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Jegyzőkönyv 
 

 
 

III. ülés  
 

Készült 2014. március 24-én, 16 óra 30 perckor Pázmándfalu Község Önkormányzata 
hivatalos helységében megtartott nyílt testületi ülésről. 
 
Jelen vannak:  Nagy Imre Gusztáv polgármester 
  
  Ferenczi Róbert képviselő 
  Mészáros Ottó képviselő 
  Polcsik Emilné  képviselő 

Szakács Péter képviselő 
 

  Dr. Németh Balázs jegyző 
   

E X P O Z É 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy a 
megválasztott képviselők közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes – a megválasztott 
7 képviselőből Járóka János és Guth József hiányzik, távollétüket előre bejelentették  - 
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 történt eseményekről 
 Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
 2.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
 Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző,  Nagy Imre Gusztáv pm. 
 

- Árajánlatok értékelése Mobil rendezvénysátrak beszerzése kapcsán 
 

- Döntés a Pázmándfalu Önkormányzat biztonságtechnikai szintjének növelése  
tárgyában 
 

- Döntés a „Falunapi Rendezvény” megtartása kapcsán 
 

- A Pannonhalmi Kistérségi Társulás által működtetett szociális szolgáltatások 
díjainak megállapítása. 
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- Döntés a Temetőben található ösvény felújítása kapcsán 

 
- A Pázmándfalu, Fő utca járda felújítása kapcsán beérkezett árajánlatok 

elbírálása. 
 
-     Pályázati árajánlat elfogadása „Energiahatékonyság növelése a Pázmándfalui 
      Közintézmények működtetésében” 
 

 3.) Zárt Ülés  
 
A képviselő testület tagjai Nagy Imre Gusztáv polgármester által javasolt 
jegyzőkönyvvezető személyével, illetve a napirendi ponttal egyetértettek, azokat 
egyhangúan elfogadták. 
 
Napirend: 
 
1.) Beszámoló az elmúlt ülés óta történt eseményekről 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Az első és legfontosabb, 
hogy megkaptuk a hivatalos értesítőt és sok találgatás, kósza média hír után 
egyértelművé vált, hogy a Község Önkormányzata 20.000.000. Ft ,- azaz Húszmillió 
forint támogatást kap a Kormánytól annak kapcsán, hogy a község nem vett részt az 
adósság konszolidációban. Az összeg belterületi utak, járdák felújítására, valamint 
eszközbeszerzésre és ingatlan fejlesztésre fordítható, a kérelmünk is ezen területekre 
irányult a M.Á.K. felé. A támogatás mértékét és elszámolását a 10/2014 (II.19.) BM 
rendelet szabályozza. Kérelmünkben 10,76 M forintot terveztünk a Rákóczi telep 
belterületi, önkormányzati tulajdonú út felújítására, valamint 3,49 M forintot a Temető 
utca belterületi szakaszának felújítására, továbbá 5, 73 M forintot terveztünk be az 
Orvosi Rendelő tetőszerkezetének cseréjére és szigetelésére. Az idő rövidsége miatt 
gyorsan kellett megjelölni ezen célokat. A hírek szerint 2015-ben is lesz még egy 
támogatási lehetőség, akkor további 2 utcát szeretnénk felújítani, valamint az orvosi 
rendelő korszerűsítését befejezni. A jó hír, hogy a héten már a támogatási szerződést 
megyek aláírni (szerz. azonosító: 197153). Ezen utak esetében az árajánlatok beszerzése 
zajlik, melyeket a Testület fog elfogadni és megtárgyalni.  
 A Ravatalozó 75 %-os készültségű, reményeink szerint a szerződésben foglalt 
határidő előtt át tudjuk adni. Beszereztük a fűnyíró traktort, melyhez EU-s támogatást 
nyertünk, valamint bekértünk 2 árajánlatot a Mobil rendezvénysátor elkészítéséhez, 
melyről később tárgyalunk. Befejeztük a virágosítást, valamint a „Téli 
Közmunkaprogram”-ban foglalkoztatottakkal sok apró faluszépítési, ároktisztítási 
munkálatot megoldottunk. A község élete rendezett mederben folyt, kirívó negatívum, 
vis maior esemény nem történt. Köszönöm, ennyit szerettem volna mondani.  
 
