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Jegyzőkönyv 
 
Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-én megtartott nyilvános 
testületi üléséről. 
 
Ülés helye: Apaj Község Önkormányzat tárgyalóterme 
 2345. Apaj, Fő tér 2. 
 
Jelen vannak: Novák Pál polgármester, Bán Péter képviselő, Gábor László képviselő, 
Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő, Szebellédi Mihály képviselő, Turán Gábor képviselő, 
dr. Nagy Dávid jegyző. 
 
Novák Pál polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a 
képviselőtestület tagjai közül 6 fő van jelen, Feith István alpolgármester betegség miatt van 
távol, innen is jobbulást kíván az alpolgármester úrnak, a testület határozatképes. A 
napirendi pontok egyebek pontját még néhány alponttal szeretné kiegészíteni. 
 
Novák Pál polgármester: kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester 
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot az elhangzott módosításokkal. „Elfogadja-e a 
képviselőtestület a napirendi pontokat a megtett kiegészítésekkel?” 

 
Napirend elfogadása 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbiak szerint 
döntött az ülés napirendjéről. 

 
83/2013. (IX. 12.) Kt.  
Határozat 
 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint határozza meg:  
 
1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről. 
2. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2013. évi gazdálkodásának 
első félévi teljesítéséről 
3. A Nemzeti Földalapba tartozó, állami tulajdonú ingatlanok ingyenes 
átruházása 
4. A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásának felmondása 
5. Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi 
kiegészítő támogatás igénylése 
6. Egyebek 
6.1. Horgászversenyhez kapcsolódó költségek, feladatok 
6.2. Tököl Város Polgármesterének megkeresése 
6.3. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodásának módosítása 
6.4. Tájékoztatás a Bio-Pannónia Kft. helyzetéről 
 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 
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1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: Megkezdődött a tanév mindkét intézményünkben (óvodában, 
iskolában). Sajnos az látszik, hogy elég nagy a káosz a rendszerben, de az Apaji iskolai 
kollektíva rugalmasan kezeli a dolgokat.  
Az óvodával kapcsolatban felmerült a társulás megszüntetése, ha anyagilag nem lesz 
hátrányunk belőle. Éves szinten 4 millió forint plusz jelentkezik az óvodánál, amiből Apaj 
Község Önkormányzata nem lát semmit. Januártól elő kell készíteni ezt a dolgot, a mai 
napon volt itt a hivatalban az új óvodavezető, akivel erről is beszéltek. 
 

- A közhasznú létszám felmondás miatt 1 fővel csökkent, ez a pályázati lehetőség 
novemberig tart, ezért megpróbálunk egy új főt kiközvetíttetni. Az iskolába a fát a 
KLIK megveszi, az önkormányzat vállalta a fűtési munkálatokat. 

- Káresemény történt az elmúlt hetekben (pad- és kukarongálás a focipályán). Viharkár 
is keletkezett: beázott a kultúrház több helyen, a régi hivatal tetőszerkezete egyik 
részen beszakadt. Volt kint kárszakértő, megtörtént a felmérés és megkezdték a 
helyreállítási munkákat. A kultúrház tetőszerkezetére kért árajánlatot, de ezt most 
nem tudja bevállalni az önkormányzat. 

- Az iskolaudvaron a gimnasztikai fejlesztő játékot rongálták meg. 
 
 
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot: „Elfogadja-e a képviselőtestület a fenti, a két ülés között 
eltelt időszakról szóló beszámolót?” 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
84/2013. (IX. 12.) Kt. számú  
Határozat 
 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között eltelt 
időszakban megtett polgármesteri intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
2. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2013. évi gazdálkodásának első félévi 
teljesítéséről 
Előadó: Novák Pál polgármester 
(Előterjesztés: 1. sz. melléklet) 
 
Novák Pál polgármester: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) 
bekezdése, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 7. § (1) 
bekezdése alapján az államháztartás szervezeteinek – ide értve az elemi költségvetés 
készítésére kötelezett önálló költségvetési szerveket is – éves és féléves költségvetési 
beszámolót kell készíteniük. 
Az első félévről a beszámoló a fenti jogszabályban előírt június 30-i fordulónappal készült. 

