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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y 

 

amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 12-én 

(szerdán) 15 órai kezdettel - a Kakucs községi Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében - 

megtartott  nyilvános rendkívüli testületi üléséről. 

 

 

Jelen vannak az ülés kezdetén a 7 tagú képviselő-testületből: 
 

Szalay István              polgármester 

Balogh János             alpolgármester 

Oláh József              képviselő 

Prohászka Csaba  képviselő 

 

továbbá: 

Farkasné Szabó Mária aljegyző 

 

 

Szalay István polgármester:  

 

Tisztelettel köszöntök mindenkit.  

Megállapítom, hogy a 7 tagú képviselő-testületből 4 képviselő jelen van, a Testület 

határozatképes.  

Dr. Kendéné Toma Mária, Marton Ilona és Tóth Istvánné képviselők jelezték, hogy más, 

halaszthatatlan elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni az ülésen. 

 

Kérlek benneteket, hogy fogadjátok el a meghirdetett napirendi pontokat azzal, hogy az 

„Egyebek” keretén belül meg kellene tárgyalni a mai napon Önkormányzatunk részére a 

Dabasi Polgármesteri Hivataltól, valamint az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulástól 

érkezett megkereséseket, melyeket az ülést megelőzően kiadtunk részetekre. 

 

A képviselők a polgármester úr javaslatával egyhangúan egyetértettek. 

 

A Testület döntésének megfelelően a napirendi pontok a következők: 

 

1./ Döntés az önkormányzati adósságkonszolidációban való részvételről. 

       Előadó:  Szalay István polgármester 

    

2./ Egyebek… 

  - Szándéknyilatkozat elfogadása önkormányzati társulás folytatásáról 

  - Döntés építéshatósági ügyintéző továbbfoglalkoztatásával kapcsolatban 

 

A napirendek előterjesztője:  Szalay István polgármester 
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Szalay István polgármester:  
 

A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Szabó Mária aljegyzőt, hitelesítésére pedig Balogh János 

alpolgármester urat és Oláh József képviselő urat javaslom. 

 

A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyvezető, valamint a hitelesítők 

személyét.  

 

1. Napirendi pont:  Döntés az önkormányzati adósságkonszolidációban való részvételről. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Mint mindenki előtt ismeretes, az állam ez évben átvállalja az 5000 főnél kevesebb létszámú 
települések önkormányzatainak 2012. december 12-én meglévő adósságállományát.  
Az adósságkonszolidáció tartalmáról, a végrehajtás menetéről és az azzal kapcsolatos 
önkormányzati teendőkről a Belügyminisztérium munkatársai 2012. december 7-én, Dabason 
tájékoztatót tartottak a térség polgármesterei és jegyzői számára.  
A konferencián kapott útmutatót megküldtük a képviselőknek. 
 
Felvettem a kapcsolatot a hiteleinket folyósító Erste Bankkal és az Örkényi 
Takarékszövetkezettel, amely pénzintézetek tájékoztattak bennünket a mai napon fennálló 
hiteleink összegéről. 
 
A képviselők részére kiadott táblázat a hitelekről az alábbiakat tartalmazza: 

Pénzintézet megnevezése Hitel típusa Szerződés szerinti 

összeg 

Várható hitel-

tőkeállomány 

december 12-én 

Erste (MFB1/M1) célhitel 17.622.900 Ft 14.302.648 Ft 

Erste (MFB2/M2) célhitel 40.000.000 Ft 28.305.491 Ft 

Erste (MFB3/M2) célhitel 100.000.000 Ft 81.159.425 Ft 

Örkényi Takarékszövetkezet célhitel 40.000.000 Ft 39.500.000 Ft 

Örkényi Takarékszövetkezet rövidlejáratú 
működési hitel 

20.000.000 Ft 20.000.000 Ft 

Örkényi Takarékszövetkezet folyószámla 
hitel 

50.000.000 Ft kb. 50.000.000 Ft 

Mindösszesen  267.622.900 Ft kb. 233.267.564 Ft 

 

A december 12-én várható hitel-tőkeállományhoz tartoznak még a december 28-án meglévő 
kamatok. 
 
