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Halászné Kovács Éva a bizottság elnöke, Banyári István képviselő, a bizottság tagja, Vasaji 
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Matula Jánosné képviselő asszony és Aranyi János Gábor képviselő úr 
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Vörös Sándor polgármester, Nagy Erzsébet aljegyző, Ginál Róbert gazdálkodási 
csoportvezető 
 
Jegyzőkönyvvezető: Marticsné Molnár Szilvia 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a bizottsági ülés határozatképes. Javasolta, 
hogy a 2012. szeptember 26-i testületi ülés elé kerülő alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg 
és véleményezze a bizottság, mely kettő napirenddel egészülne ki: 6.g) DAOP-2.1.1/G-k1-
2012-0011 számú pályázattal kapcsolatos felhatalmazás a Konzorciumi megállapodás aláírása 
cíművel, valamint a 6. h) Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és 
Közszolgáltató Zrt. „a részvények óvadékba helyezéséről” című beadványával. 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat és határozathozatal nélkül a módosítást 
elfogadták. 
 

I.      5.) Javaslat a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázattal kapcsolatos  
                                        feladatokra, a rendelet módosítására 
                  II.              6.)  a) Javaslat a költségvetési rendeletmódosítást érintő törvényességi 
                                                észrevételre 
                  III.                   c)  Önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérbeadására pályázati 

            javaslat 
                 IV.                   d)   Munkabér hitel megújítása 
                  V.                   e)  Folyószámla hitelkeret megújítása 
                 VI.                   f)  Szerencsejáték szervezésére vonatkozó beadvány megtárgyalása 
                 VII.                 g)  DAOP-2.1.1/G-k1-2012-0011 számú pályázattal kapcsolatos  
                                              felhatalmazás a Konzorciumi megállapodás aláírására /Magyar  
                                              Zarándokút projekt/ 

VIII.            h) Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és 
                                            Közszolgáltató Zrt. „a részvények óvadékba helyezéséről” című 
                                            beadványával 
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A bizottság tagjai a felsorolt napirendeket 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
határozathozatal nélkül elfogadták, így megkezdődött azok egyenkénti tárgyalása. 

 
I. Napirend: 
    5.) Javaslat a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázattal kapcsolatos  
         feladatokra, a rendelet módosítására 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A napirendet az Oktatási és Szociális bizottság is megtárgyalta. A rendelet-tervezet kettő 
módosítását javasolta a bizottság. A támogatás mértékének meghatározása a tervezetben 
3000-5000 Ft között van, a bizottság 1000-5000 Ft közötti összeget javasol. A másik 
változtatás, amire sor kerülne, az a nyugdíj minimumnak a szorzója, a háztartásban élőknek az 
egy főre eső jövedelménél. A tervezetben 100 % szerepelt, a bizottság 150 %-ra javasolta 
felemelni.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy van-e más javaslat?  
 
A bizottság tagjai részéről más javaslat nem hangzott el.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzott kettő 
módosítással, illetve a rendelet-tervezet elfogadásával? 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozták: 
 
73/2012. (IX.24.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat. 
Javaslat a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázattal kapcsolatos  
feladatokra, a rendelet módosítására 
 
          H a t á r o z a t 
 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 
elbírálásának szabályairól szóló rendelet-tervezetet és az alább módosítással javasolja a 
képviselő-testület számára elfogadni:   
- a 3 § (1) bekezdésében az ösztöndíj összegét 3.000 Ft-ról 1.000 Ft-ra javasolja, tehát 1.000 – 
5.000 Ft/hó, 
 - 6 § (1) bekezdésének a) pontjában pedig az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a helyett 150 
%-át javasolja módosítani..  
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
II. Napirend 
      6.)   a) Javaslat a költségvetési rendeletmódosítást érintő törvényességi 
                  észrevételre 
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Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A Kormányhivatal által megküldött törvényességi észrevételt mindenki megkapta. Kérdésem, 
hogy mit vár tőlünk a felettes szerv, mit nyilatkozzunk? 
 