A polgármester beszámolóját a Testület tudomásul vette.  
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2.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
Előadók: Dr. Németh Balázs jegyző, Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
2/A.) Árajánlatok értékelése Mobil rendezvénysátrak beszerzése kapcsán 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: „Mint a Tisztelt Testület tudja, az Önkormányzat 
pályázott és támogatást nyert 1 db fűnyíró traktorra és 2 db rendezvénysátorra, nettó 
2.872.305. Ft értékben az MVH 1003182006 iktatószámú támogatási határozatában 
foglaltak szerint. A rendezvény sátrak legyártására 2 db árajánlatot kértünk be, az 
egyiket a Mischke-Lakatos Kft. (9027 Győr, Almafa u. 2., adószáma: 12965865-2-08) 
adta, mely árajánlat alapján a két 6 x 12 méter felületű, ponyvás sátrat legyártják 
1.550.000 Ft + ÁFA. br 1.968.500 Ft-os áron. A másik árajánlatot a Kemisch 
Fémszerkezetgyártó és Építőipari Kft. (adószáma: 14679681-2-08, cgj.: 08-09-017786) 
nyújtotta be, az ő árajánlatuk 2.260.000 Ft-ról szólt. Értelemszerűen a kisebb ajánlatot 
javaslom elfogadni.” 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-Testülete 
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

  
  Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
 
   8/2014. (III.24.) számú határozata 
  
  Pázmándfalu Község Önkormányzata képviselő testülete  
  egyhangúlag elfogadja a Mischke-Lakatos Kft. árajánlatát,  
  és megrendeli a 2 db Mobil rendezvénysátor gyártását br.  
  1.968.500 Ft,- azaz Egymillió-kilencszázhatvannyolcezer-ötszáz  
  forintos vállalkozói díj ellenében.  
 
  A Képviselő-Testület egyidejűleg felhatalmazza Nagy Imre Gusztáv 
  polgármestert a szállítási szerződés aláírására.  
 
  Határidő: 2014. április 15. 
 
  Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 

2/B.) Döntés a Pázmándfalu Önkormányzat biztonságtechnikai szintjének növelése 
tárgyában. 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: „A Testület is tisztában van vele, hogy mióta közös 
önkormányzati hivatal székhelye lettünk, egyre nagyobb a pénzforgalmunk. A Hivatali 
dolgozók PC állományának cseréje fokozatosan megtörtént, jutányos áron sikerült 4 db 
1 éves gépet szereznünk, valamint több új, korszerűbb nyomatót is vettünk. Ezen 
beszerzések a Hivatali fenntartásra kapott normatíva terhére történtek, az 
Önkormányzatnak nem került pénzébe. A Hivatali Épületben több nagy értékű 
szerszámot is tárolunk, ezért időszerű lenne riasztóval felszerelni az Épületet. Az LH 
Security Patent Kft. (9024 Győr, Mécs L. u. 7.)-től kértünk árajánlatot az Önkormányzat 
székhelyének vagyonvédelmi rendszerének kiépítésére. Az ajánlat a következőket 
tartalmazza: Minden helység és folyosó mozgásérzékelős riasztóval való ellátása, 
kiépítése. A kiépítés díja 97.617 Ft, valamint egyszeri 12.700 Ft rendszerhasználati díjat 
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kell megtéríteni. A távbiztosítás és felügyelet havi díja 4.400 Ft + ÁFA lenne. A 
biztonság növelése fontos lenne a betörések, rongálások elkerülése érdekében.      
 
