
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Mely készült Vácduka község Önkormányzat képviselő-testületének 

2016. szeptember 12. napján 

17 óra 30 perces kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 

 

Jelen vannak:   

- Makkos László polgármester 

- Fézler Zsoltné alpolgármester 

- Borgulya János képviselő 

- Kalkó Gedeon képviselő 

- Rákóczi Istvánné képviselő 

- Kucsera Csaba képviselő 

 

Igazoltan távol: 

 

Csepreginé Nagy Gizella Ildikó képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

 

- Hegyi Ágnes jegyző 

- Jónásné Héder Hedvig aljegyző 

 

 

Makkos László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést 

megnyitja. Ismerteti a tervezett napirendi pontokat.  

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 

 

1./ Döntés az ITET-hez történő csatlakozási kérelmekről 

Előadó: Makkos László polgármester 

 

2./ Döntés a Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás megszüntetéséről 

Előadó: Makkos László polgármester 

 

 

 

1./ Döntés az ITET-hez történő csatlakozási kérelmekről 

Előadó: Makkos László polgármester 

 

Makkos László ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy két település nyújtotta be csatlakozási 

szándékát. Az egyik település Váckisújfalu, a másik pedig Váchartyán. Mind a két település képviselő-

testület meghozta a szükséges döntéseket, a tagfelvételhez azonban szükséges a jelenlegi 

tagönkormányzatok elfogadó döntése. Elmondja továbbá, hogy a jövő évi támogatási összeg az eredeti 

tervezethez képest nem változik. Ismerteti a határozati javaslatot. 

 

 

 

 

 



A képviselő-testület 4 igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Vácduka Község Önkormányzatának 103/2016. (IX. 12.) . határozata 

 

Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

- tudomásul bír arról, hogy az Mötv. 89. § (2) bek. alapján 6 hónappal korábban kell a csatlakozásról 

dönteni. 

- elfogadja Váchartyán 94/2015. (IX. 15.) számú önkormányzati határozatát és Váckisújfalu 5/2016. (II. 

15.) számú önkormányzati határozatát, mint csatlakozási szándékot, mely alapján a csatlakozásra sor 

kerülhet. 

- az ehhez kapcsolódó esetleges jogkövetkezményeket a költségvetési támogatás tagok közötti 

megosztása arányában vállalják.  

- a fentiek alapján módosított Társulási Megállapodást elfogadja, 2016. október 1-jei hatálybalépéssel a 

Társulási Megállapodás plusz egy táblázattal történő kibővítését is, amely a 2016. II. félévre vonatkozó 

pénzügyi elvet határozza meg. 

 

Felelős:  Makkos László polgármester 

  Hegyi Ágnes jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

2./ Döntés a Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás megszüntetéséről 

Előadó: Makkos László polgármester 

 

Makkos László ismereti az előterjesztést. Elmondja, hogy 2004-ben csatlakozott az Önkormányzat a 

Társuláshoz. A tavalyi évben már született döntés a kilépésről, de most ezt meg kell erősíteni, mert az 

Államkincstár kéri az összes település képviselő-testületének nyilatkozatát és hozzájárulását a 

megszüntetéshez. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Vácduka Község Önkormányzatának 104/2016. (IX. 12.) határozata 

 

Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

Támogatja a Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás megszüntetését, és 

jóváhagyja a Társulás megszüntetéséről szóló megállapodást. 

Hozzájárul ahhoz, hogy a Társulás bankszámláján lévő 214.958 Ft a megszüntetést követően Szob Város 

Önkormányzatához kerüljön a társulás adminisztrációs, pénzforgalmi és egyéb költségeinek fedezetére. 

Felhatalmazza a Polgármestert a megszüntető megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Makkos László polgármester 

 

 

Mivel több hozzászólás nem érkezik Makkos László megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Makkos László      Hegyi Ágnes 

         polgármester s.k.       jegyző s.k. 


