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NAPIRENDI PONTOK 

1. A Nemzeti Vízművek Zrt. által meghirdetett víziközmű integráció aktuális kérdéseiről 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

2. A 9121 Győrszemere, Bakonyér utca 34. (10/6. hrsz.) ingatlan hasznosításáról 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

3. Az Eatrend Arrabona Zrt. árindexálási kérelme 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

4. A Győrszemerei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal hatályos Együttműködési 

Megállapodás soron következő felülvizsgálata 

Előadó: dr. Szalay Péter  – jegyző 

5. A polgármester 2023. évi szabadságtervének elfogadása 

Előadó: dr. Szalay Péter  – jegyző 

6. A 9121 Győrszemere, Iskola utca 355/1. hrsz. (volt Takarékszövetkezet épülete) vételi 

szándéka 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

7. Beszámoló a 2022. évi kulturális tevékenységről, és a községi könyvtár működéséről 

Előadó: Sipőcz Anna Szilvia - referens 

8. A 2023. évi rendezvényterv megtárgyalása 

Előadó: Sipőcz Anna Szilvia - referens 

9. Egyéb 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

 

 

RENDELETEK 

- 

 

HATÁROZATOK 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2023. (I. 24.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2023.01.24. napi testületi ülés napirendi pontjairól 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2023. (I. 24.) sz. 

HATÁROZATA 

a Nemzeti Vízművek Zrt. által meghirdetett víziközmű integrációról 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2023. (I. 24.) sz. 

HATÁROZATA 

a Bakonyér utca 34. sz. alatti ingatlan hasznosításáról 
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Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2023. (I. 24.) sz. 

HATÁROZATA 

az Eatrend Arrabona Zrt. árindexálási kérelméről 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2023. (I. 24.) sz. 

HATÁROZATA 

a Győrszemerei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal hatályos Együttműködési Megállapodás 

felülvizsgálatáról 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2023. (I. 24.) sz. 

HATÁROZATA 

a polgármester 2023. évi szabadságtervének elfogadásáról 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2023. (I. 24.) sz. 

HATÁROZATA 

a 9121 Győrszemere, Iskola utca 355/1. hrsz. ingatlan vételi szándékáról 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2023. (I. 24.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2022. évi kulturális tevékenységről és a községi könyvtár működéséről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2023. (I. 24.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2023. évi rendezvényterv elfogadásáról 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén 

 

Az ülés helye: 9121 Győrszemere, Fő utca 20. – Polgármesteri Hivatal 

 

Az ülés kezdete: 13:00 óra 

 

Az ülés vége: 16:10 óra 

 

Jelen vannak: 

• Horváth Gyula polgármester 

• Ravazdi Istvánné alpolgármester 

• Horváth Frigyes képviselő 

• Radics Bertalanné képviselő 

• Sipőcz Anna Szilvia képviselő 

• Tokovicz Györgyné képviselő 

• Tar Ildikó képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

• dr. Szalay Péter jegyző 

 

Távollévők: - 

 

Meghívottak: - 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Köszöntöm a megjelent Képviselő társaimat, Jegyző Urat, meghívott vendégeinket. 

Megállapítom, hogy a testület összehívása szabályosan történt, illetve a 7 megjelent 

képviselővel határozatképes. 

Horváth Gyula polgármester: 

Akinek a tervezett napirenddel kapcsolatosan ellenvetése, észrevétele, javaslata van, jelezze. 

 

A képviselőknek észrevétele a napirenddel kapcsolatosan nincs. 
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A Képviselő-testület kézfeltartással 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2023. (I. 24.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2023.01.24. napi testületi ülés napirendi pontjairól 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023.01.24. napi testületi 

ülésének napirendi pontjai a következőek: 

1. A Nemzeti Vízművek Zrt. által meghirdetett víziközmű integráció aktuális kérdéseiről 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

2. A 9121 Győrszemere, Bakonyér utca 34. (10/6. hrsz.) ingatlan hasznosításáról 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

3. Az Eatrend Arrabona Zrt. árindexálási kérelme 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

4. A Győrszemerei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal hatályos Együttműködési 

Megállapodás soron következő felülvizsgálata 

Előadó: dr. Szalay Péter  – jegyző 

5. A polgármester 2023. évi szabadságtervének elfogadása 

Előadó: dr. Szalay Péter  – jegyző 

6. A 9121 Győrszemere, Iskola utca 355/1. hrsz. (volt Takarékszövetkezet épülete) vételi 

szándéka 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

7. Beszámoló a 2022. évi kulturális tevékenységről, és a községi könyvtár működéséről 

Előadó: Sipőcz Anna Szilvia - referens 

8. A 2023. évi rendezvényterv megtárgyalása 

Előadó: Sipőcz Anna Szilvia - referens 

9. Egyéb 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 

1. NAPIRENDI PONT – A NEMZETI VÍZMŰVEK ZRT. ÁLTAL MEGHIRDETETT VÍZIKÖZMŰ 

INTEGRÁCIÓ AKTUÁLIS KÉRDÉSEIRŐL 

 

Horváth Gyula polgármester és dr. Szalay Péter jegyző: 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 

módosítása alapján 2021. június 13-tól lehetővé vált, hogy az ellátásért felelős önkormányzat 

a víziközművagyon, illetve a tulajdonában álló víziközmű működtető eszköz 

tulajdonjogát térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel átruházza az 

államra, ha a víziközmű-rendszeren kizárólagos vagy az állammal közös tulajdonnal 

rendelkezik. Ehhez kapcsolódóan a települési önkormányzat térítésmentesen átruházhatja az 

államra, mint új ellátásért felelősre az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését 

szerződéses jogviszony alapján ellátó víziközműszolgáltatóban fennálló társasági 

részesedését is. (továbbiakban: integrációs program) 
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Az integrációs program részletei sem annak meghirdetésekor, sem jelenleg nem ismertek. A 

Nemzeti Vízművek Zrt. által üzemeltett weboldalon (https://nemzetivizmu.hu/integracio/) 

publikált információkból, illetve az ezzel összefüggésben kihirdetett 

jogszabálymódosításokból lehet sok esetben csak következtetni a program részleteire. 

