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Jegyzőkönyv 
 
 

 
 

5/2013.  
 

Készült 2013. augusztus 13-án, 15 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos 
helységében megtartott testületi ülésről. 
 
Jelen vannak:  Nagy Imre Gusztáv polgármester 
  
  Ferenczi Róbert képviselő 
  Guth József képviselő 
  Járóka János képviselő 
  Mészáros Ottó  képviselő 

Polcsik Emilné  képviselő 
 

  Dr. Németh Balázs jegyző 
   
   

E X P O Z É 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy a 
megválasztott képviselők közül Szakács Péter kivételével a többi jelen van, az ülés 
határozatképes – a megválasztott 7 képviselőből 6 jelen van - azt megnyitja. 
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Guth József és Járóka János képviselőket, 
jegyzőkönyvvezetésre pedig Dr. Németh Balázs jegyzőt kérte fel, melyet a testület 
elfogad. Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 
 
Napirend: 
 
 1.) Beszámoló az elmúlt ülés óta történtekről, 
      Előterjesztő: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
 2.) Pázmándfalu Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének féléves  beszámolója 
      Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester, Dr. Németh Balázs jegyző 
 
 3.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
      Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
  

- a) Pázmándfalu Község Önkormányzat közterületi filmforgatási rendeletének 
 megalkotása 

- b) Döntés a Nemzeti Értéktár programhoz való kapcsolódás tárgyában  
 

- c) Hozzájárulás megadás a Pázmándfalui külterületi földutak telekösszevonásához 
 

- d) Rendezési Terv módosítása elkészítésének jóváhagyása   
- e) Védőnői megállapodás kötése Győrság önkormányzatával 
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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: Jelen pillanatban is zajlik a Sportöltöző épületének 
kivitelezése, kész a vázszerkezet, valamint megrendeltük a nyílászárókat is. 
Reményeink szerint sikerül idén átadni az épületet. Az „Itthon vagy Magyarország 
szeretlek” c. Szent Mihály-napi program sorozatban 250.000 Ft,- támogatást nyertünk, 
melynek célja a hazai értékek bemutatása az itt élők számára. A program sorozatot a 
közmédia szervezi. A támogatásról a későbbiek során el kell számolnunk az 
államháztartás rendjéről szóló tv. szerint. Beadásra került az EU felé a testvérvárosi 
pályázatunk, melyről az előző testületi ülésről döntöttünk. Bízunk az EU kedvező 
támogató döntésében és, hogy méltó módon tudjuk fogadni a testvértelepüléseinket. 
Ezen pályázat keretében véglegesen meg tudnánk oldani a rendezvényeink hangosítását, 
eszközbeszerzés révén.  
 A Ravatalozó felújítását idén meg kell kezdenünk, mivel kifizetési kérelmet kell 
benyújtanunk még az idén és az összes támogatási összeg 10 %-át le kell hívnunk, ezért 
szükséges, hogy mielőbb megkapjuk az MLSZ-től a 7 M Ft-os „TAO-támogatást”. 
Remélem, hogy a 2 társközséggel történő elszámolás során befolyó összegből meg 
tudjuk kezdeni a ravatalozó felújítását.  
 
A polgármester a fenti beszámoló után kéri a testület hozzászólását. 
 
A Testület a polgármester beszámolóját egyhangúan elfogadta.  
 