A Képviselő-testületnek még a mai napon döntenie kell az önkormányzati 

adósságkonszolidáció végrehajtásáról. 

 

A képviselők tudomásul vették a polgármester úr tájékoztatását és megtárgyalták az 

előterjesztést. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a képviselőket, hogy a tárgyban a kiadott határozati javaslatokat elfogadni 

szíveskedjenek. 
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A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja - 4 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

157/2012. (12. 12.) Határozata: 

Az Önkormányzat adósságkonszolidációs eljárásáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 

CLXXXVIII. törvény (továbbiakban 2012. évi költségvetési törvény) 76/C. §-ában 

foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy az Önkormányzat a törvényben írt 

feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által biztosított, 

egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek 

tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé 

teszi. 

 

2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én az Önkormányzat 

adósságrendezési eljárás alatt nem áll. 

 

3. A Képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. § 

alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, 

valamint egyéb költségeit az Önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a 

hitelezőknek/kölcsönnyújtóknak. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében: 

 

a.) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és 

járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja, 

b.) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a 

Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, 

igazolásokat, egyéb dokumentumokat, 

c.) a költségvetési törvény 76/C. § (1) bekezdésében meghatározott megállapodást 

megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi. 

 

5. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az Önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, 

vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval 

érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés 

biztosítékául szolgál. 

 

6. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció 

során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az Önkormányzatra vonatkozó, a 

törlesztéshez szükséges adatokat, információkat megismerje és kezelje. 

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: 2012. december 17. 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

158/2012. (12. 12.) Határozata: 

Az Önkormányzat adósságkonszolidációjához kapcsolódó nyilatkozatról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 157/2012. (12. 12.) Határozata 

figyelembevételével felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 

nevében az alábbi nyilatkozatot tegyék meg: 

 

„NYILATKOZAT 

 

1. Az Önkormányzat kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt 

áll: 

IGEN    NEM 

 

2. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a 2012. évi költségvetési törvény 76/C. § 

(1) bekezdése szerint 2012. december 12-én fennálló adósságállományát és annak 

2012. december 28-áig számított járulékait a 76/C. § (4) bekezdés b) pontja szerinti 

igazoláson (a továbbiakban: igazolás) szereplő, támogatással érintett adósságelemek 

tőke és járulékrészét a Magyar Állam a hitelező/kölcsönnyújtó felé törlessze. 

 

3. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a 2012. évi költségvetési törvény 76/C. § 

szerinti adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az 

Önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat, információkat 

megismerje és kezelje. 

 

4. Az Önkormányzat kijelenti, hogy  

 

RENDELKEZIK    NEM RENDELKEZIK 

 

olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami a konszolidálandó 

adósságelemekhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére vagy teljesítésének 

biztosítékául szolgál. 

 

5. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az igazolás teljes körű, az abban szereplő adatok 

megfelelnek az Önkormányzat nyilvántartásának. 

 

6. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az igazolás nem tartalmazza a 2012. évi 

költségvetési törvény 76/C. § (2) bekezdése szerinti, konszolidáció alá nem vont 

adósságelemeket. 

 

Kakucs, 2012. december …. 

 

……………………………………………  …………………………………………. 

polgármester      jegyző” 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. december 17. 
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2. Napirendi pont:  Egyebek … 

   

2/1. Szándéknyilatkozat elfogadása önkormányzati társulás folytatásáról 

 

A tárgyban a képviselők részére kiadott tájékoztatás szövege a következő: 

 

„Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban 

Ötv.) IV. fejezete rendelkezik az önkormányzatok társulásának szabályairól.  

