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Készült Pázmándfalu Község Önkormányzat közmeghallgatásán 2013. december 19-én, 17 óra 30 

perckor. Helyszín: Pázmándfalui Hivatal 

Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv Pázmándfalu Község polgármestere, Dr. Németh Balázs jegyző, 

Ferenczi Róbert, Mészáros Ottó, Polcsik Emilné képviselők, valamint megjelent 21 fő 

a lakosság részéről.  

Nagy Imre Gusztáv polgármester köszönti a megjelenteket. Jegyzőkönyv vezetésre Dr. Németh 

Balázst, jegyzőkönyv hitelesítésre Horváth Andort kéri fel.  

A polgármester előadja, hogy 2013 évben kellett létrehozni a Közös Önkormányzati Hivatalt, tehát 

ami eddig körjegyzőségként működött, az ezután Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal lett, 

melynek központja Pázmándfalu lett, a nyalkai és tápi hivatal dolgozói is Pázmándfalun végzik a 

munkájukat. 

A rengeteg változás miatti jelentések rengeteg plusz feladatot jelentettek a Hivatal számára, mely 

energiát von el a napi munkavégzés során, azonban anyagilag a feladatok finanszírozása megoldható. 

 

2013 évben került beüzemelésre az aprítékolós kazán, mellyel a gáz költségünk gyakorlatilag 

megszűnt. Kaptunk egy aprítékolós kazánt, mely teljes mértékben pályázati pénzből került 

finanszírozásra, valamint egy aprítékoló berendezést. Lakossági felajánlásból kaptunk aprítékolni való 

fát, melyet a közmunkások segítségével sikerült is feldolgozni. Pázmándfalu szerencsés, hogy az 

úthálózata mellett megfelelő mennyiségben áll rendelkezésre aprítékolni való faanyag. 

Emellett megoldottuk, hogy probléma esetén a gázfűtés bármikor elindítható legyen. A két rendszer 

össze van kapcsolva.  

A fűtésen rengeteget tudott spórolni az Önkormányzat, illetve három közmunkással elmondhatjuk, 

hogy egész évben ingyen voltak embereink. 

Év vége felé kezdődött a téli közfoglalkoztatás, ami nem jött jókor. 31 embert akartak kiközvetíteni. 

Végül 10 fő maradt közmunkaprogramon, a többieket el tudtunk tenni alapkompetenciára és 

tanfolyamokra.  Sajnos ezek az emberek a munkaerő piacon nagyon nehezen tudnak elhelyezkedni, 

egyrészt az alkoholfogyasztás miatt, másrészt fizikailag sem alkalmasak arra, hogy nyolc órákat 

végigdolgozzanak. Ez az időszak decembertől márciusig a lehetős legrosszabb időpont a közmunkások 

foglalkoztatása szempontjából, esetleg az az előnye megvan, hogy hó esetén több embert tudunk 

mozgósítani. Jelenleg az épülő öltözőknél a szennyvízelvezető árok megásásánál tudjuk hasznukat 

venni.  

A református templomnál lévő parkoló helyrehozatalánál is igénybe tudjuk venni a közmunkások 

segítségét. 

Az faaprítékolásnál is tudjuk őket foglalkoztatni, lehetséges, hogy már a jövő évi tüzelőanyag 

előkészítésére, hiszen nem tudhatjuk, hogy kapunk-e a következő téli szezonban is közmunkásokat. 

 

Ami általánosságban jellemző a közmunkaprogramra, hogy rengeteg eszköz eltűnik a foglalkoztatótól, 

ennek ellenére Pázmándfalun elmondható, hogy a 7 év alatt nem tűntek el eszközök, illetve az sem 

volt jellemző, hogy bármelyik gépet, fűrészt, eszközt teljesen tönkretettek volna a 



használhatatlanságig. Mindig megtaláltuk a megfelelő embert, aki ért annyira a gépekhez, 

eszközökhöz, hogy rá lehessen bízni. 

 

Már jó ideje problémát jelentett, hogy hol helyezzük el az irattározásra szánt anyagot, jelenleg ez a 

probléma is megoldódott. Három település anyaga rengeteg helyet igényel. 