 
2.)  Pázmándfalu Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
féléves beszámolója 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester, Dr. Németh Balázs jegyző 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: „ Az előterjesztést táblázatos és szöveges formában 
mindenki megkapta. (Lsd. 1. sz. melléklet) Befejezésre került a Biomassza-kazán 
pályázata, az elszámolása jelentkezett az első félévben, mint plusz bevétel. Felszabadult 
3 személy lakástakarékosság-pénztári szerződés, mely keretében 750 e forintot kaptunk 
vissza az Otp Bank NYrt.-től. 
 Bevételeink alakulása: Befolyt a megemelkedett talajterhelési díj összege is. Az 
adóbevételek a várt és tervezett módon alakultak az I. félévben, kis emelkedést mutatott 
az Iparűzési adó bevételünk, de ez mindig rapszodikus állapotot tükröz, hiszen ezen 
adóbevétel alakulása szorosan kapcsolódik a községi gazdálkodó szervezetek 
eredményéhez. A Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásában fennakadást okoz az, 
hogy a Hivatal fenntartására kapott normatívát 3 fele utalja az állam, ebből sok vitás 
szituáció származik. Könyvtárunk működésére kaptunk plusz fejlesztési hozzájárulást 
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eszköz beszerzésre. A szociális támogatások előirányzata növekedett, mivel a Jegyző 
által saját hatáskörben meghozott és megállapított szociális támogatások mindhárom 
község vonatkozásában a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésén keresztül 
kerülnek kiadásra és számfejtésre. Az Áfa bevételeink a „Vízbázis diagnosztikai 
vizsgálata”- pályázata miatt alakultak ilyen összegben. 
 
Kiadások: A dologi kiadások a közös fenntartású Óvodai Intézmény esetében 
növekedést mutatnak, igyekszünk ezen spórolni. A Közös Önkormányzati Hivatal 
létszáma és járulék költségei megfelelően alakultak, az állam 6,5 főt finanszírozna, a 
Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 7 fő összességében. Kiadási oldalon továbbra is 
a takarékoskodás jellemző, a részleteket kiderülnek az előterjesztés 2. sz. mellékletéből. 
Pénzkészletük a tárgyidőszak végén: 10.022 e Ft,- összességében. 
 
Kérdés, hozzászólás van-e a kiadásokkal kapcsolatban?” 
 
Ferenczi Róbert képviselő: Az óvodai dolgozók bérét mennyire fedezi a feladat 
finanszírozás? 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: Az állami költségvetési törvényben 2.885 e Ft/fő/év 
támogatást kaptunk minden óvónő bérének és azok járulékainak fedezetére. A létszám-
kalkuláció az akkor fennálló csoport és gyermeklétszám esetében 6 fő óvónő 
támogatását írta elő az Önkormányzat számára. A fenti állami támogatás részben fedezi 
az óvónők bérét és járulékait, továbbá várható, hogy az új „Pedagógus életpálya modell” 
miatti bérnövekedés plusz terheket ró a 2013-as évben az önkormányzatra. 
 
Ezek után a polgármester szavazásra bocsátja az értékelést, melyet a Képviselő Testület 
egyhangúlag, ellenszavazat nélkül – 6 igen - elfogadott és a következő határozatot 
hozta:  
    
   34/2013. (IX.13.) sz. Képviselő-Testületi határozat 
 

Pázmándfalu Község Önkormányzatának Képviselő 
Testülete a 2012. évi költségvetésének I. féléves 
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadta. (Lsd. 1. 
sz. melléklet) 

   
  Határidő: 2013. szeptember 15. 
  Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
  

3.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
   
3/A) Pázmándfalu Község Önkormányzat közterületi filmforgatási rendeletének 
megalkotása 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
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Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 

Dr. Németh Balázs jegyző: „ 2013. június 14-én került kihirdetésre az egyes 
törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági 
nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi 
LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Etv.), amely 2013. július 1-jei hatállyal módosította a 
mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Ftv.) Az Ftv. 34. § (3) és (5) 
bekezdése szerint „A települési önkormányzat képviselő-testülete a települési 
önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatát 
legfeljebb a 3. mellékletnek – községi önkormányzat képviselő-testülete pedig a 
rendeletében foglalt felső határnak – megfelelő mértékben meghatározott díj 
ellenében biztosíthatja. A közterület használatáért megállapított díj a tulajdonos 
települési önkormányzatot illeti. A 3. melléklet szerinti legmagasabb díjak 2014. 
január 1-jétől a Központi Statisztikai Hivatal által a 2012. évre közzétett éves 
fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben, ezt követően évente a tárgyévet 
megelőző második évre közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt 
mértékben emelkednek.”, ” 

A fentiek érdekében szükséges megalkotni a rendeletet, melyet előzetesen kiküldtem 
áttanulmányozás céljából a testületi tagoknak. Van-e kérdés vagy észrevétel, vagy a 
Testület elfogadja a rendeletet az előzetesen kiküldött formájában. (Lsd. 2. sz. 
melléklet) 

 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzata 6 igen 
szavazattal megalkotta és elfogadta a közterületek filmforgatási célú 
igénybevételéről szóló 5/2013. (IX.16.) önkormányzati rendeletet. 
 