A Pannon-Víz Zrt. közgyűlése 2022. augusztus 24-én ülésezett az integrációs programmal 

összefüggésben, ahol a közgyűlés megbízta Dr. Dézsi Csaba András Győr Megyei Jogú Város 

Polgármesterét és Rácz Attila elnök-vezérigazgatót, hogy az illetékes szervektől az 

integrációs program részleteiről szerezzenek információkat, illetve a közgyűlés által kitűzött 

prioritások érdekében folytassanak tárgyalásokat. 

2023. január 10-én a Pannon-Víz Zrt. rendkívüli közgyűlésén Dr. Dézsi Csaba András és 

Rácz Attila beszámoltak az időközben folytatott tárgyalások 

eredményéről/eredménytelenségéről. A beszámolóról szóló jegyzőkönyvi kivonatot az 

előterjesztésben megküldtük minden képviselőnek. A beszámolón elhangzott, hogy a Pannon-

Víz Zrt. gazdasági helyzete leromlott, ennek okai elsődlegesen az energiaválságra, az ivóvíz 

hatósági árszabására és a megnövekedett inflációra vezethető vissza. A cég 2023. évi üzleti 

terve - amit az Igazgatóság nem fogadott el - 6 milliárd Ft feletti veszteséget prognosztizál, 

amiből egyértelműen látható, hogy a napi működés is veszélyeztetve van. Ezen folyamat a 

víziközmű szolgáltatóknál országszerte tapasztalható, több cég már csődöt jelentett, illetve 

annak elkerülése érdekében „menekült” az integrációs program keretein belül az állami 

integrációba és az ezzel járó többletforrásnak köszönhetően lehetett csak biztosítani tovább a 

közszolgáltatást. 

A Pannon-Víz Zrt. 100%-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság. Ebből az 

következik, hogy amennyiben a cég működése veszélyeztetett, és forrásbevonásra van 

szükség, azt más hiányában a tulajdonos önkormányzatoknak kell eszközölni. A cég 

tájékoztatása alapján az el nem fogadott 2023. évi üzleti tervben szereplő több, mint 6 milliárd 

Ft-os veszteség esetén minden tulajdonos önkormányzatnak tulajdonrésze arányában 

befizetési kötelezettsége keletkezik. Ez Győrszemere vonatozásában 2023. évre tervezetten 

52.158.850 Ft. 

Az állam az integrációs programot ezen csődhelyzetek elkerülése érdekében (is) hirdette meg, 

és egyértelműen megállapítható az, hogy az állam hajlandó ezen költségvetési hiányt fedezni 

a közszolgáltatás biztosítása érdekében, ugyanakkor ezen támogatást csak akkor tudja 

nyújtani, ha a programban rögzített tulajdonjog átadás-átvétel megtörténik az állam javára. 

Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló minimális információt össze tudjuk gyűjteni, és 

azt más településekkel együttesen tudjuk értelmezni, kistérségi egyeztetéseken vettünk részt. 

Én és Jegyző Úr január 18-án Téten a téti kistérségi településekkel, január 20-án Abdán a 

szigetközi településekkel, illetve a mai napon délelőtt Jegyző Úr vett részt Nyalkán a 

pannonhalmi térség településeivel megtartott egyeztetéseken. Összességében elmondható, 

hogy nagyon nehéz döntés elé lettek állítva a települések, többlet információkat beszerezni 

nagyon nehéz, sok esetben lehetetlen. 

Január 19-én Börcs Község Polgármestere küldött egy emailt a Pannon-Víz Zrt. működési 

területéhez tartozó önkormányzatoknak, amiben volt egy aláírással nem rendelkező 

kísérőlevél, egy integrációs megállapodás minta, illetve egy határozati javaslat a Képviselő-

testületek számára. Börcs Község Önkormányzata az email törzsszövegében azt írta, hogy a 

kísérőlevél Dézsi Csaba András GYMJV Polgármesterétől, illetve Rácz Attila elnök-

vezérigazgatótól származik, de az aláírással, vagy más hitelesítéssel nem lett ellátva. Ezen 

dokumentumok az előterjesztésben megtalálhatók. 

https://nemzetivizmu.hu/integracio/
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A kísérőlevél tartalmát nem kívánom felolvasni, azt mindenki megnézhette a kiküldött 

anyagban, ugyanakkor a Megállapodás minta tartalmából célszerűnek tartok néhány pontot 

kiemelni. 

Az 1.4. pont rögzíti, hogy milyen vagyonelemek átvételéről rendelkezik a megállapodás: 

„(…) A települési önkormányzat által ingyenesen átruházásra kerül a Magyar Államra a 

Vksztv. 5/H. § (2), illetve (3), valamint (9) bekezdése szerint a tulajdonát képező víziközmű-

vagyon, víziközmű működtető eszköz, valamint az átadással érintett víziközmű-rendszer 

üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó víziközmű-szolgáltatóban fennálló 

társasági részesedés” 

Itt fontos kiemelni azt a tényt, hogy a Vksztv. 5/H. § alapján az integrációban való 

részvételnek nem törvényi feltétele a víziközmű-szolgáltatóban fennálló társasági részesedés 

átruházása. 