Az Önkormányzat összességében bevételeit 42%-ban, a kiadásokat 41%-ban teljesítették, 
ez azt mutatja, hogy az önkormányzat tervezett bevételét és kiadásait is alulteljesítette, 
bevételei 8%-kal, kiadásai pedig 9%-kal maradt el a tervezettől. 
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Az intézményi működési bevételek teljesülése 88%, mely jóval meghaladja az időarányos 
mértéket. Ennek oka, hogy a bevételi előirányzatként tervezett bérleti díj 100%-ban már 
teljesült, valamint az előző évi ivóvízfejlesztés miatt keletkezett áfa-visszatérülés ebben a 
félévben realizálódott. Elmaradás igazán az étkezési térítési díjak befizetéseinél van, ami a 
későbbiekben további elemzést igényel.    

A helyi adók bevételei – mint ismeretes – évek óta szerény mértékű, mely kihat az 
Önkormányzat gazdálkodására. Ezt nehezítette még az a jogszabályváltozás, hogy a 
gépjárműadó 60%-át elvonja az állam, melyet havi rendszerességgel át kell utalnunk a 
Magyar Államkincstárnak.  

Az óvatos tervezés eredményeként a helyi iparűzési adónál és az építményadónál 
mutatkozik túlteljesülés, a többi adónemben időarányos. Összességében az Önkormányzat 
sajátos működési bevételei 55%-ban teljesültek. 

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek nem teljesültek az I. félév folyamán. A felhalmozási 
bevétel telek értékesítésből származó bevétel lenne, bízunk benne, hogy a II. félév folyamán 
legalább részben teljesül az előirányzat. 

Támogatás értékű működési bevételek jogcímeiben a központi költségvetésből kapott 
feladatalapú támogatásokat és a TB alapból finanszírozott védőnői szolgálatot kell érteni. A 
2012. évi CCIV. törvény, mely a 2013. évi költségvetés iránymutatója szigorú támogatási 
feltételeket ír elő. Amit a helyi önkormányzatok a központi költségvetésből támogatás címen 
kapnak, kötött felhasználású támogatásnak minősülnek, vagyis csak arra a feladatra lehet 
felhasználni, amelyre kapták. Ilyen például a gyermekétkeztetés, a zöldterület-kezelés, a 
köztemető-fenntartás, a közvilágítás, az utak karbantartása, a kulturális és könyvtári 
szolgáltatás. A feladatok közötti finanszírozás átcsoportosítására csak kérelem 
benyújtásával van lehetőség. 

Az I. félévi teljesülés csak 45%-os, ami annak köszönhető, hogy a költségvetési törvény 
szerint a finanszírozást 2013. januártól-áprilisig állapította meg, majd a következő 8 hónapra 
felülvizsgálatot végez. 

A 2 sz. melléklet tartalmazza a kiadások alakulását, melyek átlagosan 34%-ban 
alulteljesültek. 

A személyi jellegű kiadások (51%) a munkaadókat terhelő járulékok (52%) és a dologi 
kiadások (24%) időarányos vagy az alatti teljesülést mutatnak. 

A személyi jellegű kiadások soron a polgármester, a védőnő és a közfoglalkoztatásban részt 
vevő munkavállalók illetményei és munkaviszonyukhoz tartozó egyéb járandóságuk tartozik. 
Miután ezen illetmények megállapítását jogszabály írja elő, így a tervezése is pontos lehet.  

A munkaadókat terhelő járulékok függvénye az illetményeknek. 

A készletbeszerzések az I. félév gazdálkodásában 165%-ban teljesültek. Ennek oka, hogy 
egyáltalán nincs előirányzata a nyomtatvány- és irodaszer-beszerzésnek, valamint az 
üzemanyag beszerzésnek. Ez összesen 534 e Ft-ot jelent. A következő előirányzat-
módosításnál ezt figyelembe kell venni.  