Nagy Erzsébet aljegyző 
A nyilatkozatban az fog szerepelni, hogy a törvényességi észrevételben leírtakat elfogadja a 
testület és a jövőben a határidőket figyelembe veszi.  
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Nem igazán értem, lehet, hogy a törvény különbséget tesz a zárszámadás, illetve a beszámoló 
között. Tulajdonképpen a Kormányhivatal azt vélelmezi, hogy beszámoló és a zárszámadás 
nem egyforma, pedig számszakilag egyformának kell lennie, hiszen minden sorában 
egyforma. Két alkalommal kell a határidőket figyelnünk, a zárszámadásnál, illetve az I. félévi 
beszámoló elfogadásánál.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Javaslom, hogy a jövőben a törvényben meghatározott határidőkre nagyon figyeljünk oda, 
valamint a törvényességi észrevételben leírtakat fogadjuk el.  
 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
 Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozták: 
 
 
74/2012. (IX.24.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat. 
Javaslat a költségvetési rendeletmódosítást  
érintő törvényességi észrevételre 
 
          H a t á r o z a t 
 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Kormányhivatal költségvetési 
rendeletmódosítást érintő törvényességi észrevételét és javasolja az abban foglaltak 
elfogadását, valamint a jövőben a költségvetési rendeletének módosítására jogszabály szerint 
nyitva álló végső határidők figyelembe vételét.  
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
III. Napirend: 
      6. c)  Önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérbeadására pályázati 
                javaslat 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Tulajdonképpen kettő üzlethelyiségünk üres, de csak az egyiket hirdetjük meg. Miért? 
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Vörös Sándor polgármester úr 
Nem adták még át az üzlethelyiséget.  
 
Nagy Erzsébet aljegyző 
Nem reagálnak semmit sem.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Önkormányzati határozatban szabályozzuk a bérleti díjakat. Nem értem a következő 
mondatot: „a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését vállaló pályázóval kell megkötni”  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Ha pályáztatjuk, akkor valaki ráígérhet a másikra.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Fél évig akkor a magasabb összeget fizeti, utána viszony lecsökkentjük a díjat? 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Addig fog többet fizetni, ameddig a következő bérleti díj emelés nem lesz. 
 
Nagy Erzsébet aljegyző 
Szerintem pedig addig, amíg utol nem éri magát.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Ha a bérleti díjat leszabályozzuk, akkor különbséget nem tehetünk.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Mióta nem fizetnek bérleti díjat a másik üzlet bérlői? 
 
Nagy Erzsébet aljegyző 
Több hónapja, de sajnos, ameddig a szerződést nem szüntetjük meg, addig nem tudunk mit 
tenni. A kulcsokat sem adták még le.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Nonszensz az, hogy durván egy éve nem fizet, ott áll üresen a helyiség és nem teszünk vele 
kapcsolatban lépéseket.  
 
Nagy Erzsébet aljegyző 
Akkor lehet kitenni, ha lesz bírósági ítélet.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Visszatérve a pályázati kiírásra továbbra is az a véleményem, hogy félévig fizet emelt díjat.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
A lényeges az, hogy a bérleti szerződéseket át kell nézetni, a kéthavi kauciót bele kell tenni, 
továbbá azt, hogy a 30 nap eltelte után kitehetjük az ingatlanból. 
 
Nagy Erzsébet aljegyző 
Ha ezt a mondatot kivesszük, akkor mi alapján döntjük el, hogy ki lesz a bérlő. 
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Vörös Sándor polgármester úr 
Amelyik szolgáltatásra nagyobb szükség van, azé lesz a bérlemény.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Benne van, hogy ki élvez elsőbbséget., a korábbi céljainknak megfelelő volt, hogy aki olyan 
szolgáltatást nyújt, amire a legjobban szükség van.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozták: 
 
75/2012. (IX.24.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat. 
Önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérbeadására pályázati 
javaslat           
 

H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 
üzlethelyiség bérbeadására szóló pályázati javaslatot, melyet az alábbi változtatással javasol 
elfogadni: 
- a pályázati kiírásból maradjon ki az a szövegrész, hogy „az önkormányzat a legmagasabb 
összegű  bérleti díj megfizetését vállaló pályázóval köt bérleti szerződést.” Egészüljön ki 
továbbá azzal, hogy  a pályázó kéthavi kaució megfizetését vállalja. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
IV. Napirend: 
      6.d)   Munkabér hitel megújítása 
 
V. Napirend: 
      6.e)  Folyószámla hitelkeret megújítása 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Mind a két hitel szeptember végén fog lejárni, ezért meg kell meghosszabbítani. Azért 
december 21.-ig folyósítja az OTP Bank – de más pénzintézet is - mivel bizonytalan, hogy a 
jövő évben az önkormányzatok hitelezése hogyan fog alakulni.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Kérdésem, hogy miért lépnek vissza a bankok? 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A rulirozó és a munkabér hitel, kimondottan az állami támogatásra szól, amint megérkezik az 
államtól a pénz, - mivel később finanszíroznak – azt rögtön visszaveszi.  De, ha a kormány a 
rendeletében azt fogja szabályozni, hogy a jövőben nem vehet fel ilyen hitelt az 
önkormányzat, akkor mi a biztosítéka, hogy az állami támogatásból azt vissza tudja venni.  
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Vörös Sándor polgármester úr 
A megbeszélésen arról is szó esett, hogy az önkormányzatokat kettő csoportba fogják sorolni, 
a kötvényeseknek – főleg a kisebb mértékű vállalásoknál – nem fognak hitelt adni.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Javaslom az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
 Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozták: 
 
