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Jegyzőkönyv 
 

 
 

V. ülés  
 

Készült 2014. április 28-án, 17 órakor Pázmándfalu Község Önkormányzata hivatalos 
helységében megtartott nyílt testületi ülésről. 
 
Jelen vannak:  Nagy Imre Gusztáv polgármester 
  
  Ferenczi Róbert képviselő 
  Járóka János 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 6 fő jelen van, az ülés határozatképes – a megválasztott 
7 képviselőből Guth József hiányzik, távollétüket előre bejelentette - azt megnyitja. 
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Mészáros Ottó és Szakács Péter képviselőket, 
jegyzőkönyvvezetésre pedig Dr. Németh Balázs jegyzőt kérte fel, melyet a testület 
elfogad. Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok: 
  

 1.) Pázmándfalu Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése 
 zárszámadásának megtárgyalása és elfogadása. (Előterj. mellékelve) 
 Előadók: Nagy Imre Gusztáv polgármester, Dr. Németh Balázs jegyző 
 
 2.) Egyéb döntést igénylő ügyek: 
 Előadók: Nagy Imre Gusztáv polgármester, Dr. Németh Balázs jegyző 

 
-     A 2013. évi gyermekvédelmi beszámoló elfogadása (Előterj. mellékelve) 
 
- Döntés a a Pázmándfalui Külterületi földutak árajánlata kapcsán 

(Ajánlat mellékelve) 
 

- Döntés a Pázmándfalu, 08/1 hrsz.-ú út kialakítása kapcsán 
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A képviselő testület tagjai Nagy Imre Gusztáv polgármester által javasolt 
jegyzőkönyvvezető személyével, illetve a napirendi ponttal egyetértettek, azokat 
egyhangúan elfogadták. 
 
Napirend: 
 
1.) Pázmándfalu Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése 
zárszámadásának megtárgyalása és elfogadása. (Előterj. mellékelve) 
Előadók: Nagy Imre Gusztáv polgármester, Dr. Németh Balázs jegyző 
 
N.I. G. polgármester: „Köszöntöm a jelenlévőket. Megkaptátok az előzetes 
előterjesztést, melyből a lényeget emelném ki: Pázmándfalu 2013. évi költségvetésünk 
zárszámadásának elfogadása előtt módosítani kell a tavalyi, 2013. évi költségvetésről 
szóló 1/2013. (III.21.) sz. önkormányzati rendeletünket. A bevételi és kiadási főösszeget 
is meg szükséges emelni 57.770.000 Ft,-tal, így a 2013. évi költségvetésünk bevételi és 
kiadási főösszege: 174.214.000 forint lett. A bővülés oka, hogy sikeresünk pályáztunk 
több esetben, befejeződött a Vízbázis-pályázat elszámolása, valamint Táp Községi 
Önkormányzat rendezte felénk több mint 8 M Ft-nyi tartozását. Az állami 
szerkezetalakítási tartalékból mi nem részesültünk, nem álltak fent a szükséges 
feltételek. Az állami feladatfinanszírozási rendszert több ponton korrigálták, bár még 
mindig végighúzódik a rendszerben - az Mötv.-ben is nevesített azon – alapelv, 
miszerint a finanszírozási rendszerben figyelembe kell venni és fent kell tartani az 
Önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. A gyermekétkeztetés és az 
Óvodai bérekhez kötődő normatívák követték a jogszabályi változásokat, 
emelkedéseket. A 2 intézményünk, az Óvoda és a K.Ö. Hivatal közül egyik sem 
produkált jelentős mínuszt, a Hivatal kiadásaira elegendő az állami normatíva 
havonkénti bontásban folyósított összege, míg a Pázmándfalui Napsugár Óvoda 
esetében pedig 2 millió Ft,- körüli a 3 társközség saját része. A fejlesztéseinket pályázati 
úton tudjuk megvalósítani, erről sok szó esett korábban, ismertek az eredményeink. A 
munkanélküliség csökkentése közös érdek, ezen célból 2013-ban 15 főt alkalmaztunk 
országos és megyei közmunkaprogramok keretében. Pénzügyi helyzetünket jelentős 
esemény nem befolyásolta, hitelt nem vettünk fel, az adósság konszolidációban nem 
vettünk részt, a kompenzáció viszont pozitívan érintette a 2014-es költségvetésünket. 
A költségvetési módosításhoz további előadni valóm nincs, kérem a Testület 
hozzászólását.” 
 
