
 Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő Testület 2013. május 22-ei nyílt üléséről 

 
 

Jegyzőkönyv 
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Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos 
helységében megtartott testületi ülésről. 
 
Jelen vannak:  Nagy Imre Gusztáv polgármester 
  
  Mészáros Ottó  képviselő 

Szakács Péter    képviselő 
Polcsik Emilné  képviselő 
Ferenczi Róbert képviselő 
 

  Dr. Németh Balázs jegyző 
  Engelsz Sándorné pénzügyi előadó 
   

E X P O Z É 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy a 
megválasztott képviselők közül Járóka János és Guth József kivételével a többi jelen 
van, az ülés határozatképes – a megválasztott 7 képviselőből 5 jelen van - azt megnyitja. 
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Mészáros Ottó és Polcsik Emilné képviselőket, 
jegyzőkönyvvezetésre pedig Dr. Németh Balázs jegyzőt kérte fel, melyet a testület 
elfogad. Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok: 
 
  1.) Beszámoló az elmúlt ülés óta történtekről, valamint a fejlesztések aktuális     
      állásáról 
      Előterjesztő: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
 2.) Pázmándfalu Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése          
      zárszámadásának megtárgyalása, elfogadása 
      Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester, Dr. Németh Balázs jegyző 
  
 3.) Egyéb jóváhagyást, döntést igénylő ügyek: 
      Előadók: Nagy Imre Gusztáv polgármester, Dr. Németh Balázs jegyző 
 

- A települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása 
- Döntés a Gyepmesteri Társulás tagsága tárgyában 
- A Pannonhalmi TK Társulás Megállapodásának módosítása 
- Ünnepségek, rendezvények megszervezése 
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A napirendi pontokat a jegyzőkönyv-vezetőt és hitelesítők személyét a képviselő-
testület tagjai egyhangúan elfogadták. 
 
Napirend: 
 
 1.) Beszámoló az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a fejlesztések 
 aktuális állásáról 
 Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester:  
 
A korábban beadott TAO-s pályázatunkban 7 M Ft támogatást nyert az Önkormányzat a 
Pázmándfalui sportöltöző épületének megépítésére, melynek önereje 3 M forintot tesz 
ki. A költségvetésben elkülönített összeg az épület tervezésére felhasználásra került, az 
építési engedélyezi eljárás folyamatban van. A beruházás önerejét ingatlan 
értékesítésből szeretnénk megoldani, valamint felmerült támogatók keresése is. A 
Leader-pályázati rendszerben beadott pályázatunk, - mely a Ravatalozó felújítására 
vonatkozik - kapcsán még nem született végső, érdemi támogatói döntés. A 
Pázmándfalui Óvoda beruházása véget ért, remélhetőleg még az I. félévben megkapjuk 
az EU-s forrást- 3,5 M forint támogatást - az utófinanszírozási rendszerben, továbbá 
pályázati és társadalmi forrásokból megújult az Óvoda kerítése és a környezete is. A 
Borút projekt zárása megtörtént, ildomos lenne egy átadó ünnepséget szervezni.  
 
További hír, hogy a költségvetésünk feszes, sok spórolási technikát és intézkedést 
vezettünk be idén is, de a hiányzó és csökkentett állami normatív támogatások miatt 
ősszel biztosan el kell kezdeni az önkéntesen adott, évi egyszerenkénti szociális 
kiadások és támogatások (Bursa Hungarica-ösztöndíj, Idősek napi támogatás, Iskolázási 
támogatás) csökkentésén és felülvizsgálatán.  Kérem a Testületet, hogy vegye fontolóra 
szavaim. A fentiekhez kapcsolódik, hogy idén a Falunap is előbb kerül megrendezésre, 
valamivel szerényebb volumenben. A Falunap 2013. július 13-án kerül megtartásra, ahol 
is felvonulnak testvérközségünk, a Fejér megyei Pázmánd község veterán autói is.  
 
A polgármester a fenti beszámoló után kéri a testület hozzászólását. 
 
A Testület a polgármester beszámolóját egyhangúan elfogadta.  
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester a fentiek után kiváló polgárőri munkájáért a megyei 
polgárőr szervezet kitüntetését adja át Mészáros Ottó alpolgármesternek.  
 