 

Fontos még megemlíteni az óvoda felújítását, mely idén befejeződött. Ennek köszönhetően a XXI. 

századnak megfelelő minőségű óvodaépületet sikerült létrehozni, mely a mai kor elvárásainak is 

megfelel. A kerítés is rendbe lett téve, illetve a Kertalja utca felé is szeretnénk terjeszkedni, melyre 

már tettünk előkészületeket. Az óvoda kertjének felújításához támogatáshoz jutottunk a 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól. Az épület átadó ünnepségen Kara Ákos is részt 

vett, valamint az újságban is megjelent.  

 

A faluban fásítást tervezünk az út mentén, melynek kapcsán mindenképpen valami kisebb növésű 

növényekben kell gondolkoznunk, hiszen a villanyvezetékek alá nem telepíthetünk magasra növő 

fákat. 

 

Jelenleg folyamatban van a sportöltöző beruházása. Az év elején nem volt még konkrét tervünk a 

sportöltözőre, bár már régóta szükségét éreztük ezen beruházásnak. A Kormány most kiemelt 

területként kezeli a sportot, a Megyei Labdarúgó Szövetségen keresztül így 7 millió forintot nyertünk 

a sportöltözőre. Ez adta meg az alapot ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni. Jelenleg a belső munkák 

zajlanak, belül megvannak a válaszfalak, kívül a járda. Január első hetében elkészülnek a burkolatok, a 

szerelvények elhelyezése, majd legkésőbb 2014. január végére tervezzük a munkálatok befejezését. 

 

Sokaknak szúrja a szemét a következő beruházásunk, mely a ravatalozó bővítéséről, felújításáról szól. 

Régen, mikor először pályáztunk a ravatalozóra, a pályázatban az szerepelt, hogy a ravatalozót lehet 

bővíteni, mire az elbíráláshoz ért a dolog, kiderült, hogy nem lehet bővíteni. 

Következő alkalommal újra megpróbáltuk, ekkor felújításra pályáztunk. Nyertünk 6,2 millió forintot. A 

beruházás várható befejezés ideje 2014. május 31. Jelenleg le van bontva a tetőszerkezet, körbe 

elkészült a koszorú, ha az időjárás is engedi, akkor még január folyamán elkészül a tető. 

Az egyértelmű számunkra, hogy a ravatalozó beruházással a temető egyéb problémás dolgai még 

nem oldódnak meg. A temető úthálózata - mely hosszanti irányban átszeli a temetőt – a ravatalozó 

elkészülte után szilárd burkolatot fog kapni. Egyenlőre még nem dőlt el, hogy beton, vagy térkő a 

megfelelő megoldás az útburkolat elkészítéséhez. 

Ezen kívül a ravatalozóval szemben lévő kaput szeretnénk zárhatóvá tenni, ugyanis az utóbbi időben 

már hűtőládát, nagyobb háztartási hulladékot is kihordtak a temetőbe, ezt szeretnénk 

megakadályozni a későbbiek folyamán. Jelenleg a közmunkásokkal rendbe tudjuk tetetni a problémás 

területeket. Valami módon akadálymentesített mosdóblokkot is ki kell alakítani, mely ünnepek 

alkalmával, temetéskor rendelkezésre állhat az idelátogatók számára. 

Tervben van, hogy az elszármazottakat felkeressük, hogy járuljanak hozzá a temető felújításának 

költségeihez, hiszen sokaknak itt nyugszik a hozzátartozója, tehát rendszeresen látogatják a temetőt. 

 

A sportöltöző és ravatalozó pályázaton kívül pályáztunk még rendezvénysátorra is, melyet gyorsított 

eljárásban folytattak le, gyakorlatilag pár nap állt rendelkezésünkre, hogy elkészítsük a pályázati 

anyagot, ehhez beszerezzük a szükséges árajánlatokat, igazolásokat. Egy fűnyíró traktorra, illetve két 

darab 6x12 méteres rendezvénysátorra adtuk be a pályázatot. 

Ezek a dolgok a rendezvényeink előkészítéséhez, illetve a színvonalas lebonyolításához nagyban 

hozzájárulnak. 



 

2014-re is írnak ki pályázatokat, de erről még nincsenek információink, hiszen a választások még 2014 

tavaszán előttünk állnak. 

A községben nagy problémát okoz már évek óta a művelődési ház hiánya. A teljes felújítása kizárólag 

pályázati pénzből valósulhat meg, mivel jelenleg az Önkormányzatnak nincs saját forrása, hogy ezt a 

költséges beruházást önerőből finanszírozza. 