Vksztv. 5/H. § (6) Az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-vagyon (2) vagy (3) bekezdés 

szerinti átruházása esetén az üzemeltetési jogviszony a víziközmű-vagyon tulajdonjogának 

átszállását követő napon megszűnik, vagy - a korábbi és az új ellátásért felelős közötti 

megállapodás alapján - az állam, mint új ellátásért felelős a fennálló üzemeltetési 

jogviszony tekintetében a korábbi ellátásért felelős helyébe lép. Az üzemeltetési jogviszony 

megszűnése esetén az állam mint új ellátásért felelős az új üzemeltetési jogviszony 

létrehozásáról akként gondoskodik, hogy a szolgáltatás folytonossága közérdekű üzemeltető 

kijelölése nélkül is biztosított legyen. 

A társasági részesedés átruházását a törvény (9) bekezdése rögzíti, de látható, hogy csak a (2)-

(3) bekezdés szerinti átruházást nevesíti a törvény feltételként. Ezzel egybehangzó információ 

található a Nemzeti Vízművek integrációs portálján, bár többféleképpen is lehet értelmezni a 

leírtakat: 

„(…) Ehhez kapcsolódóan a települési önkormányzat térítésmentesen átruházhatja az 

államra, mint új ellátásért felelősre az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését 

szerződéses jogviszony alapján ellátó víziközműszolgáltatóban fennálló társasági 

részesedését is. 

Köszönjük az önkormányzati testületek eddigi együttműködését, a Nemzeti Vízművek Zrt. 

továbbra is fogadja az ellátásért felelős önkormányzatoktól érkező integrációs 

nyilatkozatokat, és nyitott a víziközmű társaságok integrációs törekvéseivel szemben, 

amennyiben azokat a társaság 75%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel bíró tulajdonosi 

köre támogatja.” 

Nem tisztázott az a kérdés, hogy a tulajdonosok legalább 75%-ának elegendő-e támogatni a 

törvény szerinti integrációt, vagy ezen tulajdonrészarány átadását is kell-e támogatni. 

Felmerülhet a kérdés továbbá, hogy mit értünk „víziközmű vagyon” alatt. A megállapodás 

2.1.1 - 2.1.2 pontja rögzíti, hogy a vagyonelemek átadása tételesen történik, ugyanakkor 

amennyiben „a jelen szerződésben meghatározott átruházást követően derülne ki, hogy 

valamely Víziközműnek, vagy Működtető Eszköznek minősülő vagyontárgy a jelen 

szerződés keretében nem került átruházásra, úgy a Felek az érintett vagyontárgy ingyenes 

átadásáról bármikor megállapodhatnak a jelen szerződésre utalással.” 

A megállapodás 17. pontja ugyanakkor ezt írja: 

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen megállapodásban foglaltak teljesítése 

során vagy azt követően az Átvevő további, rendezetlen jogállású víziközművel érintett 

ingatlan vagy a víziközmű-szolgáltatás ellátásához szükséges vagyonelem létezéséről 

tudomást szerez, erről az Átadót értesíti, aki jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy ezen 

ingatlan(ok) és más vagyonelemek tulajdonjogát 90 napon belül saját költségén rendezi, és 
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az ingatlan(ok)ra vonatkozóan ezt követően külön ingatlan-nyilvántartási átvezetésre 

alkalmas megállapodást, az egyéb vagyonelemekre pedig a vagyonelem jellegéhez igazodó 

ingyenes tulajdon-átruházó megállapodást kötnek. 

A fentiek alapján nem tisztázott többek között: 

1. Mi minősül rendezetlen jogállású víziközmű vagyonnak? Ide értendő-e például 

ingatlan vagyon is (pl. földterület), vagy csak műtárgyak/eszközök/berendezések? 

2. Amennyiben földterület is ide értendő, akkor a 17. pont alapján annak ingyenes 

átadása kötelező-e, vagy a 2.1.2 pont alapján megállapodáshoz kötött. Mi vonatkozik 

arra az esetre, ha az ingatlan más kötelező önkormányzati feladatellátást is szolgál? 

(például temető területén található víztározó) 

A megállapodás 2.3.2; 16 és 17. pontok vélhetően azt hivatottak szolgálni, hogy az átvevő is 

tisztában van azzal a problémával, hogy számtalan esetben nincsenek rendezve és 

teljeskörűen bejegyezve a szolgalmi és használati jogok az ingatlannyilvántartásba. Több 

esetben még a tulajdoni viszonyok sincsenek rendezve. A megállapodás hivatkozott pontjai 

alapján az átadást követően ezek rendezése az átadó önkormányzat feladata, mind eljárásjogi 

szempontból, mind pedig költségviselés szempontjából. Az esetlegesen felmerülő 

kártalanítási igények kielégítése szintén az átadó önkormányzatot terheli. 

A mai napon Nyalkán megtartott kistérségi egyeztetésen Rácz Attila elnök-vezérigazgató a 

Pannon-Víz Zrt. nevében azt nyilatkozta, hogy ezen szolgalmi és tulajdoni jogok rendezésével 

felmerülő kötelezettségeket a Pannon-Víz Zrt. teljeskörűen vállalja, mert ezt a társaságnak 

kellett volna már korábban rendeznie. Ez elmaradt, ennek a többletterhét nem az átadó 

önkormányzatnak kell viselnie. 

