. évi költségvetési rendelet fedezetet biztosít a polgármester 2 havi illetményének megfelelő összegű jutalom 

kifizetésére.  

A fent leírtak alapján javaslom, hogy Nagy János polgármestert két havi illetményének (havi bruttó 780.000 Ft) 

megfelelő összegű, azaz bruttó 1.560.000 Ft jutalomban részesítse a Képviselő-testület. 

 

Horváth Gergely: elmondta, hogy ő a korábbi évekhez hasonlóan most is javasolná a három havi jutalom odaítélését 

polgármester úr fáradhatatlan munkájának elismeréseként. 

 

Nagy János polgármester visszatért a tárgyalóterembe. Alpolgármester úr ismertette vele a határozati javaslatot.  

 

Nagy János: elmondta, hogy nagyon megtisztelő számára a felajánlott jutalom, de a jelenlegi gazdasági helyzetre, a 

megemelkedett rezsiköltségekre való tekintettel, jelenleg nem kívánja felvenni az összeget. A jelenlegi helyzetben az 

a legfontosabb, hogy a település energiaellátása biztosított legyen, s ha szükséges minden önkormányzathoz 

segítségért forduló lakosnak segítséget tudjanak nyújtani a téli hónapokban. 

 

Czeczidlovszky Hervatin Gábor: elmondta, hogy a napirendi pontot az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 

tárgyalta. Kérte a pénzügyi bizottság véleményét.  

 

Győriné Vajda Zsuzsa: elmondta, hogy a rendelet-tervezetet egyhangúan támogatták.  

 

Czeczidlovszky Hervatin Gábor: megkérdezte, hogy van-e valakinek hozzászólása, kérdése. Mivel egyéb kérdés 

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 határozatot hozta: 

157/2022. (XII.08.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

a) a 2022-es évre Nagy János polgármestert bruttó 2.340.00 Ft összegű jutalomban részesíti, 

b) a jutalom összegének és járulékainak fedezetét az önkormányzat költségvetéséről szóló 

1/2022. (II.11.) számú rendelete terhére biztosítja, 

c) ) tudomásul veszi, hogy a polgármester a jelenlegi gazdasági helyzetre, a megemelkedett 

rezsiköltségekre való tekintettel, jelenleg nem kívánja felvenni az összeget,  

d) a testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat határidejét 2023. június 30. napjáig jelölje ki. 

 

Határidő: 2023. június 30.  

Felelős: jegyző 
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7. napirendi pont Javaslat LED-es közvilágítás kiépítése tárgyban 

közbeszerzői tanácsadó feladatkörre beérkezett 

árajánlatok megtárgyalására 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

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

 

Nagy János: elmondta, hogy Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata ESCO finanszírozási formában korszerűsíteni 

szeretné az elavult, energia pazarló közvilágítási rendszerét egy új, a jelenlegi környezetvédelmi, gazdasági 

elvárásoknak megfelelő LED technológiás közvilágítási rendszerre. 

Az Önkormányzat nem rendelkezik szabad forrással a közvilágítás korszerűsítéséhez, ezért olyan jellegű 

korszerűsítést kell megoldani, amelyben a korszerűsítésből adódó energia és egyéb költségmegtakarítások biztosítják 

a fedezetet a korszerűsítéshez. Önkormányzatunk, mint a fent körülírt eljárás ajánlatkérője árajánlatot kért az 

előterjesztésben látható cégektől. Mindegyikőjük megfelelő tapasztalattal és referenciákkal rendelkezik. A 

közbeszerzési tanácsadó feladata lenne a tervezett közvilágítás rekonstrukciónkhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás 

fajtájának meghatározása, az eljárás teljes körű lebonyolítása, továbbá valamennyi kapcsolódó közbeszerzési szakértői 

tevékenység ellátása. A napirendi pontot az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága tárgyalta. Kérte a pénzügyi 

bizottság véleményét.  

 

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

 

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

158/2022. (XII.08.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a) a település LED-es közvilágításának kiépítése tárgyban közbeszerzési tanácsadói feladatok 

elvégzésére a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adó, MJ Kanizsa Consulting 

Kft. (8800 Nagykanizsa, Teleki út 34. 1/111.) bruttó 1 054 100 Ft összegű ajánlatát fogadja el, 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy értesítse a pályázókat a döntésről, és az ezzel kapcsolatos 

szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2022.12.22.  

Felelős: polgármester  

 

8. napirendi pont Javaslat az Önkormányzat 2023. évi belső 

ellenőrzési ütemtervének elfogadására 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

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

 

Nagy János: átadta a szót az előterjesztés készítőjének, Farkas Renátának.    

 

Farkas Renáta: elmondta, hogy mint minden év végén, most is elkészítette az önkormányzat részére Fodor Pálné 

belső ellenőr a 2023. évi belső ellenőrzési ütemtervet, amelyet az előterjesztés mellékleteként láthattak.  

 

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

159/2022. (XII.08.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

a) az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja a 2023. évi kockázatelemzést, 

b) az előterjesztés 2. számú melléklete szerint elfogadja a 2023. évi belső ellenőrzési 

ütemtervet, 

c) az előterjesztés 3. számú melléklete szerint elfogadja a 2023. évi munkaidő mérleget, 

d) felhatalmazza a Polgármestert, hogy értesítse a döntésről a belső ellenőrt. 
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Határidő: 2022. december 15. 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

 

9. napirendi pont Javaslat Dr. Sziebert Ágnes kérelmének 

megtárgyalására 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

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

 

Nagy János: elmondta, hogy Dr. Sziebert Ágnes az előterjesztés mellékletében található kérelemmel fordult a 

Képviselő-testület felé. Javasolta, hogy egy korábbi iparterületen lévő cég kéréséhez hasonlóan itt is engedélyezzék az 

átminősítést. Megkérdezte, hogy van-e valakinek hozzászólása, kérdése. Mivel egyéb kérdés 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: 

160/2022. (XII.08.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a) a Tér-T-Rend Kft.-vel folytatott egyeztetések után támogatja az átminősítést Dr. 

