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Jegyzőkönyv 
 

 
 

VII. ülés  
 

Készült 2014. június 24-én, 17 órakor Pázmándfalu Község Önkormányzata hivatalos 
helységében megtartott nyílt testületi ülésről. 
 
Jelen vannak:  Nagy Imre Gusztáv polgármester 
  
  Ferenczi Róbert képviselő 
  Mészáros Ottó képviselő, alpolgármester 
  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 2, Járóka János és Guth József hiányzik, távollétüket előre bejelentették - 
azt megnyitja. 
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Mészáros Ottó és Ferenczi Róbert 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: 
 
 Előadók: Nagy Imre Gusztáv polgármester, Dr. Németh Balázs jegyző 

 
-     Pázmándfalu Község Önkormányzata vagyonkezelői rendeletének elfogadása 
 
-     Árajánlatok értékelése a Pázmándfalui Temetőben lévő padok beszerzése 
       tárgyában. 
 
- A 2014.08.02-án tartandó „Falunap”-i rendezvénnyel kapcsolatos teendők 

megtárgyalása. 
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 3.) Szociális ügy, zárt ülés 
 Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 

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 
 
N. I. G. polgármester: „Köszöntöm a jelenlévőket. Mozgalmas évet élünk, sok a 
fejlesztés, felújítás. Örömteli hírként szolgál, hogy befejeztük a Ravatalozó és 
környezete felújítását, a temető kerítése kiépült, 4 oldalról zárható, felújítottuk és 
zárhatóvá tettük a kapukat, ezáltal csak engedéllyel lehet behajtani autóval, melyre a 
virágárusok és a temetkezési vállalkozók esetében lehet szó, reméljük ezáltal megszűnik 
a nagyszámú, gépkocsival odahordott illegális hulladéklerakás. A Temető ösvénye is 
elkészült, szép térkő borítást kapott a felújítás során, mivel a régi murvás, földes út már 
nehézzé tette az idősek számára a közlekedést. A felújítás keretében az ösvény 
díszkivilágítást kapott, valamint szeretnénk új padokat is beszerezni, erről a későbbiek 
során döntünk.  
A Sportöltőző használatba-vételi eljárása lezajlott, az épület összközművessé vált. Az 
átadó ünnepség igazán kedvesre sikeredett, köszönet Polcsikné képviselő asszonynak a 
szervezésért és a gyermekek műsoráért, megható pillanatok tanúi lehettünk, továbbá a 
nemzetközi barátságos focimeccs is jó hangulatban telt el.  
Az orvosi rendelő tetejének beszerzése folyamatban van, bár egyre nehezebb faipari 
vállalkozót találni. Az adósságkonszolidációból kimaradt önkormányzatok számára 
kapott támogatásból felhasználtunk 14 M Ft-ot a Rákóczi telep és a Temető utca teljes 
körű felújítására, a beruházás osztatlan sikert aratott. További terveink egy buszforduló 
kialakítása a Kertalja utcában és a tűzoltószertár épületének renoválása. Köszönöm, 
ennyit szerettem volna mondani. 
A Képviselő-testület a polgármester beszámolóját elfogadta.  
 

2.) Egyéb döntést igénylő ügyek. 
Előadók: Nagy Imre Gusztáv polgármester, Dr. Németh Balázs jegyző 
 
2/A) Pázmándfalu Község Önkormányzata vagyonkezelői rendeletének elfogadása. 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: A tisztelt Testületi tagok előre megkapták az előterjesztést, a 
vagyonrendelet módosítása kötelező a Gy-M-S Megyei Kormányhivatal Törvényességi 
Főosztályának felhívása alapján, mely egy Kúriai ítélet is alátámaszt. Rendelkeznünk 
kell a vagyonkezelői jog létesítésének és a vagyonkezelői szerződések megkötésének 
szabályairól és körülményeiről. Jelen pillanatban két nagyobb vagyonelem-csoport van 
vagyonkezelésben, a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulásban lévő 
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vagyonelemek, melynek kezelője a GYHG Nonprofit Kft., valamint a Pannon-Víz Zrt. 
által kezelt víziközmű vagyonelemek, melyek vagyon kezelésbe adása során elfogadott 
és ellenjegyzett vagyonkezelői szerződések megfelelnek a hatályos jogszabályoknak.  
Kérem a Testület hozzászólását.” 
 
A jegyző ezek után felolvassa az előterjesztésben szereplő rendelet-módosítás 
tervezetét, majd kéri a Testület hozzászólását. 
 
Hozzászólás nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és megalkotta az 5/2014.(VI.26.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 7/2012.(VI.30.) rendelet módosításáról. 
 
 
2/B) Árajánlatok értékelése a Pázmándfalui Temetőben lévő padok beszerzése 
tárgyában. 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv pm. 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: „A beszámolómban említettem, hogy árajánlatokat 
kértünk be a Temetőben lévő 6 db korhadt, szúette padok lecserélése érdekében. A 
temető új, rendezett környezetébe  nem illeszkedik bele a régi 30 éves bútorzat. A 
legkedvezőbb árajánlatot az Alex Fémbútor Kft. (2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23., 
adószáma: 11893389-2-13) tette. Jegyző úr ellenőrizte, a szervezet átlátható az Áht. 
rendelkezéseinek megfelelően. Az ajánlat kedvező tekintettel arra, hogy a 6 pad ára br. 
364.000 Ft, mely magában foglalja a helyszínre szállítás költségét is. Kérem, hogy a 
Testület mérlegelje és döntsön a kérdésben. A költségvetésben rendelkezésre áll ekkora 
összeg.” 
 
Hozzászólás nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

  Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
 
   26/2014. (VI.24.) sz. Képviselő-Testületi határozat 

  
   Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-  
   testülete elfogadja az Alex Fémbútor Kft. (2072 Zsámbék, 
   Magyar u. 21-23., adószáma: 11893389-2-13) árajánlatát 
   és megrendeli a Kft. árajánlatában szereplő 6 db „Hargita” 
   típusú padot br. 364.010 Ft,- azaz Háromszázhatvannégyezer-
   tíz forintért, mely összköltség magában foglalja a szállítást is. 
   A Testület felhatalmazza Nagy Imre Gusztáv polgármestert a 
   megrendelés ellenjegyzésére. 
 
   Határidő: 2014. július 30. 
   Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
2/C) A 2014.08.02-án tartandó „Falunap”-i rendezvénnyel kapcsolatos teendők 
megtárgyalása. 
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