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A 2012. október 4-én, csütörtökön tartott nyílt testületi ülés 

J e g y z ő k ö n y v e 

 

Napirend: 

1. Javaslat részvények óvadékba helyezésére 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

2. Bejelentések 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

 

Határozatok: 168-169/2012 (X. 04.) határozatok 

 

Rendeletek: - 
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169/2012 (X.04) jogalkotói szándéknyilatkozat kiadása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:  Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

   2012. október 4-én 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 alpolgármester 

   Kardos Ferenc 

Budai Viktor  

Törzsök Erzsébet 

 

Igazoltan távol:  Kissné Vörösmarty Mária 

dr. Németh Attila 

 

    

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Dr. Varjú Mihály aljegyző 

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Varjú Mihály aljegyző 

 

Takács János: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 5 fő van 

jelen. Kissné Vörösmarty Mária betegsége miatt, dr. Németh Attila igazoltan van távol. A 

képviselő-testület határozatképes. (Jelenléti ív csatolva.) 

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére: Szabó Gábort és Törzsök Erzsébetet 

javasolja. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot elfogadta. 

 

Takács János: Felteszi szavazásra a napirendek elfogadását. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal a napirendet elfogadta.  

 

 

1. napirend: Javaslat részvények óvadékba helyezésére 

Előadó: Takács János polgármester 

Takács János: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés kapcsán testületi 

döntés szükséges az előterjesztés szerinti részvények óvadékba helyezéséről. Az 

önkormányzatok abban bízhatnak, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Rt. a közel 4 milliárd forint hitelt 

felelősen használja fel és a társaság működése eredményesen szolgálja a tulajdonosok 

érdekeit.  

Takács János: Felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását.  

 



A képviselő-testület 5 igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

168/2012.(X.4.) számú önkormányzati 

határozata 

 

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és 

Közszolgáltató Zártkörűen Működő Rt. kérését az 

Rt-ben lévő önkormányzati részvények óvadékba 

helyezésével kapcsolatosan és azzal egyetért. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az önkormányzat Zrt.ben lévő részvényeit 

óvadékba helyezés céljából adja át a Zrt. 

képviselője részére.   

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Takács János polgármester 

 

 

2. Napirend: Bejelentések 

 

A.: Javaslat jogalkotói szándéknyilatkozat kiadására 

 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

 

Takács János: A kiosztott kérelem szerint Polyák Tiborné Pákozd Honvéd u. 168. sz. alatti 

lakos az út felszabályozási terv módosítását kérte, mivel a lakóépület bővítése érdekében a 

tulajdonukban lévő két telket össze kell vonni, és ez érinti a szabályozási tervben kijelölt 

útszabályozást. Az lakóház előtti szabályozási vonal bele metsz az épületbe és a 

szennyvízgyűjtő rendszerük a tervezett utcarészre esne. A kiépülő szennyvízcsatorna-hálózat 

nem éri el ingatlanát, ezért a gyűjtőt elbontani nem lehet. Támogatja a kérelmet, hogy a 

Képviselő-testület adjon ki jogalkotói szándéknyilatkozatot a kérésnek megfelelően azzal, 

hogy Képviselő-testület a szerkezeti tervet módosítani kívánja.  

 

Felteszi szavazásra az előterjesztést  

A képviselő testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 

 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

169/2012.(X.04.) számú önkormányzati 

határozata 

 



Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-

testülete megvitatta a pákozdi Honvéd u. 168. sz. 

alatti ingatlan kapcsán felmerült szabályozási 

kérdést (833/1, 832/2 hrsz.) és úgy döntött, hogy 

a tervezett út szabályozását a szabályozási terv 

következő módosításakor pontosítja a kérésnek 

megfelelően. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

a szabályozási terv módosításakor e döntést 

vezettesse át a terven.  

 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Takács János polgármester 

 

B: Polgármesteri tájékoztató időszerű feladatokról 

 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

 

Takács János: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a leendő gárdonyi járás kapcsán 

kezdeményezte Kormánymegbízott Úrnál a pákozdi kirendeltség létrehozását. A 

polgármesteri hivatalban irodát, infrastruktúrát biztosítanának a kirendeltség számára. 

A pázmándi Polgármester  Asszony azon kezdeményezéséhez is csatlakozott, hogy a 

Velencei-tó északi részén fekvő településeken a járási hivatal ügygondnoka lásson el 

feladatokat.  

Tájékoztatást adott a Fejérvíz Zrt-vel történt tárgyalásairól a szennyvízbekötések kapcsán, 

mely szerint a műszaki átadást követően kezdhető a Fejérvízzel együtt a lakossági rákötés.  

Elmondta, a Rákóczi utcai lakosok nem fogadják el a Testület döntését, továbbra is követelik 

az út megépítését.  

Elmondta, sokan reklamáltak nála Budai Viktor úr telephely aszfaltozása miatt, mely kapcsán 

elmondta, ez nem az önkormányzat ügye. Ennek ellenére az önkormányzatot hibáztatják és 

követelik, hogy mutassa be a tulajdonos a kivitelezésről a számlát. Ezt a folyamatban lévő 

munkák indokolják. 

Tájékoztatta a testületet, hogy megérkezett a kerékpárút előfinanszírozott része, és indították 

az ÁFA kompenzáció összegét is. Remélhetőleg rövidesen az is megérkezik, és ezekkel az 

utalásokkal helyreáll a finanszírozás. 

Elmondta, a szennyvízberuházás önrészéhez szükséges hitel kapcsán kormányzati segítséget 

kért, aljegyző úrral sokat dolgoznak a hitelszerződés megkötéséért, eredményes lehívásáért. A 

szennyvízberuházás kapcsán az üzemeltetési szerződés előrehaladott állapotban van. 

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

 



k.m.f. 

 

…………………………….. 

Takács János 

polgármester 

 

…………………………….. 

Dr. Varjú Mihály 

aljegyző 

…………………………….. 

Törzsök Erzsébet  

települési képviselő, 

mint hitelesítő 

…………………………….. 

Szabó Gábor 

települési képviselő, 

mint hitelesítő 

 