 
Ezek után a jegyző kéri a Testület hozzászólását. 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (5 igen) elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

  Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
 
   9/2014. (III.24.) sz. Képviselő-Testületi határozat 

  
   Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-  
   Testülete elfogadja az LH Security Patent Kft. (9024 Győr, 
   Mécs L. u. 7.) árajánlatát a távfelügyeleti rendszer kiépítése 
   tárgyában. 
    
   A Képviselő-Testület egyidejűleg felhatalmazza  
   Dr. Németh Balázs jegyzőt a vállalkozási 
   szerződés aláírására.  
   
   Határidő: 2014. április 5. 
   
   Felelős: Dr. Németh Balázs jegyző 
   
 2/C.) Döntés a „Falunapi Rendezvény megtartása kapcsán 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: „Döntenünk kellene a Falunapi Rendezvény 
időpontjáról. A menetrend a hagyományoknak megfelelő lenne, nagy könnyebbség lesz, 
hogy a Sportöltöző épülete miatt lesz mód fedett helyen elvégezni az előkészületeket és 
lesz kulturált mosdó használatra is lehetőség. A költségvetésünkben 250.000 Ft,- azaz 
Kettőszázötven-ezer forint lett beállítva a rendezvény költségvetésére. Ebbe 
előreláthatólag az ingyenes adományokkal együtt bele fogunk férni. Időpontnak 
javaslom 2014. augusztus 2-át, mivel akkor minden civil szervezetünk szabad lesz. 
Kérném, hogy a Testület fejtse ki álláspontját. 
 
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 a következő határozatot hozta: 
 

  Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
  
   10/2014. (III.24.) sz. Képviselő-Testületi határozata 
 
   Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a 
   saját költségvetése terhére 250.000 Ft, azaz Kettőszázötven-
   ezer forint mértékű támogatást nyújt a Község Falunapjára. 
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   A Rendezvény időpontja: 2014. augusztus 2.  
   
   Határidő: 2014. augusztus 2. 
 
   Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester. 
 
2/D.) A Pannonhalmi Kistérségi Társulás által működtetett szociális szolgáltatások 
díjainak megállapítása. 
 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: „A legutolsó, 2014. március 13-án tartott Kistérségi Ülésen a 

Pannonhalmi Kitérségi Társulást Alapító és abban a tagságot megőrző önkormányzatok 

úgy döntöttek, hogy jelen határozati tervezet mellékletében felsorolt intézményi térítési 

díjakat jóváhagyják és hozzájárul ahhoz, hogy a PTKT Gyermekjóléti Szolgálat és 

Szociális Intézménye személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint intézményi térítési díjairól Pannonhalma Város 

Önkormányzata képviselő-testülete rendeletet alkosson.  

A képviselő-testületnek ezen döntésre a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról 

szóló 1993. évi III. törvény 92. §-a, valamint a 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) 

bekezdése adja meg a felhatalmazást. Jelen megállapodással adminisztratív terhet 

csökkentünk. Kérném a Testület hozzászólását, amennyiben nem merül fel kérdés, 

szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-
Testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta:  

  Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
  
   11/2014. (III.24.) sz. Képviselő-Testületi határozata 
 
   Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 

   PTKT Társulási Tanácsa 2014. március 13-án hozott  

   határozatában foglaltakat tudomásul vette és ezen határozat 

   mellékletében felsorolt intézményi térítési díjakat jóváhagyja, 

   a házi segítségnyújtás kivételével, mely szolgáltatás esetében 

   nem határoz meg térítési díjat az Önkormányzat.  

   Hozzájárul ahhoz, hogy a PTKT Gyermekjóléti Szolgálat és 

   Szociális Intézménye személyes gondoskodást nyújtó  

   ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint intézményi 
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   térítési díjairól Pannonhalma Város Önkormányzata  

   képviselő-testülete rendeletet alkosson.  