A szolgáltatások kiadásai összességében 27%-os, mely tartalmazza a vásárolt élelmezés, a 
bérleti és lízing díjakat, a rezsiköltségekkel kapcsolatos szolgáltatásokat, a vásárolt 
közszolgáltatást és a pénzügyi szolgáltatások kiadásait a pénzintézetek felé. Jelentős az 
eltérés eredeti előirányzathoz képest a karbantartások kiadásai és a vásárolt élelmezés 
költség felhasználásánál látható. Ennek oka lehet az I. félév finanszírozás nehézségei, mivel 
a számlatartozások is emelkedtek. 

A különféle dologi és folyó kiadások sorokon az áfa, a reprezentáció, kiküldetés és folyó 
működési kamat kiadásokat tartjuk nyilván. A teljesülés 15-16 %-os. 
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A falunapok költségei a II. félévben jelentkeznek majd. 

A szűkös anyagi helyzetre tekintettel a Polgárőrséget, mint civil szervezetet támogatja 
Önkormányzatunk 100 e Ft összegben.  

Támogatás értékű kiadások jogcímen az Apaj-Áporka Közös Önkormányzati Hivatal 
működési költségeinek finanszírozását kell érteni. Mint ismeretes a Tisztelt Képviselő 
Testület előtt, 2013. január 1-gyel kezdte meg működését a Közös Hivatal. A két 
Önkormányzat (Apaj-Áporka) megállapodása alapján Önkormányzatunk a működési 
költségekhez hozzájárul. Az új szervezet működésének megkezdése nem volt 
zökkenőmentes, így a finanszírozás rendezése is áthúzódott a II. félévre.  

A szociális juttatások I. félévi előirányzatait és teljesüléseit elemezve megállapítható, hogy a 
túlteljesülés ötszörös az időarányoshoz képest. Az Önkormányzat költségvetése jogcímei 
között a szociális juttatások soron van a legnagyobb mértékű eltérés. Ennek oka, hogy az 
óvodai kedvezményes étkeztetés, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás jogcímein 
egyáltalán nincs előirányzat, a lakásfenntartási támogatás jogcímen pedig éves szinten 220 
e Ft az előirányzat, az I. félévi felhasználás pedig 1.213 e Ft.  

Az igaz, hogy aki normatív alapon jogosult szociális ellátásra, az után az Államkincstártól 
támogatást igényelhetünk, de a megtérülése csak 80-90%-os. A támogatás utólag 
igényelhető, tehát a fedezetet meg kell teremteni a kifizetésekhez. 

 A felhalmozási kiadások az I. félév zárásakor pozitív eredményt mutatnak. Ez azt jelenti, 
hogy az Önkormányzatunk nagy hangsúlyt fordít a fejlesztésre, a vagyongyarapodásra. A 
BM pályázati lehetőségeket kihasználva valósul meg a kazánprogram. A Hivatal épületében 
és az általános iskolánkban is új bio kazánokat sikerült felszerelni. Ezen kívül több pályázat 
elbírálása folyamatban van, reméljük az év végére is hasonló sikerekről számolhatunk be, 
mint az I. félévben.  

Önerőből újítjuk fel a művelődési házunkat, amely felújításból a vizesblokk készült el. 
Befejeződött az ifjúsági klub felújítása is. 

További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot: „Elfogadja-e a Képviselő-testület a 2013. I. félévi 
gazdálkodásról szóló beszámolót?” 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
85/2013. (IX. 12.) Kt. számú  
Határozat 
 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. I. félévi 
gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
3. Nemzeti Földalapba tartozó, állami tulajdonú ingatlanok ingyenes átruházása 
Előadó: Novák Pál polgármester 
(Előterjesztés: 2. sz. melléklet) 

Novák Pál polgármester: az előterjesztés értelmében célszerű igényelni az érintett 
ingatlanokat, ezzel is növelhető az önkormányzat vagyona. 