A megállapodás 2.4 pontja ír a közös tulajdonban álló víziközműrendszerek vonatkozásában 

arról, hogy víziközmű rendszerenként a tulajdontársak egyhangú határozata szükséges. Ezt a 

Vksztv. 5/H. § (3) bekezdés is rögzíti. Győrszemere az ivóvízrendszerben 4 másik települési 

önkormányzattal, a szennyvízrendszerben pedig 7 másik települési önkormányzattal áll közös 

tulajdonban. 

A Vksztv. 5/H. § (4) bekezdése rögzíti az integráció során átvételre kerülő fel nem használt 

források átadás-átvételét, ami alapján „a fejlesztési források átadás-átvételéről az érintett 

önkormányzat és az állam képviseletében eljáró szervezet írásban megállapodik”. A 

megállapodás tervezet IV. fejezete hivatott ezt a témakört rögzíteni, amiben semmilyen 

jellegű részletszabály nem található. Nem tisztázott, hogy ezen fel nem használt fejlesztési 

forrást az átvevő milyen módon köteles felhasználni. A Gördülő Fejlesztési Tervnek ezen 

témakörben nagyon nagy jelentősége van, de ennek részletezését most nem kívánom 

megtenni. Arra ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez az összeg 

Győrszemere vonatkozásában az ivó- és szennyvízrendszeren együttesen 118.201.254 Ft 

A megállapodás 48. pontja ezt írja: 

„A Felek ezennel kifejezetten vállalják, hogy aláírnak bármely olyan okmányt és megtesznek 

bármely olyan jogi intézkedést és megadnak minden olyan nyilatkozatot, amely a jelen 

szerződés előírásainak teljesítéséhez szükséges.” 

Felelős gazdálkodásra kötelezett településvezető ilyen jognyilatkozatot véleményem szerint 

nem tehet. Az is aggályos, hogy jogszerű-e egyáltalán ilyen bizonytalan jövőbeni 

kötelezettséget vállalni… 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Hosszú órákon keresztül lehetne még részletezni, hogy a megállapodás minta és a közzétett 

anyagok milyen módon ellentmondásosak, és milyen aránytalan és szükségtelen mértékű 
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terheket és kötelezettségeket ró az átadó önkormányzat részére. Engedje meg mindenki, hogy 

ezt most mellőzzük. Természetesen, ha kérdés van, arra válaszolunk szívesen a legjobb 

tudomásunk alapján. 

A 2022-es évben elkészített vagyonértékelés alapján a Győrszemerei ivó- és 

szennyvízrendszer együttes értéke: 7.666.499.348 Ft (~7,67 milliárd Ft) Hangsúlyozom, hogy 

ez nem a könyvszerinti érték, hanem a 2022-es évben felértékelt vagyonérték. 

Ezen vagyonelem annak ellenére, hogy nem forgalomképes, jelentős értékkel bír, a 

közszolgáltatás alapját jelenti, arról nem is beszélve, hogy részben lakossági, részben 

önkormányzati hozzájárulásból, harmadsorban pedig pályázati forrásból lett kiépítve. A 

megállapodás minta alapján ezen vagyonelemről az önkormányzat ingyen és térítésmentesen 

„lemond”, átengedi az államnak. 

Úgy gondolom, hogy egy ilyen szintű „államosítás” végrehajtásának nem az a módja, hogy az 

állam elvárja az önkormányzatoktól az önkéntes, térítésmentes vagyonátadást úgy, hogy 

cserébe semmilyen garanciát nem ad, illetve semmilyen olyan többletkötelezettséget nem 

vállal, ami az önkormányzat érdekeit szolgálja. Sajnos be kell lássuk azt a tényt, hogy a 

Pannon-Víz Zrt, mint társaság, illetve a tulajdonos önkormányzatok érdekei ebben a 

helyzetben szétválnak. A Képviselő-testület elsődleges feladata a saját településének az 

érdekeit szolgálni. A Pannon-Víz Zrt., mint társaság érdekében, azért, hogy annak likviditása 

és működőképessége megmaradjon, nem áldozhatunk be egy ilyen vagyont felelőtlenül ezzel 

a megállapodás tartalmával. 

Nem szabad elzárkózni az integrációtól, nem szabad elzárkózni a változástól. Tudomásul kell 

vennünk, hogy körülöttünk minden változik, de ez nem azt jelenti, hogy az önkormányzati 

érdekeket háttérbe kellene helyezni egy tőlünk nagyobb állami akarat érdekében. Meg kell 

próbálni tárgyalni, egyeztetni, a lehető legjobb pozíciókat elérni, és ezek ismeretében 

meghozni a döntést. Jelen esetben nem érezhető az, hogy a tárgyalópartnerünk érdemi 

tárgyalásokat folytatott volna, sem kérdést, sem észrevételt nem lehetett megfogalmazni, 

elküldeni, vagy arra választ várni. Legalábbis Dr. Dézsi Csaba András GYMJV polgármestere 

és Rácz Attila elnök-vezérigazgató erről számoltak be. Szeretném itt továbbá megjegyezni, 

hogy a Pannon-Víz Zrt. közgyűlésen célszerű lett volna ezen két személy mellé egy olyan 

harmadikat is megbízni, aki a kistelepülések képviselőjeként jelent volna meg a 

tárgyalásokon. 