2.) Pázmándfalu Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 
zárszámadásának elfogadása 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv pm., Dr. Németh Balázs jegyző 
 
A.) A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása  
 
Dr. Németh Balázs jegyző: Az írásos anyagot kiküldtük a képviselőknek, így mindenki 
azt áttekinthette, majd a kiküldött anyagot tételesen ismerteti a képviselő-testülettel. A 
2012. évi költségvetés módosítására a főösszeg vonatkozásában kerül sor. A 2012. évi 
nagy változások során az Önkormányzat nem részesült adósságkonszolidációban, mivel 
nem volt semmilyen hitele. A 2004-2012 évben lezajlódott szennyvízcsatorna 
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beruházáshoz köthető lakossági takarékpénztári szerződésekhez kapcsolódó, az 
Önkormányzat kezesség vállalásával járó keret hitel is letörlesztődött, így ezek után eme 
hitel kamata nem terheli az önkormányzatot. Az Önkormányzat tavaly 1 jelentős 
vagyoneladást foganatosított, a „régi” sportpálya területét értékesítette magán 
személyek céljára, a folyószámla pénz lekötött része nem változott. Ezen hitel 
keretösszege „átfutott” az önkormányzaton, hiszen a lakossági takarékpénztári 
befizetések 70 M Ft-os nagyságrendben íródtak jóvá a költségvetési főszámla 
alszámláin át, míg a hitel visszafizetésre került. A kiadási és bevételi főösszeg így 
megemelésre került, melynek végső kiadási és bevételi főszáma a 2012. évi 
költségvetésre vonatkozóan 234.725.000 Ft. A jelen összeg miatt a 2012. évi 
költségvetési rendeletet módosítani szükséges. 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: megkérdezi a Képviselő-testületet, hogy kérdés észrevétel 
van-e a 2012. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan. A módosítás 
elsősorban technikai jellegű, mivel ezen költségvetés már lezárásra került a 
gyakorlatban. 
 
Mivel kérdés és észrevétel nem hangzott el, Nagy Imre Gusztáv polgármester 
szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
 
A képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (5 igen) 
elfogadta és megalkotta a 2/2013.(V.30.) sz. Önkormányzati rendeletet a 2012. évi 
költségvetéséről szóló 2/2012. (III.06.)  Önkormányzati rendelet módosításáról.  
 
B.) A 2012. évi költségvetés Zárszámadásának elfogadása. 
 
 
Engelsz Sándorné pénzügyi előadó előterjeszti: „Az írásos anyagot kiküldtük a 
képviselőknek, így mindeni áttekinthette, majd a kiküldött anyagot tételesen ismerteti.  
 
A 2012. évi költségvetés fő összege 235.706 e Ft bevétellel és 216.985 e Ft kiadással 
zárult. 
Dr. Németh Balázs jegyző: Pázmándfalu Község Önkormányzata nem szorult rá, hogy a 
2012. évi költségvetésbe tervezett hitelt felvegye. Az Önkormányzat a kormányzati hitel 
konszolidációban nem vett részt.  
 
I. Általános jellemzők 
 
Évek óta egyre nehezebb az intézményi működtetés biztosítása, mivel a normatívák csak 
részben fedezik a kötelező feladatok ellátását, így minden egyéb bevételt kénytelenek vagyunk e 
célra fordítani. Hosszabb ideje próbálkozunk az intézmények működésének hatékonyságát 
növelni, ennek érdekében több intézkedést tettünk. A központi támogatás elosztásánál csak a 
település lélekszáma, illetve a gyermeklétszám a meghatározó 2013. januárjától okafogyottá 
váltak, ugyanis a tagiskolánk állami fenntartásba került. 
 
Az önkormányzati feladatellátás személyi feltételei elfogadhatóak. 2011. év szeptemberétől az 
adóügyet Pázmándfalun és Tápon közösen látja el az adóügyi előadó, megtakarítva ezzel a fele 
munkabérét. A jogszabályi előírások szülte, bonyolult feladatok ellátására szükség lenne a 
képzettségi szint növelésére, de ennek súlyos anyagi következményei lennének. Számítógép-
parkunk egy része nem alkalmas az egyre bonyolultabbá váló szakmai programok használatára, 
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így folyamatosan fejlesztésre szorul. A tárgyi feltételek további javításához hozzásegített a 
hivatalban már működő szélessávú internet, ami a község lakossága által még nem elérhető. 
 