Sziebert Ágnes kérelme alapján,  

b) felkéri a Polgármestert, hogy az ügymenet lefolytatásához szükséges lépéseket tegye 

meg, 

c) az eljárás költségét a kérelmező fél viseli,  

d) az átminősítési folyamat lefolytatásához egy 3 oldalú megállapodás megkötésére 

kerülhet sor, amely alapján az eljárás lefolytatódhat,  

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

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: 2022.12.15. 

 

10. napirendi pont Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

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

önkormányzati rendelet módosításának 

megtárgyalására 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

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

 

Nagy János: elmondta, hogy a 3. napirendi pontként tárgyalt települési lakásfenntartást segítő támogatási program 

tekintetében, annak érdekében, hogy a Polgármester határozatot hozhasson az ügyekben, ezt a feladat- és hatáskört át 

kell ruházni rá, melyet az SZMSZ-ben rögzíteni kell. Jelen rendelet módosítás ezt a célt szolgálja, a Polgármesterre 

átruházott hatásköröket kiegészítenék az alábbi e) ponttal: 

„e) gyakorolja a lakásfenntartást segítő települési támogatási programmal összefüggő feladat- és hatásköröket.” 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek hozzászólása, kérdése. Mivel egyéb kérdés 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 rendeletet alkotta:  

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  

14/2022.(XII.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

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

 

11. napirendi pont Javaslat az Önkormányzat fenntartásában működő 

intézmények vezetői információs rendszerének 

(VIR) kialakítására 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

(előterjesztés szóban, határozati javaslat kiosztásra került) 

 

Nagy János: átadta a szót az előterjesztés készítőjének, Horváth Gergely képviselőnek.  
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Horváth Gergely: elmondta, hogy  egy település életében a helyben működő intézményeknek, illetve az általuk 

nyújtott szolgáltatásoknak kiemelt szerepük van. Adott önkormányzatnak folyamatosan törekednie kell arra, hogy 

ezen intézmények működését elsődlegesen biztosítsa, fejlessze, jobb és hatékonyabb működésre sarkallja, a 

felhasznált források gyakorlati hasznosulását monitorozza. 

Önkormányzati intézményeinken keresztül több száz felsőpakonyi család találkozik nap, mint nap azokkal a 

szolgáltatásokkal, amelyek az Önkormányzat kötelező feladatai közé tartoznak. Ahhoz, hogy az intézményi 

infrastruktúrát, valamint a működést fejleszteni tudjuk, az intézmények igényeit lássuk és értsük, több és operatívabb 

információra van szükség. 

A jelenlegi beszámolási rendszert (évente egyszeri alkalom a Képviselő-testület előtt) nem érzem elégségesnek ahhoz, 

hogy valamennyi Testületi tag aktuális információkkal rendelkezzen, valamint operatívabb szinten is rálásson az 

intézményeink mindennapjaira. Emiatt a kiosztott határozati javaslatot javasolja elfogadásra.  

 

Nagy János: elmondta, hogy a Covid vége óta folyamatos a kapcsolattartás az intézmények és az önkormányzat 

között. Havonta tartanak vezetői értekezletet. Ezen kívül jelenleg is  a munkatervük része, hogy évente a saját 

alapítványaik beszámolnak a működésükről, tevékenységükről. Részéről nincs akadálya ennek a szélesebb körben 

történő kiterjesztésének. Megkérdezte, hogy van-e valakinek hozzászólása, kérdése. Mivel egyéb kérdés 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: 

161/2022. (XII.08.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a) az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények, illetve annak vezetői 2023.01.01-től 

kezdődően kötelező jelleggel vezetői beszámolót tartanak  

b) beszámolók gyakorisága ¼ évente esedékes, a negyedév leteltét követő első Testületi ülésen 

c) az adott intézmény vezetője írásos beszámolót készít és prezentálja a Testület számára az 

intézményére vonatkozó főbb adatokat, működési információkat, problémákat és kéréseket az 

elmúlt negyedévre vonatkozó időszak tekintetében, illetve a jövőre vonatkozóan is 

d) beszámolók kötelező jelleggel, de nem kizárólag az alábbi információkat tartalmazzák rövid, 

vázlatos, adekvát formában:  

1. intézményi létszámadatok (dolgozók tervezett és tényleges létszáma, elrendelt 

túlórák mennyisége, betöltetlen pozíciók száma) 

2. intézményi látogatottsági adatok (intézménybe járók létszámadatai, terv és tény 

eltérés) 

3. intézményi gazdasági adatok (pl. gyermekétkeztetés, lejelentett és igénybe vett 

étkezés, megvalósult jelentősebb fejlesztési, beruházási feladatok) 

4. intézmény működésének hatékonyabb, optimálisabb működését elősegítő javaslatok 

5. egyéb, az intézményvezető által fontosnak tartott információk, valamint eszköz és 

humánkapacitás igények megfogalmazása 

e) Polgármester/Jegyző gondoskodik a fenti intézményi információs rendszer éves 

önkormányzati munkatervbe történő beillesztéséről 

f) Polgármester gondoskodik az érintett intézményvezetők tájékoztatásáról. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Farkas Renáta jegyző 

 

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

részvételt. Az ülést bezárta. 

 

Az ülés zárásának időpontja: 21:00 

 

K.m.f. 

 