76/2012. (IX.24.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat. 
Munkabér, Folyószámla hitel megújítása 

H a t á r o z a t 
 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a munkabér-,  illetve folyószámla hitel 
megújításáról szóló előterjesztést és javasolja a határozati javaslatok elfogadását. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
6./ Napirend: 
     6. f)  Szerencsejáték szervezésére vonatkozó beadvány megtárgyalása  
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Érkezett egy kérelem három vállalkozó aláírásával. Elég furcsa a kérés, a magam részéről 
nem fogom támogatni a beadványt. A rendeletünk értelmében van kijelölt hely, pontosan 
azért tettük, mert nem szerettünk volna városon belül játéktermet. Nagyon sokan ismerik a 
közeli település példáját, hogy ott mi folyik.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Úgy gondolom, hogy rossz a hivatkozási alap, mert azt írják, hogy a romló gazdasági helyzet 
miatt szeretnék. A romló gazdasági helyzet a lakosságot érinti, akkor kérjék, ha olyan lesz a 
helyzet, mint Keszthelyen vagy Hévízen.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
A beadványozók nem igazán vannak tisztában azzal, hogy a nyerőautomata után mennyi adót 
kell fizetni havonta. Úgy gondolom, hogy aki játszani aka és tud megtalálja a lehetőséget más 
településen.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Akik helyben játszanának, azok közül többen a nyugdíjukat játszanák el.  
 
Aranyi János Gábor képviselő úr 
Egyetértek az előttem felszólalókkal, nagyon sok a szenvedélybeteg ember. Ha megengednék, 
lehet, hogy az utolsó ötszáz forintját játszaná el.  Én sem támogatom a kérést.  
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Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Megkérdezem a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy ne támogassuk a beadványt? 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozták: 
 
 
77/2012. (IX.24.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat. 
Szerencsejáték szervezésére vonatkozó beadvány megtárgyalása 

H a t á r o z a t 
 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a szerencsejáték szervezésére vonatkozó 
beadványt és úgy határoz, hogy a benne szereplő kérést nem javasolja támogatni. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
VII. Napirend: 
        6. g. DAOP-2.1.1/G-k1-2012-0011 számú  pályázattal kapcsolatos felhatalmazás 
                a Konzorciumi megállapodás aláírására /Magyar Zarándokút projekt/ 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A tervekről és a hozzá kapcsolódó témákról már sokszor beszéltünk, itt a felhatalmazásról van 
szó, hogy a polgármester úr a nyilatkozatokat, adatlapot, valamint a megállapodást aláírhassa.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A tervek elkészültek, volt egy bejárás, amikor is bizonyos dolgokat kritizáltak, elsősorban a 
térkő mennyiségét, azt mondták a zarándok nem jár autóval, nem kell a részükre parkolót 
kialakítani. Megkértem az építészünket, hogy ezzel kapcsolatban járjon el, információm 
szerint csütörtökre fog választ kapni. Úgy érzi, hogy a parkoló talán maradhat, viszont a 
református templom előtti útszakasz lehet, hogy nem tud megújulni.  
 
Aranyi János Gábor képviselő úr 
Az építészeti tanácsadó engem is felhívott a térkő lerakása miatt. Elmondtam, hogy 5.500 
Ft/m2 árban benne van a térkő, a 2 cm-es lehúzó anyag és a lerakás díja.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Ha jól értem, akkor az aszfalt maradna és rákerülne a térkő. Ezt az összeget soknak találom.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A szökőkúttal is volt problémájuk, de ott megoldottuk úgy, hogy az egyik kőbe be lesz vésve 
a zarándokút jele. 
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Kovács Péter alpolgármester úr 
Azt is elmondtam, hogy ne parkoló legyen a neve, hanem közösségi tér. A parkoló 
szélességébe beteszünk egy-egy képet, ez lesz egy parkoló szélesség. A közösségi téren Petőfi 
életútját szemléltető képek kerülnek majd be.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Én továbbra is sokkalom a térkő négyzetméterére az összeget.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A mellékletben kötelező a tervezői költségbecslés, így tételesen látni fogjuk a költségeket.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a határozati javaslat elfogadásával? 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozták: 
 
78/2012. (IX.24.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat. 
DAOP-2.1.1/G-k1-2012-0011 számú  pályázattal kapcsolatos felhatalmazás 
a Konzorciumi megállapodás aláírására /Magyar Zarándokút projekt/ 
 

