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Jegyzőkönyv 
 

 
 

VIII. ülés  
 

Készült 2014. augusztus 29-én, 17 órakor Pázmándfalu Község Önkormányzata 
hivatalos helységében megtartott nyílt testületi ülésről. 
 
Jelen vannak:  Nagy Imre Gusztáv polgármester 
  
  Ferenczi Róbert képviselő 
  Guth József képviselő 
  Járóka János képviselő 
  Mészáros Ottó képviselő, alpolgármester 
  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 6 fő jelen van, az ülés határozatképes – a megválasztott 
7 képviselőből 1 Szakács Péter hiányzik, távollétüket előre bejelentették - azt megnyitja. 
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Járóka János 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.) Pázmándfalu Község Önkormányzata közterületek elnevezéséről és a  
 házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelete megalkotása
 Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
 
 3.) Pázmándfalu Község Önkormányzata település rendezési tervéről szóló 
 rendeletének módosítása  
  Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
  
 4.) Pázmándfalu Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének 
 módosítása 
 Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
 5.) Egyéb döntést igénylő ügyek: 
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 Előadók: Nagy Imre Gusztáv polgármester, Dr. Németh Balázs jegyző 
 

- Döntés a Pannon-Víz Zrt. megkeresése tárgyában 
 

- Határozat hozatal a rendezési terv módosításáról  
 
-     Pázmándfalu Község Önkormányzata Temető Szabályzatának elfogadása 
 
-     Családi Napközi térítési díjának megállapítása 
 
- A Pannonhalmi Kistérségi Társulási Megállapodás módosításának elfogadása 
 
- A Makadám Kft. árajánlatának értékelése pluszmunka kapcsán 
 
- Pázmándfalui Helyi Választás Bizottság tagjainak megválasztása 
 
- Pázmándfalui Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak 

megválasztása 
 
- Pázmándfalu 2014. évi költségvetésének féléves beszámolójának elfogadása 
 
- Tájékoztató a 2013. évi adóbevételek és az első félévi adóbevételekről 
 
- Döntés a Pázmándfalu Sportegyesület eseti támogatása tárgyában  
 
- Árajánlatok értékelése a Pázmándfalui Orvosi rendelő Felújítása tárgyában 
 
- Döntés a Dr. Barabás I. utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról 
 
- Murva beszerzés elrendelése a Kertalja utcai buszforduló kialakítása 

tárgyában 
 
- Árajánlatok értékelése a Tűzoltó-szertár felújítása tárgyában 
 
- Döntés a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez való csatlakozás tárgyában. 

 
 6.) Szociális ügyek, zárt ülés  
 

A képviselő testület tagjai Nagy Imre Gusztáv polgármester által javasolt 
jegyzőkönyvvezető személyével, illetve a napirendi pontokkal 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. Rendkívüli esemény, vis maior nem történt. A Ravatalozó átadása 
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megtörtént, az ünnepségen 100 fő vett részt. Idén szeretnénk októberig az orvosi rendelő 
tetejét felújítani. A Járda-program idei ütemterve véget ért, közel 1 km járdát újítottunk 
fel a Fő úton kétoldalt, mely a falu központjának könnyebb megközelítését teszi 
lehetővé. Tárgyévben szeretnénk még kialakítani a buszfordulót a Kertalja utcában, így 
ott is rendezettebbé válna a környezet. Az I-II. világháborús emlékművünk előtti részt 
szeretnénk le térköveztetni, az elmúlt építkezésekről rengeteg anyagunk maradt, ezt a 
közmunkásaink meg tudják tenni, valamint további virágládákkal szeretnénk javítani a 
község esztétikai összképét. Jelenleg 5 közmunkásunk van, melynek létszáma változó, 
mivel hála a munkaerő-piaci helyzet javulásának egyre többen elhelyezkednek, jelenleg 
már csak 16 fő reg. munkanélküli él Pázmándfalun. Téli időszakra szerencsésebb lenne 
ennek a létszámnak a fenntartása, tekintettel arra, hogy ha a tél is ilyen csapadékos lesz, 
szükség lesz a kézi erőre a hó eltakarítási munkák miatt. A Tűzoltó szertár felújítását is 
beterveztük a költségvetésbe, erről később lesz szó. A Falunapi rendezvényünk jól 
sikerült, a támogatóknak hála a községnek nem került többe, mint 200.000 forint, a 
takarékosság elveit szem előtt tartva igyekeztünk szerény rendezvényt megszervezni.  
    
A Képviselő-testület a polgármester beszámolóját elfogadta.  
 

2.) Pázmándfalu Község Önkormányzata Közterületek elnevezéséről és 
a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelete 
megalkotása. (Előterjesztés mellékelve)  
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: „A Képviselő-testületi tagok az előterjesztést megkapták a 
meghívóval együtt, van-e esetlegesen kérdésük? A Rendelet megalkotása kötelező, 
melyre a GY-M-S Megyei Kormányhivatal felhívta a figyelmünket. Kérem a Testület 
hozzászólását. 
 
Kérdés nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő testülete 
6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta és elfogadta a 6/2014. (IX.01.) 
sz. önkormányzati rendeletét a közterületek elnevezéséről és a házszám-
megállapítás szabályairól. 
 