További kérdés, válasz nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és megalkotta 
Pázmándfalu Község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK AZ 
ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL szóló 1/2013. (III.21.) 
rendelet módosításáról szóló 3/2014. (V.05.) sz. ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELETét. 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: Ezúton tájékoztatom a Testületet, hogy máj 31-re 
befejeződik a Ravatalozó ingatlan felújítása. Szeretnénk beadni az elszámolást az MVH 
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felé 2014. augusztus 20-ig, hogy ne hiányozzon sokáig a pénzünk. Az Orvosi Rendelő  
felújítását állami támogatásból szeretnénk finanszírozni. Jelenleg nincs közmunkásunk, 
optimálisan jún. 2-tól lesz újra közmunka-program indítva. A zárszámadáshoz további 
előadni valóm nincs, az előterjesztésből kiderül minden, kérem a Testület 
hozzászólását.” 
 
További kérdés, válasz nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és megalkotta 
Pázmándfalu Község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK AZ 
ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK végrehajtásáról szóló 4/2014. 
(V.08.) sz. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETét.  
 
Dr. Németh Balázs jegyző:  „Én is köszöntöm a megjelenteket, egyúttal szót kérek. A  
vonatkozó jogszabályok és az Áht. előírásai szerint nem elég az éves belső ellenőrzés 
eredményét elfogadni, hanem a zárszámadással egyidejűleg el kell fogadni egy éves 
belső ellenőrzési jelentést is.” Ezek után a jegyző felolvassa Belső ellenőrzési jelentést, 
majd kéri a Testület hozzászólását. 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (6 igen) elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

  Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
 
   18/2014. (IV.28.) sz. Képviselő-Testületi határozat 

  
   Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-  
   Testülete a Szabóné Sági Szilvia belső ellenőrzési vezető  
   által készített ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉST 
   a fentebb megismertetett tartalommal elfogadta. (Mellékelve) 
 
   Határidő: 2014. április 30. 
   Felelős: Dr. Németh Balázs jegyző 
 

2.) Egyéb döntést igénylő ügyek: 
Előadók: Nagy Imre Gusztáv polgármester, Dr. Németh Balázs jegyző 
 
2/A.) A 2013. évi gyermekvédelmi beszámoló elfogadása (Előterj. mellékelve) 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: „A Pannonhalmi Szociális Társulást munkatársai 
segítségével elkészült a község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló 2013-as év értékelése, melyet a Képviselő-testületnek tárgyalnia kell, 
tekintettel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (továbbiakban Gyvt.) 96. §-ának (6) bekezdésére, mely előírja, hogy az 
önkormányzatok a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátását évenként 
átfogóan értékeljék. A most beterjesztésre kerülő értékelés a 149/1997. (IX.10) Korm. 



 Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő Testület 2014. április 28-ai, nyílt üléséről 

 
 

rendelet 10. számú mellékletében meghatározott szempontok alapján került 
összeállításra.” A jegyző ezek után felolvassa az értékelést. 
Ezek után a jegyző szavazásra bocsátja az előterjesztést, melyet a Képviselő-testület 

egyhangúan ellenszavazat és tartózkodás nélkül – 6 igen szavazattal elfogadott és a 

következő határozatot hozta: 

 

    19/2014. (IV.28.) sz. Képviselő-Testületi határozat 

    Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő- 

    testülete a jegyző 2013. évről szóló gyermekvédelmi 

    beszámolóját  a jegyzőkönyv mellékletét képező  

    formánban elfogadta, és tudomásul vette.   

 

    Határidő: 2014. május 31. 

    Felelős: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
2/B.) Döntés a Pázmándfalui Külterületi földutak árajánlata kapcsán  
Előadó: Nagy Imre Gusztáv pm. 