Javaslom a Képviselő-testületnek a kiküldött határozati javaslat elfogadását. 
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A Képviselő-testület kézfeltartással 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2023. (I. 24.) sz. 

HATÁROZATA 

a Nemzeti Vízművek Zrt. által meghirdetett víziközmű integrációról 

 

I. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 68/2022. (VIII. 30.) sz. határozatában 

nyilvánította ki részvételi szándékát a Nemzeti Vízművek Zrt. által meghirdetett 

Integrációs Programban, egyben megbízta Dr. Dézsi Csaba Andrást, GYMJV 

polgármesterét és Rácz Attilát, a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy az 

illetékes szervezetekkel további tárgyalásokat folytasson az integrációs programhoz 

való csatlakozás feltételeiről. 

II. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy 

a. 2023. január 10-én a Pannon-Víz Zrt. közgyűlésén Dr. Dézsi Csaba András és 

Rácz Attila tájékoztatót tartottak a tárgyalási folyamatok eredményéről. (A 

tájékoztatást az előterjesztés szerinti „Kivonat a Pannon-Víz Zrt. 2023.01.10-

én megtartott rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyvéből” elnevezésű 

dokumentum tartalmazza.) 

b. a Pannon-Víz Zrt. figyelembevéve a társaság gazdasági helyzetét határidőt 

tűzött ki a települési önkormányzatok számára, miszerint 2023. január 31. 

napjáig hozzák meg a települések Képviselő-testületei a döntésüket, hogy az 

integrációs programban részt kívánnak-e venni, vagy sem. A közgyűlés 

tudomásul vette, hogy a kitűzött határidőt nem a Nemzeti Vízművek Zrt, vagy 

más állami szervezet határozta meg, hanem a Pannon-Víz Zrt. 

vezérigazgatója, amit a közgyűlés elfogadott. 

III. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a 2023. január 19-én Börcs Község 

Önkormányzata által megküldött integrációs megállapodás tervezetet, illetve 

vélhetően Dr. Dézsi Csaba polgármester és Rácz Attila vezérigazgató urak (alá nem 

írt) kísérőlevelét megismerte. 

IV. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a tudomására jutott integrációs megállapodás 

tervezet eredete nem megállapítható tekintettel arra, hogy azt nem az illetékes állami 

szervezet, vagy a megbízással rendelkező képviselő küldte meg. Nem megállapítható, 

hogy amennyiben a megállapodás tervezet valóban az arra jogosult állami 

szervezettől származik, abban történt-e időközben változás/változtatás. Nem 

megállapítható továbbá, hogy a megállapodás tervezet tartalma a megbízott 

képviselők tárgyalási folyamata során keletkezett-e, az abban foglaltak ezen 

tárgyalásokon elhangzottak alapján került-e rögzítésre, vagy a megállapodás tervezet 

kizárólag irányadó mintaként tekinthető. 

V. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a megállapodás tervezet szövege több helyen is 

ellentmondásokat tartalmaz, annak több pontja aránytalan és indokolatlan terhet ró az 

átadó önkormányzatra, nem tartalmaz az átvevő részéről alapvető garanciákat, 

kötelezettségeket, továbbá több vitás/problémás kérdést nem rendez. A Képviselő-

testület ezen kifogások részletes kifejtését egy arra jogosult tárgyalópartner részére 

hajlandó megtenni. Jelen határozatban nem tartja indokoltnak, mert annak nem itt van 

a helye. 

VI. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a tudomására hozott integrációs megállapodás 

tartalmát a fentiekre hivatkozva nem fogadja el. 

VII. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az integrációhoz való csatlakozást jelen 

információk alapján nem tudja elrendelni. Ennek kifejezett oka az, hogy sem az 
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Átvevő állami szerv(ek) részéről, sem a megbízott képviselők részéről nem kerültek 

tisztázásra olyan lényeges pontok, melyek az integrációt alapjaiban meghatározzák. 

VIII. A Képviselő-testület kijelenti, hogy nincsen hivatalos tudomása a Pannon-Víz Zrt. 

jelenlegi gazdasági helyzetéről, a szóbeli tájékoztatáson elhangzottak írásbeli 

megerősítése mind a mai napig nem történt meg, az Igazgatóság által el nem fogadott 

2023. évi üzleti terv tartalma - amely részletezi a több, mint 6 milliárd Ft-os tervezett 

veszteséget - szintén nem ismert. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

cég gazdasági helyzetének áttekintése érdekében további adatokat kérjen be. 

IX. Az I. pontban hivatkozott 68/2022. (VIII. 30.) sz. határozatban foglalt 

szándéknyilatkozatot a Képviselő-testület a továbbiakban is fenntartja ugyanazon 

kikötéssel, miszerint a szándéknyilatkozat csatlakozási kötelezettséget nem 

keletkeztethet. 

X. A Képviselő-testület kéri a polgármestert, hogy az időközben tudomására jutott 

információkról, illetve a későbbi tárgyalások eredményéről haladéktalanul nyújtson 

tájékoztatást. Amennyiben indokolt, kezdeményezzen személyesen további 

egyeztetéseket, tárgyalásokat. 

 

Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 

 

2. NAPIRENDI PONT – A 9121 GYŐRSZEMERE, BAKONYÉR UTCA 34. (10/6. HRSZ.) INGATLAN 

HASZNOSÍTÁSÁRÓL 

 

Horváth Gyula polgármester: 

2021-ben hatósági árverésen vásároltuk meg a Bakonyér utca 34. sz. alatti ingatlant. Az épület 

azóta lakatlan, műszaki állapota jelenleg leromlott, lakásként felújítási munkák nélkül 

használni nem lehet. 