3/B). Döntés a Nemzeti Értéktár programhoz való kapcsolódás tárgyában. 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: „Az előterjesztést előre megküldtük, melyből kiderül a 
program jogi háttere és célja. Kérdés az, hogy kíván-e az Önkormányzat csatlakozni a 
programhoz?  
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: „A magam részéről nem tartom relevánsnak a 
kérdést, nem javaslom az indulást, tekintettel arra, hogy hungarikumnak számító épített 
környezeti emlék, népszokás, vagy gasztronómiai eredmény nem jellemző a községre. 
 
Mivel kérdés és észrevétel nem hangzott el, Nagy Imre Gusztáv polgármester 
szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
 
A képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (6 igen 
szavazattal) elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
35/2013. (IX.13.) Képviselő-testületi határozat 

 
Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar 
nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 
törvény, és a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok 
gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) kormányrendelet vonatkozó 
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rendelkezései alapján úgy dönt, hogy nem kíván élni a települési 
értéktár létrehozásának lehetőségével.  
 
A Képviselő-testület felhívja Nagy Imre Gusztáv polgármestert, 
hogy döntéséről értesítse a Gy-M-S Megyei Közgyűlés elnökét.  
 
Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
          
Határid ő: Értesítésre: azonnal 
 

3/C) Hozzájárulás megadása a Pázmándfalui külterületi földutak 
telekösszevonásához. 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: „A Gy-M-S Megyei Kormányhivatal Közlekedési 
Felügyelősége a GY/UO/NS/A/1231-1/2013. iktatószámú végzésében megkereste az 
Önkormányzatot, hogy mint a Pázmándfalu, 021/3, 026/1, 030, 0207, 0217, és 0221 
hrsz.-ú önkormányzati külterületi földutak tulajdonosa és közútkezelője járuljon hozzá, 
hogy a fenti utak területe összevonásra kerüljön a szomszédos szántó ingatlanokkal. Ez 
az utolsó lépés a „Borút projektben” ezzel zárul a terület rendezése, miszerint a fenti 
felújított és földutak területnövekedéséhez hozzájárul az Önkormányzat és 
hozzájárulnak az érintett szántóföldek tulajdonosai is. A Földhivatali telekmegosztási 
eljáráshoz szükséges a Közlekedési Felügyelőség szakhatósági állásfoglalása, melynek 
kiadása érdekében szükséges az Önkormányzat hozzájárulása. Ezek után a jegyző kéri a 
Testület hozzászólását.  

Mivel kérdés és észrevétel nem hangzott el, a Jegyző szavazásra bocsátotta az 
előterjesztést. 
 
A képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (6 igen 
szavazattal) elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
36/2013. (IX.13.) sz. Képviselő-Testületi határozat 

 
  Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 
  mint a Pázmándfalu, 021/3, 026/1, 030, 0207, 0217, és 0221 hrsz.-ú 
  önkormányzati külterületi földutak tulajdonosa és közútkezelője 
  hozzájárul ahhoz, hogy az utak területe összevonásra kerüljön a 
  szomszédos szántó ingatlanok területével a mellékelt változási  
  vázrajz szerint. 
   
  Határidő: 2013. október 14. 
  Értesítésre: 2013. október 1. 
 
