
Pákozd Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

 

A 2012. november 30-án, pénteken tartott soron kívüli nyílt testületi ülés 

J e g y z ő k ö n y v e 

 

Napirend: 

1. Napirend: Javaslat a talajterhelési díj rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

 

2. Napirend: Javaslat a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság 

kiszabásainak szabályairól szóló 10/2012.(VII.30) rendelet hatályon kívül helyezésére 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

 

3. Napirend: Javaslat önkormányzati kötelezettségvállalási nyilatkozat kiadására a Pipacsos terület 

szennyvízbekötése kapcsán 
Előterjesztő: Takács János polgármester 

4. Napirend: Bejelentések 

Előterjesztő: Takács János polgármester   

 

Határozatok: 209-210/2012 (XI.30.) sz.határozatok 

 

Határozatok:  

 

209/2012.(XI.30.) önkormányzati nyilatkozat 

210/2012.(XI.30.) a 187/2012.(X.29.) sz. határozata hatályon kívül helyezéséről  

 

Rendeletek:  

 

21/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról 

22/2012. (XI.21.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartás 

elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásainak szabályairól szóló 10/2012.(VII.30) rendelet 

hatályon kívül helyezésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:  Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

   2012. november 30-án 16.00 órakor kezdődő nyílt, soron kívüli üléséről 

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácsterme 

   Pákozd, Hősök tere 9. 

 

Jelen vannak:  a képviselő-testület tagjai: 

Takács János polgármester 

Szabó Gábor 

   Kardos Ferenc 

Budai Viktor  

Dr. Németh Attila 

Törzsök Erzsébet 

Kissné Vörösmarty Mária,  

 

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Dr. Varjú Mihály aljegyző 

 

Takács János: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 7 fő van 

jelen. A képviselő-testület határozatképes. (Jelenléti ív csatolva.) 

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére: Kissné Vörösmarty Mária és Kardos 

Ferenc képviselőket javasolja. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot elfogadta. 

 

Takács János: Felteszi szavazásra a napirendek elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a napirendet elfogadta.  

 

1. napirend: Javaslat a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

 

Előadó: Takács János polgármester 

Takács János: Elmondta, hogy a testület már foglalkozott a talajterhelési díj megalkotásának 

szükségességével, a szennyvízvezeték rendszer elkészült, azt üzemelésre a Fejérvíz Zrt.-nek 

átadták. Javasolta, hogy a Székesfehérvár MJV által elfogadandó rendelet-tervezetet adaptálja 

a Képviselő-testület, mivel célszerű az egységes szennyvíz-rendszer kapcsán egységes 

szövegű rendeletet alkotni.  

Szabó Gábor: Javasolja, hogy a tervezet 3. § (1) bekezdés a) pontja 120, illetve 200% legyen. 

Takács János: Felteszi szavazásra a rendelet tervezet elfogadását. 

A képviselő-testület 7 igen, szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 



21/2012.(XI.30.) számú önkormányzati 

rendelete  

 

a talajterhelési díjról 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

2. Napirend: Javaslat a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni 

pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 10/2012. (VII.30) számú önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezésére 

 

Előadó: Takács János polgármester 

Takács János: Elmondta, hogy a fővárosi hajléktalanokat érintő jogszabályok  kapcsán eljárt 

az Alkotmánybíróság, és a 151. számú Magyar Közlönyben megjelent a 38/2012. számú 

Alkotmánybírósági határozat, amely több rendelkezés mellett hatályon kívül helyezte az 

önkormányzatok tárgyban megjelölt rendelet-alkotási felhatalmazását adó jogszabályt.  

Javasolta, hogy a Képviselő-testület helyezze hatályon kívül a rendeletet.  

Dr. Varjú Mihály: Elmondta, a rendelet előírásai Pákozd Község lakossága körében gyorsan 

követésre találtak, javult az ingatlan tulajdonosok hozzáállása a közterületek és porták 

rendbetételében, a parlagfű irtás is előrehaladt. A rendelet alkalmazása során két felszólítást 

adott ki, pénzbírság kiszabására nem került sor. 

Takács János: Felteszi szavazásra a rendelet tervezet elfogadását. 

A képviselő-testület 7 igen, szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

21/2012.(XI.30.) számú önkormányzati 

rendelete  

 

a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével 

szembeni pénzbírság kiszabásainak szabályairól 

szóló 10/2012.(VII.30) rendelet hatályon kívül 

helyezésére 

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

 

3. Napi rendi pont: Javaslat önkormányzati kötelezettségvállalásra irányuló nyilatkozat 

kiadására 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

Takács János: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Aljegyző úrral a vízügyi 

felügyelőségen volt szakmai egyeztetésen a Pipacsos lakópark szennyvízbekötése ügyében. A 

felügyelet szükségesnek tartotta, hogy a tervező, a Fejérvíz Zrt. és az önkormányzat 



szándéknyilatkozatát megerősítse, Tóth Gyula nyilatkozatát csatolni kell. Javasolta, hogy a 

bekötés meggyorsítása érdekében az önkormányzat adja ki az elvi nyilatkozatot. 

 

Takács János: Felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását 

A képviselő-testület 7 igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

209/2012.(XI.30.) számú önkormányzati 

határozata 

 

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Pákozdi Pipacsos terület 

szennyvízbekötése kapcsán nyilatkozza, 

amennyiben a szolgalmi sávban megvalósítandó 

szennyvízvezetés kapcsán bármely érintett 

tulajdonos kártérítési igénnyel lépne fel a 

jövőben, kellően bizonyított ok-okozat kapcsolat 

esetén a megállapított kárigény kapcsán helytáll.  

Határidő : folyamatos 

Felelős: Takács János polgármester 

 

4. Napi rend: Javaslat a 187/2012.(X.29.) számú határozat hatályon kívül helyezésére 

 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

Takács János: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy mivel az előző ülésen döntöttek 

Kissné Vörösmarty Mária közalkalmazotti jogviszonyáról a dolgozó nyugállományba 

vonulása kapcsán, indokolt a korábbi határozatot, melyben Kissné további foglalkoztatásának 

módjáról döntöttek, hatályon kívül helyezni. 

 

Takács János: Felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását 

A képviselő-testület 7 igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

210/2012.(XI.30.) számú önkormányzati 

határozata 

 



Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a 187/2012.(X.29.) sz. határozatát 

hatályon kívül helyezi.  

 

Bejelentések: 

Budai Viktor: Kérdezi, hogy a Pázmándi önkormányzat képviselő-testületének feloszlása 

érinti-e a Pákozd-Pázmánd óvodai társulás sorsát? 

Takács János: Válaszában elmondta, ez Pázmánd belügye, nem érinti a társulás ügyét. 

Megköszönte a végzett munkát, majd az ülést bezárta.  

 

Egyéb napirendi pontok nem lévén, Takács János polgármester a nyílt ülést bezárta. 

 

k.m.f. 

 

…………………………….. 

Takács János 

polgármester 

 

…………………………….. 

Dr. Varjú Mihály 

aljegyző 

…………………………….. 

Kissné Vörösmarty Mária 

települési képviselő, 

mint hitelesítő 

…………………………….. 

Kardos Ferenc 

települési képviselő, 

mint hitelesítő 

 