A kistérségi koncepcióba belefoglaltuk a kultúrotthon igényét, mely várhatóan azért is állja meg a 

helyét, mivel nem egy egyszerű kultúrházról lenne szó, hanem kapcsolódhatnának hozzá egyéb 

szolgáltatások is, pl. virágbolt, takarékszövetkezeti kirendeltség. 

Egyenlőre nem tudjuk, hogy a pályázat mikorra várható, ez az iskola sorsától is függ. Sajnos a község 

iskolájába évről évre csökken a gyermekek száma. 

A legcélszerűbb az lenne, ha az egész épület komplexumot le lehetne rombolni és a kultúrház már az 

úttól beljebb helyezkedhetne el, amivel lehetne a falunak egy szabad tere, ahol akár parkot is ki lehet 

alakítani. 

 

Ami még a 2014-es terveinkben szerepel az a járdák felújítása. Eddig a kereszttől a templomig tartott 

a felújítás, a mostani cél, hogy a Hivatal épületétől a pannonhalmi úti elágazásig elkészüljön a járda. 

 

 

2013 folyamán a szokásos falunapi és falu karácsonya rendezvények – melyekkel már hagyományt 

teremtettünk - mellett megrendezésre került még a „Magyarország szeretlek” elnevezésű 

programsorozat.  

 

 

Ezek után Nagy Imre Gusztáv polgármester megkéri a lakosságot, hogy tegyék fel kérdéseiket: 

 

1.) LACI kér szót, aki előadja, hogy nem ért egyet a szombatonkénti két órányi tűzgyújtási lehetőséggel, 

szerinte nem elegendő a rendelkezésre álló idő az égetésre. …………….. kérdésére polgármester válaszában 

előadja, hogy a tűzgyújtási rendelet már évek óta van a településen és valami módon szabályozni kell a 

tűzgyújtást, hogy ne egész nap legyen füst a faluban. 

 

2.) Szabó Andor érdeklődik, hogy sikerült-e felszámolni az óvodával szemben lévő elavult játszótéri eszközöket. 

A polgármester a kérdésre válaszolva informálja a megjelenteket, hogy a játszótéri eszközöket a helyszínről 

eltávolították, az elszállítása is sikeresen megoldódott. 

 

3.) …………….. kér szót, érdeklődik, hogy a közvilágítással mit lehetne tenni, ugyanis rendszeresen probléma 

van, így sok esetben az egész faluban sötét van. A polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, hogy az E.ON-

nál rendszeresen jelentjük a problémát, akik alvállalkozón keresztül megjavíttatják, sajnos sok esetben 

többszöri jelentés után érkezik meg a karbantartó társaság, sokszor helyismeret hiányában csak segítséggel 

sikerül megtalálniuk a problémás részeket.  

 

4.) Szabó Andor kér szót, aki javasolja a tápi hulladékudvar népszerűsítését. Elmondja, hogy a lakosság körében 

nem ismert a hulladékudvar nyitvatartása, illetve, hogy mit lehet elhelyezni a hulladékudvarban. Polgármester 

elmondja, hogy weboldalunkon tájékoztatjuk a lakosságot, illetve újságban is szerepel, és ezután a 

hirdetőtáblákra is kihelyezésre fog kerülni. 

 

5.) Arany Éva kér szót, aki a Kábel-TV és internet kapcsán érdeklődik. A polgármester válaszában tájékoztatja a 

kérdezőt, hogy a Novotron Zrt. az önkormányzattól függetlenül pályázott az internet kialakítására és bizonyos 

számú előfizető megléte után várható az üzemeltetés. A Falu-TV szolgálat jelenleg is működik a településen, 



egyedül a Hegyalja utca marad ki a szórásból. Néhány év alatt jelentős fejlődésen ment keresztül az internet-

szolgáltatás minősége is. 

 

                                                             

 

 

 

Több hozzászólás, észrevétel nem volt a közmeghallgatást Nagy Imre Gusztáv polgármester 19 óra 15 

perckor bezárta. 

 

Pázmándfalu, 2012. december 15. 

  

K.m.f. 

 

 

 

 Nagy Imre Gusztáv Dr. Németh Balázs 

 polgármester körjegyző 

 

 

 

Szabó Andor 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 