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 

viszont 2013. január 1. napjától hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

A rendszerváltást követően a települési önkormányzatok alapvetően a területfejlesztés 

összehangolása végett léptek be társulásokba, amelyek azonban a törvényi lehetőségek és a 

kedvező finanszírozás miatt egyre több szolgáltatást vállaltak fel. A legtöbb társulás a 

fentieken túl szociális és gyermekjóléti feladatokat lát el, valamint az oktatás, nevelés 

tekintetében is végez fenntartói tevékenységet. 

A hatályos szabályozás tehát 2012. december 31. napjával a ma jól működő többcélú 

kistréségi társulásokat a törvény erejénél fogva megszünteti, illetve 2013. június 30-áig 

lehetőséget biztosít azok átalakítására.  

Az új Ötv. is meghatároz önkormányzatok részére kötelező feladatokat. A felsorolás nem az 

összes feladatot tartalmazza, hisz más ágazati jogszabály is előírhat kötelező feladatokat. A 

feladatok ellátására önkéntesen létrehozható társulás, amely azonban már nem kistérségi 

szinten működő társulás lesz.  

A törvényalkotó jelenleg nem szabályozza, hogy a társulás a kialakításra kerülő járásokon 

belül alakítható-e, vagy a járási közigazgatási határokon átnyúlóan létesíthetők. A 

Belügyminisztérium álláspontja szerint jelenleg nincs olyan szabályozás, mely tiltaná a 

közigazgatási határokon átnyúló társulás létrejöttét. Sőt, a későbbiekben várható olyan ágazati 

szabályozás megalkotása, mely bizonyos feladatokat eleve az önkormányzatok társulásaihoz 

telepít. 

Dabas járásszékhelyként fog működni és a jelenlegi tervezet alapján Dabas, Hernád, Inárcs, 

Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy Újhartyán, Újlengyel települések 

fognak a járáshoz tartozni. 

 

A Dabasi Kistérség Többcélú Társulása által ellátott feladatok jelenleg: 

- Családsegítés, gyermekjólét, házi segítségnyújtás 

- Hulladékgazdálkodás 

- Oktatás. 

2013. január 1. napjától lehetőség van a már meglévő intézményrendszerre alapozottan új 

társulást létrehozni, illetve a jelenlegi többcélú társulást átalakítani. Figyelembe kell venni, 

hogy Dabasi járás olyan településeket foglal magában, amelyek többsége nem rendelkezik 

olyan intézményekkel, amelyek a kötelezően elírt feladatok ellátását biztosítaná. Várhatóan a 

2013. évi költségvetési koncepció már figyelembe fogja venni, hogy a helyi 

önkormányzatoktól az államigazgatási feladatok a járásokhoz kerülnek át, amely az állami 

támogatások csökkenését fogja eredményezni. 

Az Ötv. 13. § (1) bekezdése „a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen” fordulattal 20 feladatot nevesít, 

úgymint:  

1. településfejlesztés, településrendezés; 
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2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 

gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 

gépjárművek parkolásának biztosítása); 

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- 

és rágcsálóirtás); 

6. óvodai ellátás; 

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, 

előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása; 

8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások; 

9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 

hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, 

szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás); 

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 

14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – 

értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 

15. sport, ifjúsági ügyek; 

16. nemzetiségi ügyek; 

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 

19. hulladékgazdálkodás; 

20. távhőszolgáltatás. 

(Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 

más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.) 

E feladatok közül - a költséghatékonyság érdekében - a településeknek célszerű néhányat 

részben vagy egészben társulás formájában ellátni. 

 

A felsorolt feladatok esetében több település könnyebben biztosíthat közösen fenntartott 

intézményt, így nem településenként szükséges a feladatot ellátó munkaerőt alkalmazni. 

Az új Ötv. IV. fejezete rendelkezik a helyi önkormányzatok társulásairól (mely 2013. január 

1. napjától hatályos). A 89. § (1) bekezdése szerint „a társuláshoz csatlakozni naptári év 

első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, ha törvény vagy a társulási 

megállapodás másként nem rendelkezik.”  