Az elmúlt időszakban több család is megkeresett, hogy eladó-e az ingatlan, mert szívesen 

megvennék és felújítanák. Kérem a testülettől, hogy döntse el, hogy eladható-e az épület, 

vagy sem. 

A Képviselő-testület kézfeltartással 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2023. (I. 24.) sz. 

HATÁROZATA 

a Bakonyér utca 34. sz. alatti ingatlan hasznosításáról 

 

I. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Bakonyér utca 34. sz. alatti (10/6. hrsz.) 

ingatlant nem kívánja értékesíteni. 

II. Az ingatlan további hasznosításáról a későbbiekben fog határozni. 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 
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3. NAPIRENDI PONT – AZ EATREND ARRABONA ZRT. ÁRINDEXÁLÁSI KÉRELME 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Az Eatrend Arrabona Zrt. ismételten benyújtotta az árindexálási kérelmét, amir legutóbb 

2022. október 25-én tárgyaltunk. A kérelem tartalma változatlan, +20%-os vállalkozási díj 

emelését kérik hivatkozva az inflációra, és a jelenlegi gazdasági helyzetre. 

A Képviselő-testület kézfeltartással 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2023. (I. 24.) sz. 

HATÁROZATA 

az Eatrend Arrabona Zrt. árindexálási kérelméről 

 

I. A Képviselő-testület megvizsgálta az Eatrend Arrabona Zrt. által megküldött 

rendkívüli árindexálási kérelmet „Közétkeztetés szolgáltatás nyújtása” tárgyában. 

II. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a kérelem alapján a szolgáltató +20%-os 

emelés elfogadását kéri hivatkozva a rendkívüli inflációs rátára és a jelenlegi válságos 

gazdasági helyzetre. 

III. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a szolgáltatóval jelen hatályos vállalkozási 

szerződés nem ad lehetőséget ilyen mértékű egyoldalú áremelésre, arra kizárólag 

közös megegyezés alapján van lehetőség. 

IV. A Képviselő-testület megállapítja, hogy figyelembevéve a 2023. évre várható 

mennyiségi adatokat, illetve a közétkeztetés jogcímen megállapított emelt állami 

támogatás összegét, +15%-os áremelést tud engedélyezni a szolgáltatónak. 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 

4. NAPIRENDI PONT – A GYŐRSZEMEREI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATTAL 

HATÁLYOS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SORON KÖVETKEZŐ FELÜLVIZSGÁLATA 

 

dr. Szalay Péter jegyző: 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. (Nek tv.) 80. § alapján a települési 

önkormányzatnak és a roma nemzetiségi önkormányzatnak együttműködési megállapodást 

kell kötnie, aminek felülvizsgálatát a felek köteles elvégezni. 

Tekintettel arra, hogy Burdi István volt roma nemzetiségi elnök mandátuma megszűnt, és 

helyette az elnöki feladatokat Horváth Árpádné látja el, kérem a testületet, hogy hozzon 

döntést arra vonatozóan, hogy indokoltnak tartja-e módosítani a jelen hatályos megállapodást. 

Én a megállapodás módosítását nem tartom indokoltnak. 
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A Képviselő-testület kézfeltartással 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2023. (I. 24.) sz. 

HATÁROZATA 

a Győrszemerei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal hatályos Együttműködési 

Megállapodás felülvizsgálatáról 

 

A Képviselő-testület a Győrszemerei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal hatályos 

Együttműködési Megállapodást felülvizsgálata, annak nem kezdeményezi módosítását. 

 

Felelős: jegyző Határidő: azonnal 

 

5. NAPIRENDI PONT – A POLGÁRMESTER 2023. ÉVI SZABADSÁGTERVÉNEK ELFOGADÁSA 

 

dr. Szalay Péter jegyző: 

Kiküldésre került az előterjesztés. Kiegészítésem nincsen. Kérem annak elbírálását. 

A Képviselő-testület kézfeltartással 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2023. (I. 24.) sz. 

HATÁROZATA 

a polgármester 2023. évi szabadságtervének elfogadásáról 

 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Gyula polgármester 2023. 

évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:  

• Január 2-6 (5 nap) 

• Január 16-20 (5 nap) 

• Február 6-10 (5 nap) 

• Április 17-21 (5 nap) 

• Június 5-16 (10 nap) 

• Augusztus 7-18 (10 nap) 

• December 18-29 (8 nap) 

• Összesen: 48 nap 

• Bent maradó napok: 48 nap 

• Mindösszesen: 96 nap 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjék a szükséges munkajogi 

intézkedések megtételéről.  

 

Felelős: jegyző Határidő: 2023. február 28. 

 



 14 

6. NAPIRENDI PONT – A 9121 GYŐRSZEMERE, ISKOLA UTCA 355/1. HRSZ. (VOLT 

TAKARÉKSZÖVETKEZET ÉPÜLETE) VÉTELI SZÁNDÉKA 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Korábban tárgyaltuk már ezt a napirendi pontot, hogy a Takarékszövetkezet bezárásával 

értékesítésre szánták az épületet. A Takarékbank felkérte korábban az önkormányzatunkat, 

hogy tegyünk vételi ajánlatot, amire nettó 6.000.000 Ft-os összegről döntöttünk. Azt a választ 

kaptuk, hogy a megajánlott vételi ár rendkívül alacsony, az az ingatlan könyv szerinti értékét 

sem éri el. 