  Felelős: Dr. Németh Balázs jegyző   
 
3/D.) A Rendezési Terv módosítás elkészítésének jóváhagyása   
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
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Dr. Németh Balázs jegyző: „Elkészült a Rendezési terv módosításának végleges 
koncepciója, ahhoz azonban, hogy elkészüljön egy vállalkozási-tervezői szerződést 
szükséges kötni a TÉR-Háló Kft.-vel (székhelye: 9024 Győr, Babits M. út 17/A., 
képviseli: Németh Géza ügyvezető). A tervezői szerződés díja: br. 889.000 Ft, melyet 
szerencsére nem szükséges egy összegben rendezni, hanem elégséges 3 részletben 
kifizetnie az Önkormányzatnak. A rendezési tervben igyekeztünk minden előzetes 
igényt felmérni és belevenni a leendő módosításba, hogy a Terv megfelelően szolgálja a 
megváltozott életviszonyokat. A Felülvizsgálatra teljes egészében nincs forrás.  
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: „Csekély ár a rendezési terv módosítása a közel 170 
M Ft-os útfelújítási pályázati támogatásért, mely már elkészült, átadásra került és a 
végleges használatbavételi engedélye is van a 2,8 km-nyi aszfaltozott külterületi útnak. 
A lakosság vegyes fogadtatással fogadta az utat, sokan örültek neki van, aki kifogásolta, 
hogy miért ezek az utak kerültek felújításra.” 
 
Ezek után a jegyző kéri a Testület hozzászólását, vagy a határozat elfogadását.   
 
Kérdés és észrevétel nem hangzott el, a Jegyző szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
 
A képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (6 igen 
szavazattal) elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
37/2013. (IX.13.) sz. Képviselő-Testületi határozat 

 
  Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 
  tervezési-vállalkozási szerződést köt a Tér-Háló Kft.-vel. 

A tervezési szerződés díja: 889.000 Ft,- azaz 
Nyolcszáznyolcvankilenc-ezer forint. 
 
A Képviselő-Testület egyben felhatalmazza Nagy Imre Gusztáv 
polgármestert a tervezési szerződés megkötésére és aláírására. 
 
Határid ő: Azonnal 
Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 

3/E.) A korábbi védőnői társulás megszüntetése, új megállapodás megkötése   
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 

Dr. Németh Balázs jegyző: „Az előző képviselő-testületi ülésen történt tájékoztatásnak 

megfelelően felvettük a kapcsolatot Győrság Község Önkormányzatával a védőnői 

társulás felülvizsgálatával kapcsolatos megállapodás tervezetét. A Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 146. §-

ának (1) bekezdése értelmében a törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati 



 Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő Testület 2013. szeptember 13-ai nyílt üléséről 

 
 

társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és e törvény 

rendelkezéseinek megfelelően módosítják a törvény hatálybalépését követő hat hónapon 

belül, azaz 2013. június 30-ig. 

A védőnői feladatellátásra ún. „megbízásos” társulást alakított a három 

önkormányzat, mely 2013. július 1. napjától ilyen formában nem működhet tovább. 

Mivel azonban az egészségügyi ellátási körzet a másik önkormányzattal (finanszírozási 

megfontolásból) közös, továbbra is szükséges, hogy az ezzel kapcsolatos feladatokat, 

jogokat és kötelezettségeket az önkormányzatok megállapodásban rögzítsék. 

Amennyiben továbbra is társulási megállapodás alapján kívánják a feladatot ellátni az 

önkormányzatok, az júliustól kizárólag jogi személyiségű társulás létrehozása útján 

történhet. E megbízási jellegű feladatellátás esetében azonban nem javasoljuk ezt a 

formát választani, hiszen a jogi személyiségű társulás működtetése nemcsak 

bonyolultabb, de költségesebb is. Az ügyben Győrság Jegyzője állásfoglalást kért az 

egészségbiztosítótól. Az állásfoglalás szerint ebben az esetben társulási forma helyett 

polgári jogi szerződés alapján történő feladatátvállalásról kellene dönteni. Eszerint 

Pázmándfalu Község Önkormányzat polgári jogi jogviszony keretében megbízza 

Győrság Község Önkormányzatát, mint működési engedélyes egészségügyi szolgáltatót, 

hogy a korábbiakhoz hasonlóan továbbra is lássa el az önkormányzat védőnői szolgálat 

működtetésével kapcsolatos, egészségügyi alapellátási feladatait.. A megállapodás 

tervezetét kiküldtem az előterjesztéssel együtt. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, 

hogy a határozati javaslatot szíveskedjék elfogadni.” 