A (2) bekezdés szerint pedig „a társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény 

eltérően nem rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. 

Erről a társulási tanácsot értesíteni kell.” 

 

Tekintettel arra, hogy jelenleg hatályos társulási megállapodások vannak életben, a törvény 

átmeneti rendelkezései között a következők szerint fogalmazza meg a feladatokat: „az e 

törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-

testületek felülvizsgálják, és e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják, e törvény 

hatálybalépését követő hat hónapon belül /146.§ (1)/.” 
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Szalay István polgármester:  
 

Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy döntött, hogy a törvényi 

változások miatt az OKTKT munkaszervezetét 2012. december 31-ével megszünteti. Viszont 

az OKTKT tagjai bizonyos feladatokat, a térség egészét érintő problémákat továbbra is együtt 

kívánnak megoldani, ezért az OKTKT megmarad 1 fő munkatárssal. A szervezet költségeit, 

illetve a még fennálló kötelezettségek teljesítéséhez szükséges összeget az önkormányzatok 

tagdíj formájában biztosítják. 

 

Az új szabályozás alapján javasolt, hogy a Dabasi járáshoz tartozó települések 

szándéknyilatkozatban fejezzék ki társulási szándékukat. 

Amennyiben a jogszabályok változása és a 2013. évi finanszírozás változása miatt a 

települések úgy döntenek, hogy a csatlakozás nem áll érdekükben, úgy társulási tagságukat 

megszüntethetik. 

 

A képviselők tudomásul vették a polgármester úr által ismertetetteket. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a képviselőket, hogy a tárgyban a kiadott határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja - 4 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

159/2012. (12. 12.) Határozata: 

 Szándéknyilatkozat kistérségi társuláshoz történő további csatlakozásra 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy szándéknyilatkozatát 

fejezi ki Dabasi Kistérség Többcélú Társulásához, illetve annak jogutódjaként létrejövő 

Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozására, 2013. január 1. határnappal. 

 

Határidő: folyamatos 

 

Felelős: polgármester 

 

 

2/2. Döntés építéshatósági ügyintéző továbbfoglalkoztatásával kapcsolatban 

 

Szalay István polgármester:  
 

Heli István építéshatósági ügyintéző továbbfoglalkoztatásával kapcsolatban Kőszegi Zoltán, 

Dabas Város Polgármestere az alábbi megkereséssel fordult Önkormányzatunkhoz. 

 

„Tisztelt Polgármester Úr! 

A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló 2012. évi CLVII. törvény 61. §-a módosította az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 60. §-át, mely szerint: 
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„(5) 2013. január 1-től az elsőfokú építésügyi hatósági feladat- és hatáskör önkormányzati 

társulás útján nem látható el.” 

Ez a feladat a körzetközponti jegyző, azaz Dabas Város jegyzőjének hatáskörébe tartozik. A 

korábban működő, 5 települést magába foglaló társulást meg kell szüntetni. Az építéshatósági 

ügyintézői feladatokat ellátó köztisztviselők közül, Heli Istvánt áthelyezéssel önkormányzatunk 

továbbfoglalkoztatni kívánja.  

Mivel azonban fent nevezett kolléga továbbra is az Ön településének építéshatósági feladatait 

fogja ellátni, kérném együttműködését és segítségét az ügyintéző foglalkoztatása tárgyában. 

A kötelező foglalkoztatás ellenére Dabas nem rendelkezik plusz 1 fő diplomás köztisztviselő 

bérének fedezetével. Az éves költségek tervezetét mellékletben csatolom. 

Kérem, hogy a mellékelt megállapodás aláírásával, és az Ön településének lakosságszám 

arányos költségvetési hozzájárulás vállalásával, a foglalkoztatás sikerességéhez hozzájárulni 

szíveskedjen.” 