 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: „A testületi ülés ezen napirendi pontját az indokolta, 
hogy a Község Önkormányzata óriási földúthálózattal bír, amely a folyamatos esőzések 
miatt nagyon kátyús és elhanyagolt állapotban van. Az idei költségvetésben terveztünk a 
külterületi önkormányzati tulajdonú közutak felújítására. Az árajánlatok beszerzése 
során az ajánlattevők jelezték, hogy a munkát június előtt tudják csak vállalni, mivel 
nyárra már más, nagyobb volumenű munkákat vállaltak. A beérkezett árajánlatok közül 
a Colas Út Zrt. ajánlata kedvezőbb, mivel az ajánlatuk műszaki tartalma szerint is többet 
tartalmaz a Zrt. árajánlata br.: 2.438.105 Ft vállalkozói díjat tartalmaz, ezért murvás 
utak profilozását és ágyazat pótlását végeznék el, a legrosszabb, kátyús szakaszokon. Az 
összeg nem éri el a közbeszerzés értékhatárt, erről jegyző úr tájékoztatott, így 
közbeszerzési eljárást nem szükséges lefolytatnunk1. A költségvetésünkben a saját 
bevételek jelentik a beruházás fedezetét. Értelemszerűen a kisebb ajánlatot javaslom 
elfogadni. Az idő sürget minket, mivel mindkét ajánlattevő jelezte felém, hogy csak 
májusig tudják vállalni a munka elvégzését.” 
 
Ezek után a polgármester kérte a Testület hozzászólását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-Testülete 
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

  

                                                           
1 Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv. 63. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a Kbt. szerinti 
közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig: b) építési beruházás esetében: 
15,0 millió forint, 
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   Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő- 
   testületének  
 
    20/2014. (IV.28.) számú Képviselő-testületi határozata 
  
   Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő Testülete 
   egyhangúlag elfogadja a Colas Út Zrt. árajánlatát,  
   és megrendeli a Pázmándfalu Község Önkormányzata  
   kizárólagos tulajdonában álló önkormányzati külterületi 
   földutak javítását az ajánlatban foglalt műszaki tartalom 
   elfogadásával 2.438.105 Ft,- azaz Kettőmillió- 
   négyszázharmincnyolcezer-százöt forintos vállalkozói 
   díj ellenében.  
 
   A Képviselő-Testület egyidejűleg felhatalmazza Nagy Imre 
   Gusztáv polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.  
 
   Határidő: A szerződés aláírására: 2014. május 5. 
    
   A munkák elvégzésére: 2014. május 10. 
 

    Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester  
 
2/C.) Döntés a Pázmándfalu 08/1 hrsz.-ú út kialakítása kapcsán, valamint 
ajándékozási szerződés kötése Benkovich Ferenc és Pázmándfalu Község 
Önkormányzata között. 

 
Dr. Németh Balázs jegyző: „A korábban beadott és lezárt Vízbázis-pályázat kapcsán 
olyan probléma merült fel, hogy az egyik monitoring-kút időközben magántulajdonba 
került. A kút fekvése szerinti ingatlan tulajdonosaival sikerült megegyeznünk abban 
(Pázmándfalu, 023/2 hrsz.-ú ingatlan), hogy megosztják telküket és az Önkormányzat 
számára odaajándékoznak egy 134 m2 nagyságú, önálló hrsz.-ú ingatlan részt. Erről a 
Testület szavazott is, a 41/2013 (.X.28.) Képviselő-Testületi határozat alatt. Az 
ajándékozási szerződés aláírásra is került, azonban a Pázmándfalu 023/2 hrsz.-ú ingatlan 
megosztására irányuló Földhivatali eljárásban a Földhivatal önálló út létrehozását írta 
elő számunkra.  
 Ennek érdekében felvettük a kapcsolatot a Pázmándfalu, 08/1 hrsz.-ú ingatlan 
kizárólagos 1/1 tul. hányadú tulajdonosával – Benkovich Ferenc, 9024 Győr, Szentlélek 
tér 1.- a telke megosztása és az út kialakítása céljából. A tulajdonos hajlandó átadni a 
területet az Önkormányzat számára, ajándékozási szerződés útján. A földhivatal előtti 
telekmegosztás-átvezetési eljárás lefolytatása érdekében szükséges egy 
telekmegosztással vegyes tulajdon átruházási megállapodást kötni Benkovich Ferenccel 
mely megállapodás anyagi terhet és kötelezettségvállalást ró az Önkormányzatra olyan 
tekintetben, hogy az Önkormányzat vállal mindennemű eljárási és anyagi vonzatot és 
díjat Benkovich Ferenc helyett, valamint meghatalmazás útján vállalja az eljárás 
megindítását is. A pályázat elszámolásának lezárása érdekében szükséges, hogy a kút 
önkormányzati tulajdonú ingatlanon helyezkedjen el, és a Pázmándfalu, 023/2 hrsz.-ú 
ingatlan megosztása miatt – kapcsoltan szükséges- a Pázmándfalu 08/1 hrsz.-ú ingatlan 
megosztása is és azon egy önkormányzati tulajdonú út kialakítása is. 
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