Kérdés és észrevétel nem hangzott el, a Jegyző szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
 
A képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (6 igen 
szavazattal) elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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a Győrsági Védőnői Társulás megszüntetése 

 

1.) Pázmándfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 

Győrsági Védőnői Társulás megszüntetésével. 

2.) A képviselő-testület elfogadja a határozat 2. számú melléklete szerinti, a 

védőnői feladatellátásról szóló, 2013. július 1. napjától hatályos 

megállapodást egyúttal felhatalmazza Nagy Imre Gusztáv polgármestert 

annak aláírására.  (Lsd. 3. sz. melléklet) 



 Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő Testület 2013. szeptember 13-ai nyílt üléséről 

 
 

 

Határid ő: azonnal 

Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester 

 
3/F.) Döntés Pér Község Önkormányzatának megkeresése ügyében  
Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: „Pér Község Önkormányzat polgármestere levélben 
keresett meg bennünket, hogy a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. alapján a Péri 
Iskola is állami - KLIK- fenntartásba került. Az állami fenntartó azonban a Péri Öveges 
József Általános Iskola által fenntartott busz költségeihez nem járul hozzá. Pázmándfalu 
Község Önkormányzata területéről 18 fő tanuló jár a péri iskolába, ehhez Pér Község 
Önkormányzata eddig ingyen biztosította az utazást számukra. Jelenlegi állapot szerint 
az üzemanyagköltség Pér-Pázmándfalu vonatkozásában 2000 Ft/nap. Pér Község 
polgármestere azzal a tiszteletteljes kérdéssel fordult a polgármesterhez, hogy 
valamilyen összegben támogassák a fenti üzemanyagköltséget annak érdekében, hogy a 
Pérre járó pázmándfalui iskolás gyermekek szülei részére továbbra is ingyenes 
maradjon az utazás igénybevétele.  
 
A polgármester kérte a testület véleményét: 
 
Ferenczi Róbert képviselő: „Januárban közölte az állam a Tankerületeken keresztül, 
hogy csak a beiskolázási körzetbe járó gyerekek utazását fizeti, én, mint iskolaigazgató 
nem is tettem meg azt Töltéstaván, hogy a körzeten kívüli gyermekek szüleinek 
megígértem volna, hogy ingyenes lesz az utazás.  Nálunk is a győri diákok bérletét nem 
támogatja az állam a szüleik számára. 
 
Guth József képviselő: Pér korábban bevállalta, megígérte felénk, szülők számára, hogy 
fizeti a buszos utaztatás költségeit, idáig felvették az állami normatív 2012. év végéig, 
akkor most is találjanak rá megoldást. 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: „A 18 fő tanuló után az éves normatíva min. 250.000 Ft x 
18, azaz legalább 4,5 M Ft állami normatívához jutott Pér Község Önkormányzata. 
Ezen összegből mi nem kaptunk…” 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: „Én részemről támogatom, de természetesen 
szavazásra bocsátjuk a kérdést.” 
 

Ezek után Pázmándfalu Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 5 igen 
szavazattal, Nagy Imre Gusztáv polgármester nem szavazatával elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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 Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő Testület 2013. szeptember 13-ai nyílt üléséről 

 
 

 
Pázmándfalu Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem járul hozzá a Péri Öveges József Általános  
Iskolába járó pázmándfalui tanulók utaztatási költségeihez  
Pér Község Önkormányzata számára.  
 

  Határid ő: Értesítésre 2013. szeptember 30. 
  Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
   

Mivel más hozzászólás nem volt a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 17 
óra 10 perckor berekesztette. 
 
 

k.m.f. 
 
 

 Nagy Imre Gusztáv Dr. Németh Balázs 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 Guth József Járóka János 
 jegyzőkönyv hitelesítők 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