 

Heli István január 1-jétől Hernádon, Kakucson, Pusztavacson, Újhartyánon és Újlengyelben 

végezné el az építéshatósági feladatokat.  

A rendelkezésünkre bocsátott kimutatás alapján az 5 településnek mindösszesen 4,6 millió 

forintjába kerülne az építéshatóság fenntartása, mely összegből Kakucsra – 

lakosságarányosan, az idei évhez hasonlóan – 2013-ban kb. 1 millió költség jutna. 

 

A képviselők megtárgyalták az előterjesztést és egyetértettek Heli István további 

foglalkoztatásával a javasolt formában. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a képviselőket, hogy a tárgyban a kiadott határozati javaslat alapján hozzák meg 

döntésüket. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja - 4 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi 

határozatot hozta: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

160/2012. (12. 12.) Határozata: 

Építéshatósági ügyintéző további foglalkoztatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Heli István építéshatósági feladatokat 

ellátó köztisztviselő 2013. január 1-jétől történő továbbfoglalkoztatásával egyetért, s 

felhatalmazza Szalay István polgármester urat az alábbi szövegezésű együttműködési 

megállapodás megkötésére: 

„MEGÁLLAPODÁS 

Amely létrejött egyrészről 

Dabas Város Polgármesteri Hivatala (cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B., adószám:  

15391126-2-13 bankszámlaszám: 64400099-10918018,  képviselője: Garajszki Gábor jegyző) 

(továbbiakban: Foglalkoztató) 

másrészről  

Kakucs Község Polgármesteri Hivatala (cím: 2366 Kakucs, Fő utca 20. adószám: 

15441269-1-13, bankszámlaszám: 65500082-30009452-51000012, képviselője: Farkasné 

Szabó Mária jegyzői feladatokat ellátó aljegyző)  

(a továbbiakban: Hivatal) között a mai napon Heli István építéshatósági ügyintéző 

foglalkoztatása tárgyában az alábbi feltételekkel: 
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1. Foglalkoztató 2013. január 1-től vállalja Heli István köztisztviselő 

továbbfoglalkoztatását áthelyezéssel, határozatlan idejű kinevezéssel, változatlan 

bérezéssel és a csatolt táblázatban foglalt juttatásokkal a 2011. évi CXCIX. törvény 

alapján (Kttv.). 

 

2. Hivatal vállalja, hogy az ügyintéző foglalkoztatásához a település 2011. január 1-jei 

lakosságszám arányában hozzájárul. A hozzájárulást havonta utólag, a Foglalkoztató által 

kibocsátott számla alapján átutalással teljesíti. 

 

3. Foglalkoztató a hozzájárulás fejében vállalja, hogy az ügyintéző a megállapodásban részes 

településeken hetente legalább 1 napon ügyfélfogadást tart. A heti időbeosztás további 

egyeztetés során kerül kialakításra. Az ügyintéző állandó munkavégzési helye Hernád, 

Köztársaság u. 47. Szabadság, betegállomány vagy egyéb távollét esetén az ügyintéző 

helyettesítését a Foglalkoztató Polgármesteri Hivatal Építéshatósága látja el (Dabas, Szent 

István tér 1/B.) cím alatt. 

 

4. E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kttv. előírásai az 

irányadóak. 

 

Jelen megállapodást a Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

 

Dabas, 2012. december …………. 

………………………………………..  …………………………………… 

Jegyző       Jegyző 

Egyetértek: 

………………………………………..  …………………………………… 

Polgármester      Polgármester” 

 

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: jegyző 

 

Szalay István polgármester:  

 

Más napirend, hozzászólás nem lévén, megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom. 

 

Kmf. 

 

Szalay István       Farkasné Szabó Mária 

polgármester                                                    jegyzői feladatokat ellátó aljegyző 

 

 

 

Balogh János       Oláh József  

alpolgármester, hitelesítő                                         képviselő, hitelesítő 