   A képviselő-testület a döntését a szociális ellátásokról és a 

   szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 92.§-a, 

   valamint a 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése 

   alapján hozta meg. 

   A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a határozatot 

   Pannonhalma Város Jegyzőjének, valamint a PTKT  

   Intézményének küldje meg. 

    

   Felelős: Dr. Németh Balázs jegyző 

   Határidő: azonnal 

 

2/E.) Döntés a Temetőben található ösvény felújítása kapcsán 

Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: „A Temetőben található Ravatalozó  épülete megújul. 
Az előtte elhúzódó, a Temető tetejéig felmenő ösvény rossz állapotban van, és nagy az 
esztétikai kontraszt az új épület és a környezete között. Szükséges lenne a 180 m hosszú 
ösvény térkövében keletkezett hibákat kijavítani, az út szélét megerősíteni. A Testület is 
kifejtette korábban az álláspontját, hogy szükséges lenne egy egységes temető képet 
kialakítani. A felújítás költséget bruttó 1,5 Millió forint lenne, a legkedvezőbb 
árajánlatot Mészáros Ottó képviselő úr tette a munkadíjak vonatkozásában. Az 
anyagköltséget magunk szereznénk be az Önkormányzat költségvetésének terhére. 
 
Mészáros Ottó képviselő: „Mivel érintett vagyok, a szavazás idejére távoznék.” 
 
Mészáros Ottó képviselő elhagyta a termet. 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: Kérem, hogy a Testület fogadja el a Képviselő úr 
vállalkozói árajánlatát, mivel nagyon kedvező számunkra!   
 
További kérdés nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-
testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
  
   12/2014.(III.24.) sz. Képviselő-Testületi határozata 
       
   Pázmándfalu Község Önkormányzat képviselő-  
   testülete megbízza Mészáros Ottó képviselő egyéni  
   vállalkozót, hogy végezze el a Pázmándfalui köztemetőben  
   található ravatalozó felújítását br. 1.500.000 Ft,- azaz  
   Egymillió-ötszázezer forint vállalkozói díj ellenében. 
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   A szükséges anyagköltséget a Képviselő-Testület saját maga 
   beszerzi az Önkormányzat költségvetése terhére. 
 
   A Képviselő-Testület felhatalmazza Nagy Imre Gusztáv 
   polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 
 
   Határidő: 2014. augusztus 31.    
   Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester  
 
Mészáros Ottó visszatért az ülésre. 
 
2/F.) A Pázmándfalu, Fő utca járda felújítása kapcsán beérkezett árajánlatok 
elbírálása. 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: „Az idei költségvetés szoros, feszes ütemterv és kivitelezés 
mentén készült, azonban elmondhatjuk, hogy a felújítások költségvetése is. Időszerű és 
sokak által igényelt igény, hogy felújítsuk a járdát a Fő utcán. A legrosszabb állapotban 
az Önkormányzat székhelyétől Nyalka felé 160 m hosszan a Pannonhalmi elágazásig 
lévő szakasz, valamint ezzel párhuzamosan a Főtértől az iskoláig terjedő szakasz van.  
Lefolytattuk az árajánlatkérő eljárást, mely keretében három cég adott be érvényes 
árajánlatot. Az árajánlatok műszaki tartalma a járdák felújítását, padka kialakítását 10 
cm vastagságban, valamint 5 cm aszfaltréteg kiépítését jelenti 300 m hosszan.  A 300 m 
hosszú járdaszakasz felújítására 3 árajánlat érkezett, a Gyurcsil Bt. br. 4.662.494 
forintért vállalná, a Kontiment Építőipari Kft. (9092 Tarjánpuszta, Baross tér 8.) 
4.434.904. forintért végezné el, míg a legkedvezőbb árajánlatot Makadám Kft. (9028 
Győr, Sági út 20., ügyvezető: Lökös Zoltán) tette 3.984.179. Ft vállalkozói díj 
ellenében.   
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: „Kérem, hogy a Testület fogadja el a legkedvezőbb 
vállalkozói árajánlatát, mivel kedvező számunkra, és már tarthatatlan a 
legfrekventáltabb járdánk állapota. 
 