Jegyző Úrral kértünk időpontot, hogy megtekinthessük az épületet, amit lehetővé is tettek. 

Rendkívül jó állapotban van az épület, a bútorokat, kamerarendszert, riasztót, páncélszekrényt 

bent hagyták, a rendszerek működőképesek. 

Javaslom, hogy a vételi árat emeljük meg, mert az épület az önkormányzat rendkívül hasznos 

lenne az önkormányzatnak. 

A Képviselő-testület kézfeltartással 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2023. (I. 24.) sz. 

HATÁROZATA 

a 9121 Győrszemere, Iskola utca 355/1. hrsz. ingatlan vételi szándékáról 

 

I. A Képviselő-testület vételi szándékát fejezi ki a 9121 Győrszemere, Iskola utca 

355/1. hrsz. ingatlan vonatkozásában. 

II. A megajánlott vételi ár nettó 16.000.000 Ft+ÁFA 

III. A Képviselő-testület a vételi árat az önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére 

biztosítja. 

IV. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy legfeljebb a II. pontban 

meghatározott vételárral a tulajdonjog átruházásra alkalmas szerződést megkösse, és 

az ehhez szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 

7. NAPIRENDI PONT – BESZÁMOLÓ A 2022. ÉVI KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGRŐL, ÉS A 

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSÉRŐL 

 

Sipőcz Anna Szilvia: 

Kiküldésre került az előterjesztés. Kiegészítésem nincsen. Kérem annak elbírálását. 
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A Képviselő-testület kézfeltartással 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2023. (I. 24.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2022. évi kulturális tevékenységről és a községi könyvtár működéséről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

A Képviselő-testület a 2022. évi kulturális tevékenységről és a községi könyvtár 

működéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 

8. NAPIRENDI PONT – A 2023. ÉVI RENDEZVÉNYTERV MEGTÁRGYALÁSA 

 

Sipőcz Anna Szilvia: 

Kiküldésre került az előterjesztés. Kiegészítésem nincsen. Kérem annak elbírálását. 

A Képviselő-testület kézfeltartással 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2023. (I. 24.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2023. évi rendezvényterv elfogadásáról 

A Képviselő-testület a 2023. évi rendezvénytervet az előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja. 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 

11. NAPIRENDI PONT – EGYÉB 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Az Egyebek napirendi pont keretében szeretne valaki valamit megtárgyalni? 

Hozzászólás nem érkezik. 

 

Horváth Gyula polgármester: 

További kérdés, észrevétel hiányában a mai nyílt ülést berekesztem. 
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GYŐRSZEMERE 

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYV 

MELLÉKLETEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023. JANUÁR 24. 
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1. sz. melléklet – Meghívó 

Győrszemere Község Polgármesterétől 

9121 Győrszemere, Fő utca 20. Tel: 96/551-056 

 

MEGHÍVÓ 

 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 45. § alapján Győrszemere Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületi ülését 

2023. január 24. napján (kedd) 

13:00 órai kezdettel összehívom. 

 

Az ülés helye: GYŐRSZEMERE, POLGÁRMESTERI HIVATAL 

 9121 Győrszemere, Fő utca 20. 

 

N A P I R E N D : 

 

1. A Nemzeti Vízművek Zrt. által meghirdetett víziközmű integráció aktuális kérdéseiről 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

2. A 9121 Győrszemere, Bakonyér utca 34. (10/6. hrsz.) ingatlan hasznosításáról 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

3. Az Eatrend Arrabona Zrt. árindexálási kérelme 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

4. A Győrszemerei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal hatályos Együttműködési 

Megállapodás soron következő felülvizsgálata 

Előadó: dr. Szalay Péter  – jegyző 

5. A polgármester 2023. évi szabadságtervének elfogadása 

Előadó: dr. Szalay Péter  – jegyző 

6. A 9121 Győrszemere, Iskola utca 355/1. hrsz. (volt Takarékszövetkezet épülete) vételi 

szándéka 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

7. Beszámoló a 2022. évi kulturális tevékenységről, és a községi könyvtár működéséről 

Előadó: Sipőcz Anna Szilvia - referens 

8. A 2023. évi rendezvényterv megtárgyalása 

Előadó: Sipőcz Anna Szilvia - referens 

9. Egyéb 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

 

Kérem, hogy az ülésen pontosan szíveskedjék megjelenni. 

 

Győrszemere, 2023. január 20. 

 

 

 Horváth Gyula s.k. 

 polgármester 
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2. sz. melléklet – Jelenléti ív 
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3. sz. melléklet - 1. napirendi pont 
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HATÁROZATI JAVASALAT (BÖRCS) 

 

1. ……………………………..Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 

szándékát, miszerint az őt terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában 

fennálló ellátási kötelezettségét átruházza a Magyar Államra. 

 

2. ……………………………… Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az 

előterjesztés részeként a Képviselő-testület elé terjesztett  

 

 

- a víziközmű vagyon és a víziközmű működtető eszközök, 

 

- az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján 

ellátó ………(Víziközmű szolgáltató megnevezése)………fennálló társasági 

részesedés ingyenes átruházásáról, valamint  

 

- az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem 

használt források tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő 

átvezetéséről 

 

szóló megállapodás tervezetét megismerte, annak tartalmával egyetért, ennek 

megfelelően felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a jelen határozat 1. pontjában 

megjelölt cél megvalósítása érdekében azt aláírja és az átruházáshoz szükséges 

jognyilatkozatokat megtegye. 