Az önkormányzatok számviteli adminisztrációja egyre csak növekszik. A költségvetés és 
beszámoló készítése is egyre bonyolultabb, véleményünk szerint sok felesleges adatot tartalmaz, 
és rengeteg a párhuzamosság. A beszámoló nagy részét nem állítja elő a könyvelési program, 
azokat külön számítgatással kell kitölteni, ami napokat vesz igénybe. Olyan program használata 
lenne szükséges, amivel mindez megoldható lenne.  
 
Pályázatok nélkül lehetetlen az előbbre jutás, így minden lehetőséget megragadunk ezen a téren, 
természetesen szem előtt tartva a saját erő biztosításának lehetőségét.   
 
II.  A kiadások alakulása 
 
Kiadásaink nagy részét a működési kiadások teszik ki, melynek közel 60 %-a személyi, 25 %-a 
dologi kiadás.   
A források nem biztosítják a működés teljes körű szükségleteit, és nem adnak fedezetet az egyre 
növekvő energiaárakra. További takarékossági intézkedést lehetetlen bevezetni, csak olcsóbb 
fűtési megoldást, és energetikai költséghatékonyság növelést kell eszközölni. 
 
Intézményeink állagát és felszereltségét kizárólag pályázatok segítségével tudjuk javítani, 
amihez a saját erő biztosítása is kétséges. Szerencsés viszony, hogy egyre több olyan pályázat 
van az integrált oktatás tekintetében, amihez nem szükséges saját erő, így a berendezéseket, 
szakmai eszközöket cserélni, illetve bővíteni tudjuk.  
A személyi kiadások között csak a kötelezően előírt óvodai közalkalmazotti és egyéb bérek 
szerepelnek. Jutalom kifizetésére nem került sor. 
 
A működési és fejlesztési kiadásokat a tervezettnek megfelelően teljesítettük,  
A kismértékű lemaradás szintén hiánycsökkentő tényező. 
               
2012 . évben beruházásként, illetve fejlesztésként a következő feladatokat oldottuk meg: 
 
� Hivatali Épület biokazán pályázat elindítása  2.654 eFt 
� Pázmándfalui Óvoda felújítása   10.191 e Ft 
� Egyéb felhalmozási kiadások (Pannonvíz Zrt.-nek átadás, 
            lakossági közműfejl. kifizetés)     
 
 
IV. A pénzmaradványok változásának tartalma és okai: 
 
A 2012. évet 15.592 e Ft pénzmaradvánnyal zártuk. 
 
V. Értékpapír-és hitelműveletek alakulása:   
 
Önkormányzatunk év végi mérlegében hitelek már nem szerepelnek.  
 
Jelentősebb finanszírozási gondjaink az év folyamán nem voltak, köszönhetően a 
pluszbevételeknek, a kiadási megtakarításoknak és a sok pályázati forrásnak.  
 
VI. A vagyon alakulása: 
 
Az önkormányzati vagyont a tárgyévi aktiválások, selejtezés és az értékcsökkenés  
módosították, melyek mértéke nem számottevő.  Egy jelentős ingatlan értékesítés történt 5 M ft 
értékben. 
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Tárgyi eszközeink állapota romlik, elhasználódási szintjük magas, mivel nincs anyagi fedezet a 
felújításukra.                       
 
Dr. Németh Balázs jegyző megkérdezi a képviselő-testületet, hogy kérdés észrevétel 
van-e a 2012 évi költségvetési rendelet zárszámadásával kapcsolatosan? 
 
Mivel kérdés észrevétel nem hangzott el, Nagy Imre Gusztáv polgármester szavazásra 
bocsátotta az előterjesztést. 
 
A képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 5 igen - 
elfogadta és megalkotta a 3/2013.(V.31.) sz. Önkormányzati rendeletet az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
 
3.) Egyéb jóváhagyást, döntést igénylő ügyek:   
Előadók: Nagy Imre Gusztáv polgármester, Dr. Németh Balázs jegyző 
 
3/A.) A települési szilárd hulladékok kezeléséről szóló Rendelet módosítása  
Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: Korábban a Győr-szol Zrt megkereste az önkormányzatot a 
hulladék törvény  jogszabályi változása miatt. A hivatkozott jogszabály alapján 2013. január 1-
től a településen ingatlannal rendelkezőknek rendelkezésre ellátási díjat kell fizetni a lakatlan 
ingatlanok tekintetében is. A jogszabály nem tesz különbséget a lakott vagy nem lakott ingatlan 
között. Mivel a képviselő-testület a hulladékgazdálkodási rendelet módosítását nem szavazta 
meg, így a rendelkezésre állási díj 100%-át kell megfizetni a lakatlan ingatlannal 
rendelkezőknek is, amennyiben nem kerül elfogadásra a rendelet módosítása. 
 
Dr. Németh Balázs jegyző felolvassa a rendelet módosítását, és kiegészítését, mely szerint az 
Alaprendelet értelmező rendelkezései kiegészülnek. Bekerülne, hogy mi az önálló ingatlan, mi 
az időlegesen lakott ingatlan, (30 napnál rövidebb ideig nem lakott a tárgyév folyamán) és 
kiegészülne még a lakatlan ingatlan fogalmával (olyan ingatlan, mely 30 napnál hosszabb ideig 
nem lakott a tárgyév folyamán) a  lakatlanságáról a település jegyzője ad igazolást.  
 
A polgármester megkérdezi a képviselő-testületet, hogy kérdés hozzászólás van-e?  
 
Mivel kérdés hozzászólás nem volt a képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta és elfogadta Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 4/2013. (V.31.) számú önkormányzati rendeletét a települési szilárd 
hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 1/2011. (I.27.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról.  
 
3/B.) Döntés a Gyepmesteri Társulás tagsága tárgyában 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
Dr. Németh Balázs Jegyző elmondja a képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzatok 
társulásaikat 2013. június 30-ig kötelesek felülvizsgálni.  A gyepmesteri szolgálat és teendők 
ellátása társulás formájában történik településünkön.  Pázmándfalu Község Önkormányzata a 
13/2008.(II.07.) sz. határozatával jóváhagyta és megalapította a Pannonhalma és Térsége 
Gyepmesteri Társulást.  
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A társulás székhelye és gesztora Tarjánpuszta Község Önkormányzata volt. (9092 Tarjánpuszta, 
Baross tér 8.) Sajnos a Társulás ellenére, ha gondunk akadt a kóbor kutyákkal a gyepmesteri 
szolgálat nem oldotta meg a problémánkat, viszont a tagdíjat így is ki kellett fizetni. Javasolja a 
társulásból történő kilépést. A Társulási Megállapodás 7.) pontja szabályozza a kilépés rendjét, 
miszerint a Gyepmesteri Társulásból kilépni az év utolsó napjával lehet oly módon, hogy a 
kilépési szándékot Tarjánpuszta Község Önkormányzata felé legalább 3 hónappal korábban 
közölni kell.  
Kérdés hozzászólás van-e? 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: kolléganőnk Lankesz Renáta már több esetben is vitt be kutyát egy 
alapítványi állatmenhelybe és a chippel  történő ellátás által sem lesz majd annyi kóbor kutya. 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester megkérdezi, hogy egyéb kérdés észrevétel van-e? 
 
Mivel kérdés nem volt a képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
    22./2013. (V. 22.) számú Képviselő-Testületi határozat 
     
    Pázmándfalu Község Önkormányzatának képviselő- 
    testülete kilép 2013. december 31-ik napjával a  
    „Pannonhalma és Térsége Gyepmesteri Társulása”  
    elnevezésű önkormányzati társulásból.  
     
    A gyepmesteri teendőket az Önkormányzat a továbbiakban 
    saját erőből oldja meg.  
     
    A Képviselő-Testület egyidejűleg felhatalmazza Nagy Imre 
    Gusztáv polgármestert, hogy a Gyepmesteri Társulás 
    Központja felé jelezze a kiválási szándékot. 
 
    Határidő: 2013. december 31. 
 
    Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
3/C.) A Pannonhalmi TK Társulás Megállapodásának módosítása 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: A korábban létrehozott többcélú kistérségi társulási megállapodást 
több okból módosítani kell, mivel hatályon kívül helyezték a régi társulási törvényt, és az új 
megállapodásnak meg kell felelni a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CXXXIX. tv.  önkormányzati társulásokra vonatkozó fejezetének, valamint kevesebb 
társulásban ellátandó feladat marad kistérségi hatáskörben, a Társulás egyedüli szervezete a 
Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézmény. 
 
A jegyző ehhez kéri a Testület hozzászólását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
    23./ 2013. (V.22.) számú Képviselő-Testületi határozat  
Tárgy:  Társulási megállapodás módosítása 
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   Pázmándfalu Község Képviselő-testülete elfogadta a jelen határozat 
   mellékletét képező – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt –
   Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulási megállapodást.  
   Egyben felhatalmazza Nagy Imre Gusztáv  polgármestert az 
   Egységes Szerkezetbe  foglalt Megállapodás aláírására. 

   Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester 

   Határidő:   azonnal 
 
 
3/D.) A Pázmándfalui Napsugár Óvodáért Alapítvány támogatási kérelme 
Előterjesztő: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
A polgármester előterjesztésében felolvassa a Pázmándfalui Napsugár Óvodáért 
Alapítvány Kuratóriuma elnökének levelét és kérelmét, mely kérelmet több szülő is 
támogatott előtte. A kérelem tartalma szerint szeretnének a megújult és felújított udvar 
és óvoda környezetébe új, modern játékokat beszerezni, amely eszközök ára a modern, 
EU-s követelmények miatt igen jelentős. Az Alapítvány saját forrást is áldozna a játékok 
és más udvari eszközök beszerzésére. Kérik, hogy az Önkormányzat 150.000 Ft, azaz 
Százötvenezer forinttal járuljon hozzá a beszerzésekhez. 
 
A polgármester kéri a Testület hozzászólását: 
 
Ferenczi Róbert képviselő: A fenti összeg rendelkezésre áll a költségvetésben ? Nem 
okoz extra terhet ? 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: A Költségvetésünk általános tartaléka még nem került 
felbontásra, a fenti összeg betervezhető és szigorú gazdálkodás mellett kifizethető.  
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester ezek után szavazásra szólít fel:  

 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 5 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
    24./2013. (V.22.) számú Képviselő-Testületi határozat 
     

   Pázmándfalu Község Képviselő-testülete támogatja a Pázmándfalui 

   Napsugár Óvodáért Alapítvány kérelmét, és ezért egyszeri, soron 
   kívüli 150.000 Ft, - azaz Százötven-ezer forintos támogatásban 
   részesíti az Alapítványt azzal a feltétellel, hogy a támogatás összegét 
   csak eszközbeszerzésre használhatja fel, továbbá a támogatás 
   összegéről 2013. december 31-ig írásban elszámol. 

   Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester 

   Határidő:   azonnal 
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3/E.) Szerződés kötése az IMI-COOP Szövetkezettel 
Előterjesztő: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester előterjesztésében tájékoztatja a Testületet, hogy a 
szervezeti változások, reformok miatt a Pázmándfalui Napsugár Óvoda és a nyalkai 
tagintézményéhez tartozó gyermekek közétkeztetését szerződéses úton már nem Táp 
Község Önkormányzata, hanem Pázmándfalu Község Önkormányzata köteles 
biztosítani, így Pázmándfalunak, mint intézményfenntartónak kötelessége szerződni az 
étkezési beszállítóval. Semmi sem indokolja, hogy a korábbi beszállító lecserélésre 
kerüljön, tekintettel arra, hogy Pannonhalmáról szállít be, másik hasonló profilú cég 
nem is működik a környéken, tehát célszerű lenne a korábbi beszállítóval szerződnünk.  
A gyermekétkeztetésre járó normatívát a Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal 
hívja le az ide járó gyermekek után. 
 