További kérdés nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-
testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
  
   13/2014. (III.24.) sz. Képviselő-Testületi határozata 
       
   Pázmándfalu Község Önkormányzat képviselő-  
   testülete megbízza a Makadám Kft.-t, hogy végezze el a 
   Pázmándfalu, Fő úthoz tartozó járda 
   felújítását br. 3.984.197 Ft,- azaz     
   Hárommillió-kilencszáznyolvannégyezer-százkilencvenhét
    forint vállalkozói díj ellenében. 
   
   A Képviselő-Testület felhatalmazza Nagy Imre Gusztáv 
   polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 
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   Határidő: 2014. július 31.     
   Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester  
 
2/G.)  Pályázati árajánlat elfogadása „Energiahatékonyság növelése a 
Pázmándfalui Közintézmények működtetésében” 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 

 

Dr. Németh Balázs jegyző: „A 2014-2020-as EU-s költségvetési ciklus nagy mértékben 
jelent hangsúly eltolódást a pályázati források terén. Vége a térkő-mániának, lassan az 
energiahatékonyságra kell nagyobb hangsúlyt fektetni. A Goodwill Consulting Kft, akik 
az Óvodánk felújítását is projekt menedzselték, összeállított egy dokumentációt annak 
érdekében, hogy napelemmel láthassuk el a hivatalunkat és az óvodánkat, csökkentve 
ezáltal az áramszámláinkat. Az általuk küldött megállapodás tervezete a következőket 
tartalmazza: Pályázat megírása a 2 épület napelemmel történő felszerelése 
finanszírozása céljából. Ennek díja ad I. 150.000 Ft + Áfa szolgáltatási díj, mely akkor 
esedékes, ha befogadták a pályázatot, ad II.: Sikerdíj, mely az elnyert támogatási összeg 
5 %-a + ÁFA összege, mely pályázati támogatás megnyerése esetében esedékes. Az 
ajánlat tartalmazza a záró beszámoló elkészítését, és a kifizetési kérelmek összeállítását 
is. Kérem a Testület hozzászólását. 
 
Mészáros Ottó képv.: „A felmérés során ellenőrizték azt, hogy a tetőszerkezetek 
alkalmasak-e a napelemek felhelyezésére?” 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: „Igen, ez számításba került. A pályázat írás díja nem biztos, 
hogy idén esedékes lesz, lehet, hogy a jövő évi költségvetést terheli, ha akkor nyílnak 
meg ezek a források.”  
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: „Kérem, hogy a Testület fogadja el a legkedvezőbb 
vállalkozói árajánlatát, mivel kedvező számunkra, és már tarthatatlan a 
legfrekventáltabb járdánk állapota. 
 
További kérdés nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-
testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
  
   14/2014.(III.24.) sz. Képviselő-Testületi határozata 
       
   Pázmándfalu Község Önkormányzat képviselő-  
   testülete együttműködési megállapodást köt a Goodwill 
   Consulting Kft. (1162, Bp. Timur u. 74.)-vel, br. 150.000 Ft,- 
   azaz  Százötvenezer forint megbízási díj ellenében a  
   Pázmándfalui Önkormányzat székhelye és a Pázmándfalui 
   Óvoda napelemmel történő ellátása érdekében történő  
   pályázati dokumentáció összeállítása érdekében. 
     
   A Képviselő-Testület elfogadja, hogy a Goodwill Consulting 
   Kft. pályázat nyertesség esetén jogosult 5 % + ÁFA sikerdíjra. 
 
   A Képviselő-Testület felhatalmazza Nagy Imre Gusztáv 
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