Dr. Nagy Dávid jegyző: fontos, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény értelmében ezekre 
az ingatlanokra is vonatkozik a 15 éves elidegenítési tilalom. 
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További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot: „Igényli-e a képviselőtestület az előterjesztésben 
meghatározott ingatlanokat a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) 
bekezdése alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) 2. pontjában meghatározott felhasználási céllal, továbbá felhatalmazza-e a 
polgármestert a tulajdonba adás során felmerülő költségek megtérítéséről szóló nyilatkozat 
megtételére?” 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
86/2013. (IX. 12.) Kt. számú  
Határozat 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Földalapról szóló 
2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdése értelmében az alábbi, a Nemzeti 
Földalapba tartozó, önálló helyrajzi számon nyilvántartott utak ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását igényli: 

1. A 360 hrsz-ú 1996.05.02-án a 0404/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásából alakult 
220 m² területű ingatlan, 2012.01.09. óta vezetékjoggal terhelt 14 m² nagyságú 
területtel; 

2. A 0139/5 hrsz-ú 1998.01.12-én a 0139, 0140, 0141, 0147 hrsz-ú földrészletek 
megosztásából alakult 38840 m² területű, Natura 2000-be tartozó ingatlan; 

3. A 0404/100 hrsz-ú 1995.07.07-én a 0404/48-404/58 hrsz-ú ingatlanok megosztásából 
alakult 2582 m² területű ingatlan; 

4. A 0404/92 hrsz-ú 1995.07.07-én a 0404/48-404/58 hrsz-ú ingatlanok megosztásából 
alakult 1164 m² területű ingatlan; 

5. A 0420/17 hrsz-ú 1995.07.07-én a 0420/0 hrsz-ú ingatlan megosztásából alakult 1824 
m² területű, Natura 2000-be tartozó ingatlan; 

6. A 0420/7 hrsz-ú 1995.07.07-én a 0420/0 hrsz-ú ingatlan megosztásából alakult 877 m² 
területű ingatlan; 

7. A 0434/16 hrsz-ú 1995.07.07-én a 0434/0 hrsz-ú ingatlan megosztásából alakult 1351 
m² területű, Natura 2000-be tartozó ingatlan; 

8. A 0434/4 hrsz-ú 1995.07.07-én a 0434/0 hrsz-ú ingatlan megosztásából alakult 761 m² 
területű ingatlan; 

9. A 0450/1 hrsz-ú 1995.07.07-én a 0450/0 hrsz-ú földrészlet megosztásából alakult 4579 
m² területű, Natura 2000-be tartozó ingatlan; 

10. A 0450/12 hrsz-ú 1995.07.07-én a 0450/0 hrsz-ú földrészlet megosztásából alakult 
2114 m² területű, Natura 2000-be tartozó ingatlan; 

11. A 0450/3 hrsz-ú 1995.07.07-én a 0450/0 hrsz-ú földrészlet megosztásából alakult 5854 
m² területű, Natura 2000-be tartozó ingatlan. 

A képviselőtestület az ingatlanokat a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CKXXXIX. törvény 13. § (1) 2. pontja (településüzemeltetés) 
körében kívánja felhasználni, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a tulajdonba 
adás során felmerülő költségek megtérítéséről szóló nyilatkozat megtételére. 

Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: 2013. október 
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4. A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásának felmondása 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: Nem tudnak elszámolni formális felmondás nélkül, ezért kell ezt a 
határozatot meghozni. 
 
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot: „Elfogadja-e a képviselőtestület a fenti, Csepel Sziget és 
Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felmondását?” 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
87/2013. (IX. 12.) Kt. számú  
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csepel-Sziget és 
Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodását 
felmondja. 

A képviselő-testület felkéri Novák Pál polgármestert, hogy a fenti 
határozatról a Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsának elnökét értesítse. 

Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
5. Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 
támogatás igénylése 
Előadó: Novák Pál polgármester 
(Előterjesztés: 3. sz. melléklet) 
 
Novák Pál polgármester: Jogosult az önkormányzat a pályázat benyújtására, Dömsöd felé 
lévő tartozásunkat szeretnénk ebből kifizetni. 
 