H a t á r o z a t 
 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Magyar Zarándokút pályázathoz 
kapcsolódó felhatalmazásról szóló szóbeli előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület számára.  
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
VIII. Napirend: 

6. h) Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és 
                   Közszolgáltató Zrt. „a részvények óvadékba helyezéséről” című 
                    beadványa 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A KDV beadványa arról szól, hogy van neki hitele – folyószámla hitele – annak a 
fedezeteként a Raiffeisen Bank azt kéri, hogy a törzsrészvényeit engedményezze óvadéki 
szerződésben rájuk. Ahhoz kérnénk a nyilatkozatát az önkormányzatnak, hogy a 
tulajdonunkban lévő törzsrészvényeket, aminek arányában részt veszünk a társulásban, erről 
nyilatkozzunk, ha bármi baj van a hiteleivel, akkor a Bank tulajdona lesz.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Idáig nem kérte, akkor most miért kéri? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Azért, mert közel 4 milliárd forint kölcsönt folyósít a bank a KDV részére.  
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Kovács Péter alpolgármester úr 
Ami jó hír viszont, hogy egységesítve lesz a hulladékszállítás, ez pozitívum. Az a baj, hogy 
semmi ráhatásunk nincs, a KDV úgy eladósíthatja magát, hogy a tulajdonunkat is elvihetik.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Kérdésem, hogy bele lehetne azt írni, hogy csak a törzsrészvényre szól és semmi másra nem 
terjesztheti ki.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Egyetértek a javaslattal, továbbá szeretném, ha a banknak a szerződéstervezetét elküldenék.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Lehet, hogy most nyűgnek érezzük a  KDV-t, de összességében ez csak egy érték. Kigondolta 
volna, hogy a DÉMÁSZ, DÉGÁZ részvényeket el lehet majd adni. Elképzelhetőnek tartom, 
hogy 5-6 év múlva, ha tényleg megépül ez az egész rendszer, akkor lehetséges, hogy tőke 
lesz.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A beadványban olvastam, hogy egy éve vették fel a hitelt és most kér a bank pótfedezetet. Azt 
gondolom, hogy egy évnél régebbi szerződésnél gond lehet, ha már pótfedezetet kér.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Az unió versenyszempontból is vizsgálja a Zrt. mert kiszorítottak egy csomó céget. 
Kérdésem, mekkora összegű az elsőbbségi, illetve a törzs részvényünk? 
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
A szerdai ülésre meg fogom nézni.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Mivel több tényező nem tisztázott, ezért nem javaslom aláírni a nyilatkozatot.   
 
Nagy Erzsébet aljegyző 
Az a gyanús, hogy ma érkezett a beadvány, de október 5-ig el is kell juttatnunk a 
nyilatkozatot a KDV-hez.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Ez egyéb biztosíték, de van valami más is, ez egy régi szerződés, miért most kéri be? A másik 
furcsa dolog, hogy keretszerződésről van szó, miért kilenc forint a vége.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Valószínű euro alapú a hitel, és az átszámítás miatt jött ki ez az összeg.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Magyarázzák meg az összeget is.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Javaslom, hogy kérjük meg mekkora a pontos összeg, milyen arányban van. Mi a másik 
biztosíték, amit felajánlottak? Az ingatlanoknak mekkora az értéke, és azt is, hogy a kimutatás 
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szerint a mi részvényeinknek mekkora az összege. Továbbá kérjük azon dokumentumok 
megküldését, amelyből látható, hogy a bank miért kér pótfedezetet?  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Javaslom, hogy szkenneljék be a bank szerződéseit és küldjék meg a részünkre.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy a kiegészítést megküldjük a 
KDV-hez? 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozták: 
 
79/2012. (IX.24.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat. 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és 
Közszolgáltató Zrt. „a részvények óvadékba helyezéséről” című 
 beadványa 

H a t á r o z a t 
 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. beadványát és az alábbi 
kiegészítéseket javasolja kérni: 
- Mekkora a pontos összeg, milyen arányban van az önkormányzat részvényeivel? 
- Mi a másik biztosíték, amit felajánlottak? 
- A felajánlott ingatlanoknak mekkora az értéke? 
- A Raiffeisen Bank miért kér pótfedezetet? 
- Önkormányzatunk részvényeinek mekkora az összege? (elsőbbségi, törzs részvény)  
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
Nyílt ülés keretében több napirend nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a megjelenést a 
bizottsági tagok munkáját, majd az ülést 18,55-kor bezárta, továbbiakban a bizottság tagjai 
zárt ülésen folytatták munkájukat. 
 
 

Kmft. 
 

 
 

      Halászné Kovács Éva 
                                                                    képviselő 

                                    Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 