 

3. ……………… Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a jelen határozat 

1. pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében a polgármesternek felhatalmazást ad 

a jelen határozat 2. pontjában megjelölt megállapodás nyomán a víziközmű vagyon, az 

azt működtető vagyon és a ……… víziközmű-szolgáltató társaságban fennálló társasági 

részesedés Magyar Állam részére történő átadására. 

 

Felelős:  ……………………….. polgármester 

Határidő:  azonnal és folyamatos 
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HATÁROZATI JAVASLAT (GYŐRSZEMERE) 

 

I. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 68/2022. (VIII. 30.) sz. határozatában 

nyilvánította ki részvételi szándékát a Nemzeti Vízművek Zrt. által meghirdetett 

Integrációs Programban, egyben megbízta Dr. Dézsi Csaba Andrást, GYMJV 

polgármesterét és Rácz Attilát, a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy az 

illetékes szervezetekkel további tárgyalásokat folytasson az integrációs programhoz 

való csatlakozás feltételeiről. 

II. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy 

a. 2023. január 10-én a Pannon-Víz Zrt. közgyűlésén Dr. Dézsi Csaba András és 

Rácz Attila tájékoztatót tartottak a tárgyalási folyamatok eredményéről. (A 

tájékoztatást az előterjesztés szerinti „Kivonat a Pannon-Víz Zrt. 2023.01.10-

én megtartott rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyvéből” elnevezésű 

dokumentum tartalmazza.) 

b. a Pannon-Víz Zrt. figyelembevéve a társaság gazdasági helyzetét határidőt 

tűzött ki a települési önkormányzatok számára, miszerint 2023. január 31. 

napjáig hozzák meg a települések Képviselő-testületei a döntésüket, hogy az 

integrációs programban részt kívánnak-e venni, vagy sem. A közgyűlés 

tudomásul vette, hogy a kitűzött határidőt nem a Nemzeti Vízművek Zrt, vagy 

más állami szervezet határozta meg, hanem a Pannon-Víz Zrt. vezérigazgatója, 

amit a közgyűlés elfogadott. 

III. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a 2023. január 19-én Börcs Község 

Önkormányzata által megküldött integrációs megállapodás tervezetet, illetve 

vélhetően Dr. Dézsi Csaba polgármester és Rácz Attila vezérigazgató urak (alá nem 

írt) kísérőlevelét megismerte. 

IV. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a tudomására jutott integrációs megállapodás 

tervezet eredete nem megállapítható tekintettel arra, hogy azt nem az illetékes állami 

szervezet, vagy a megbízással rendelkező képviselő küldte meg. Nem megállapítható, 

hogy amennyiben a megállapodás tervezet valóban az arra jogosult állami szervezettől 

származik, abban történt-e időközben változás/változtatás. Nem megállapítható 

továbbá, hogy a megállapodás tervezet tartalma a megbízott képviselők tárgyalási 

folyamata során keletkezett-e, az abban foglaltak ezen tárgyalásokon elhangzottak 

alapján került-e rögzítésre, vagy a megállapodás tervezet kizárólag irányadó mintaként 

tekinthető. 

V. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a megállapodás tervezet szövege több helyen is 

ellentmondásokat tartalmaz, annak több pontja aránytalan és indokolatlan terhet ró az 

átadó önkormányzatra, nem tartalmaz az átvevő részéről alapvető garanciákat, 

kötelezettségeket, továbbá több vitás/problémás kérdést nem rendez. A Képviselő-

testület ezen kifogások részletes kifejtését egy arra jogosult tárgyalópartner részére 

hajlandó megtenni. Jelen határozatban nem tartja indokoltnak, mert annak nem itt van 

a helye. 

VI. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a tudomására hozott integrációs megállapodás 

tartalmát a fentiekre hivatkozva nem fogadja el. 

VII. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az integrációhoz való csatlakozást jelen 

információk alapján nem tudja elrendelni. Ennek kifejezett oka az, hogy sem az 

Átvevő állami szerv(ek) részéről, sem a megbízott képviselők részéről nem kerültek 

tisztázásra olyan lényeges pontok, melyek az integrációt alapjaiban meghatározzák. 

VIII. A Képviselő-testület kijelenti, hogy nincsen hivatalos tudomása a Pannon-Víz Zrt. 

jelenlegi gazdasági helyzetéről, a szóbeli tájékoztatáson elhangzottak írásbeli 

megerősítése mind a mai napig nem történt meg, az Igazgatóság által el nem fogadott 
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2023. évi üzleti terv tartalma - amely részletezi a több, mint 6 milliárd Ft-os tervezett 

veszteséget - szintén nem ismert. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

cég gazdasági helyzetének áttekintése érdekében további adatokat kérjen be. 

IX. Az I. pontban hivatkozott 68/2022. (VIII. 30.) sz. határozatban foglalt 

szándéknyilatkozatot a Képviselő-testület a továbbiakban is fenntartja ugyanazon 

kikötéssel, miszerint a szándéknyilatkozat csatlakozási kötelezettséget nem 

keletkeztethet. 

X. A Képviselő-testület kéri a polgármestert, hogy az időközben tudomására jutott 

információkról, illetve a későbbi tárgyalások eredményéről haladéktalanul nyújtson 

tájékoztatást. Amennyiben indokolt, kezdeményezzen személyesen további 

egyeztetéseket, tárgyalásokat. 
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4. sz. melléklet - 3. napirendi pont 
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5. sz. melléklet - 5. napirendi pont 
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6. sz. melléklet - 7. napirendi pont 
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7. sz. melléklet - 8. napirendi pont 
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