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot: „Igényli-e a képviselőtestület a működőképesség 
megőrzését szolgáló támogatást?” 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
88/2013. (IX. 12.) Kt. számú  
Határozat 
 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a megyei 
önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége 
megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) 
BM rendelet alapján – vissza nem térítendő formában – működőképességet 
szolgáló támogatást igényel, és ehhez felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására. 

Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: 2013. szeptember 30. 
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6. Egyebek 
6.1. Horgászversenyhez kapcsolódó költségek, feladatok 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
 
Novák Pál polgármester: Elkészült a mai nappal a lejáró lépcső a tóhoz, tűzrakó hely is 
készült. A költségek a beton költség, illetve a lépcsőnél felmerült vas költségei, illetve a 
kaszálás költsége. Az önkormányzat rendelt 2 mázsa halat, ennek is lesz költsége, amit bele 
engedtek a tóba a horgászversenyre. Nagyon nagy sikert kíván a rendező fiatal 
képviselőknek és köszöni eddigi munkájukat és szeretné továbbra is, ha így csinálnák. Sok 
támogatója van a rendezvénynek, helyi vállalkozók is. A hétvégi társadalmi munka jól sikerült 
köszöni mindenkinek a részvételt és a szervezőknek az előkészítést, a támogatóknak a 
segítséget. 
 
 

6.2. Tököl Város Polgármesterének megkeresése 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: Tököl Város Polgármestere levélben kereste meg az 
önkormányzatot, hogy pályázat keretében egy újonnan épített többfunkciós pavilonban a 
kistérség településeinek címereit egy címerfalon szeretné kiállítani. Kéri az önkormányzat 
hozzájárulását, hogy Apaj Község címerét is kiállíthassák.  
 
 
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot: „Hozzájárul-e a képviselőtestület, hogy Apaj Község 
Önkormányzat címerét Tököl Város „Címerfalán” kiállítsák?” 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
89/2013. (IX. 12.) Kt. számú  
Határozat 
 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Tököl 
Város KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0003 jelű, Tököl funkcióbővítő 
városközpont rehabilitáció című pályázat keretében az újonnan épített 
többfunkciós pavilonban Apaj Község Önkormányzat címerének 
kiállításához. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
6.3. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásának módosítása 
Előadó: Novák Pál polgármester 
(Előterjesztés: 4. sz. melléklet) 
 

Novák Pál polgármester: Jogszabályváltozás miatt van szükség a társulási megállapodás 
módosítására, ehhez kéri a képviselő-testület hozzájárulását. 
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További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot: „Elfogadja-e a képviselőtestület KDV társulási 
megállapodásának módosítását?” 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta. 

 
 
90/2013. (IX. 12.) Kt. számú  
Határozat 
 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe 
foglalt társulási megállapodását a jegyzőkönyv mellékletét képező 
előterjesztésben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

A képviselő-testület felkéri Novák Pál polgármestert, hogy a fenti 
határozatról a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnökét értesítse. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 
 

6.4. Tájékoztatás Bio-Pannónia Kft. helyzetéről 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester:  
 
A hulladékszállítás jelenleg komoly átszervezés alatt áll. A Társulás (6 település) a központi 
döntésre vár, hogy kijelöljék a szolgáltatót. A Bio-Pannonia 2013. december 31-ig szolgáltat 
az eredeti szerződése szerint. Jelenleg nem tudom, hogy ki lesz a kijelölt szolgáltató. A 
hulladákszállítási díj államilag lesz meghatározva.  

 
További hozzászólások nem lévén Novák Pál polgármester megköszönte mindenkinek az 
ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta. 
 

k.m.f. 
 
 
 
 Novák Pál dr. Nagy Dávid 
 polgármester jegyző 

 
 

Gábor László képviselő 
jegyzőkönyv-hitelesítő 