A polgármester kéri a Testület hozzászólását: 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
    25/2013.(V.22.) számú Képviselő-Testületi határozat 
 
   Pázmándfalu Község Önkormányzata szolgáltatási szerződést 
   köt az IMI-COOP Szövetkezettel (székhelye: 9090  
   Pannonhalma, Rákóczi u. 34., adószáma:  11730457-2-08, 
   bankszámlaszám: 59300254-11008435) mint a Pannonhalma, 
   Szabadság tér 21. szám alatt a  12/2010/PA nyilvántartási 
   számmal működő konyha működtetőjével a Pázmándfalui 
   Napsugár Óvoda székhelye,  valamint a nyalkai   
   tagintézményébe járó gyermekek számára óvodai étkeztetés 
   biztosítása céljából. 
 
   A Képviselő-Testület egyidejűleg felhatalmazza Nagy Imre 
   Gusztáv polgármestert a szolgáltatási szerződés aláírására. 
    
   Határidő: 2013. május 30. 
    
   Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester  
 
 
3/F.) Döntés a „ LEADER”- pályázaton való indulás tárgyában 
     Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a Pannonia Kincse LEADER-egyesület „Éltető-
Élhető települések” c. pályázatán belül lehetőség nyílik az Önkormányzatok előtt 
eszközbeszerzésre.  A Leader-pályázati rendszer átalakult. Összesen 10 millió Ft-ot lehet 
pályázni, de ezen pályázatban 3 célterületet is meg lehet jelölni, kettőt azonban kötelező. Ez 
lehet eszközbeszerzés, továbbá van olyan célterület, amely a faluszépítés eszközeit, gépeit 
támogatja. Az ÁFA rész terheli az Önkormányzatot, mint a pályázat önereje.  
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Érdemes lenne eszköz beszerzésre pályáznunk, amely magába foglalná egy mobil 
rendezvénysátor, valamint egy fűnyíró traktor beszerzését, mely tárgyi eszközök beszerzésével a 
község rendezvényeinek színvonalasabb megtartását tudnánk elérni. A pályázati kiírás 
kétlépcsős, első ízben 2013. június 10-ig a projekt adatlapot kell leadni, míg elektronikus úton 
kell kérelmet 

Balogh Ervin polgármester megkérdezi, hogy kérdés van-e az üggyel kapcsolatban? 

További kérdés észrevétel nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 5 igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

      26/2013. (V.22.) számú határozat 

   Pázmándfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

   támogatási kérelmet nyújt be a Leader-pályázaton, a pályázat  

   célja mobil rendezvénysátor és 1 fűnyírótraktor beszerzése a  

      lakossági szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A 
   támogatási kérelem főösszege: 3.256.990 Ft, azaz, Hárommillió-
   ötszázhuszonhatezer-kilencszázkilencven forint 

   Az Önkormányzatot önerőként a fenti összeg Áfa tartalma terheli, 
   mely összesen 692.431 Ft, azaz Hatszázkilencvenkétezer- 
   négyszázharmincegy forint, mely a költségvetésben rendelkezésre 
   áll. 

   A Képviselő-Testület egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a  

   pályázat beadására. 

    

   Határidő: 2013. június 10. 

   Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester 

 
3/G.) Pázmándfalu Község veszély-elhárítási tervének elfogadása  
     Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: Az új katasztrófavédelmi tervezés célja az állami és 
önkormányzati szervekkel együttműködve létrehozni egy nemzeti veszélyhelyzet 
kezelési rendszert, amely átfogó, a tényleges veszélyen alapuló, illetve a 
prognosztizálható veszélyeztető hatásokat figyelembe vevő tervrendszer. A tervezés 
során figyelembe kell venni a már megtörtént eseményeket és a felkészülés során 
ismertetni kell a megszerzett tapasztalatokat, tanulságokat. 
 
Ezen tervdokumentáció a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
Főigazgatójának 23/2013. számú, a veszély-elhárítási tervek kidolgozásáról szóló 
intézkedése alapján kiadott ÚTMUTATÓ alapján készült, tekintetbe véve a helyi 
sajátosságokat, adatokat.  
 A terv elfogadását a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 
234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet írja elő, miszerint a BM OKF, a megyei (fővárosi) 
védelmi bizottságok, a kirendeltség-vezetők, a polgármesterek, a gazdálkodó szervek 
veszély-elhárítási tervet, illetve a katasztrófavédelmi megbízottak járási veszély-
elhárítási tervkivonatot készítenek a katasztrófák következményeinek a 
katasztrófaveszély, veszélyhelyzet elhárítása, csökkentése érdekében. 
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