 

3.) Pázmándfalu Község Önkormányzata település rendezési tervéről 
szóló  rendeletének módosítása. 
 Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: „Elkészült a település 9/2002 (X.17.) sz. rendeletével 
jóváhagyott Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének módosítási tervezete, 
melyet elektronikusan megküldtünk a tagoknak. A záró dokumentáció tartalmazza az 
összes szakhatóság hozzájárulását, mely 3 körös egyeztetésen ment át, a helyi civil 
szervezetek és az egyházközségek is be lettek vonva az előzetes egyeztetési eljárásba a 
314/2012-es Korm. rendelet alapján, ezen szervezetek véleményt nem fogalmaztak meg 
a terv módosításával kapcsolatban. A tervezett módosítás az alábbi ingatlanokat érinti:  
 
1. sz. tervezési terület: 023/2 hrsz.-ú ingatlan  
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2. sz. tervezési terület: 0206/1, 0206/2, 0206/3, 0206/4, 0206/5, 0216/4, 0216/13, 
0216/16, 0216/17, 0216/18, 0216/19, 0216/20, 0216/21, 0222/2, 0222/3 hrsz.-ú 
ingatlanok, illetve az ingatlanokat tartalmazó tömb.  
 
A módosítás az alábbi célok elérése érdekében készült: 
A 023/2 hrsz.-ú ingatlan a település egykori sportpályájának telke. Az önkormányzat a 
település belterületén egy új sportpályát valósított meg, ez az ingatlan pedig miután 
funkcióját vesztette értékesítésre került. Jelenleg a telek teljes területe gazdasági erdő 
terület-felhasználási kategóriába van besorolva. Az ingatlan tulajdonosa a telket 
lakóingatlanként kívánja használni. A kb. 1 ha nagyságú ingatlanon csak egy lakóházat 
kíván létesíteni, az ingatlan megosztása nem tervezett. Az elképzelésnek megfelelően az 
ingatlan tulajdonosa kérte a telek falusias lakóterület terület-felhasználási kategóriába 
sorolását. Az OTrT alapján a terület ökológiai folyosó övezetébe tartozik, így az 
államigazgatási szervek véleményét figyelembe véve a területet beépítésre nem szánt 
különleges lakóterület övezetébe tervezzük sorolni, amely övezeti előírásában 5%-os 
beépíthetőséget határozunk meg. Az ingatlan megosztására vázrajz készült, mivel a 
telek dél-keleti sarkában a Pannon-víz Zrt. víziközmű kútja található. A vízmű által 
használt terület közmű területbe sorolását javasoljuk, valamint megoldandó a terület 
közúttal történő megközelítése.  
 
2. sz. tervezési terület 
A Pázmándhegy alatt végighúzódó út a szabályozási tervben 12 m szélességgel került 
kiszabályozásra. A jelenlegi közterület-szélesség kb. 6 m. Az önkormányzat a vidék 
turizmusfejlesztési programja keretében borút kialakítása címén az út fejlesztésére 
pályázati pénzt nyert el. A pályázat feltételeinek megfelelően a jelenlegi szabályozásban 
meghatározott szélességhez képest az út tervezett szélesítése kisebb léptékben valósulna 
meg, annak érdekében, hogy a magánterületek igénybe vétele ne lépje túl a feltétlenül 
szükséges mértéket. A szabályozási vonalat ehhez a tervezett ingatlan-megosztáshoz 
kívánja igazítani az önkormányzat, hogy a pályázat és a szabályozási terv összhangja 
megteremthető legyen.  
Kérem a Testület hozzászólását:  
  
Kérdés vagy hozzászólás nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzata 
Képviselő testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta és elfogadta 
a 7/2014. (IX.03.) önkormányzati rendeletét a 9/2002. (X.17.) számú rendelettel 
jóváhagyott Pázmándfalu Helyi Építési szabályzata és a Szabályozási Terv 
módosításáról. 
 
4.) Pázmándfalu Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési 
rendeletének módosítása 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: „Az idei év a fejlesztések éve, sok felújítást vittünk véghez, 
és mivel a költségvetési rendelet február 20-ai tervezésekor a beruházási főösszegeket 
nem tudtuk 100 %-os pontossággal meghatározni, ezért most szükséges módosítani a 
költségvetés főösszegét, tekintettel arra, hogy a legtöbb beruházásnál fel szokott 
merülni, egyéb, előre nem látható költség. A módosítás másik indoka az 
„Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatása” c. kormányzati 
program, mely keretében Pázmándfalu Község Önkormányzata 20.000.000. Ft,- azaz 
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Húszmillió forint állami támogatásban részesült, ezt sem tudtuk februárban betervezni a 
bevételi oldalon. A bevételi és kiadási főösszeg a rendelet-tervezet alapján 24,38 Millió 
forinttal kerülne megemelésre, így a 2014. évi költségvetés főösszege 175.103.000 
forint lesz, mely nem haladja meg a kötelező könyvvizsgálói értékhatárt. 
Létszámgazdálkodásunk továbbra is takarékos, egy fél státuszt töltöttünk be napi 4 
órában a tápi kirendeltségen az ügyfélfogadás zökkenőmentes biztosítása érdekében. 
Kérem a Testület hozzászólását”: 
Járóka János képviselő: „A Kertalja utcai buszforduló és pihenőpark idén kialakításra 
kerül? Tartalmazza a módosított költségvetés?” 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: „Igen, ha az időjárás nem szól közbe, a 
Tűzoltószertár felújítása után az a munkafázis következik” 
 
További kérdés nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő 
testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta és elfogadta a 8/2014. 
(IX.08.) rendeletét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
5.) Egyéb döntést igénylő ügyek: 
Előadók: Nagy Imre Gusztáv polgármester, Dr. Németh Balázs jegyző 
 
5/A.) Döntés a Pannon-Víz Zrt. megkeresése tárgyában 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv pm.  
 
Nagy Imre Gusztáv pm: „A Pannon Víz Zrt., mint a víziközmű vagyonelemeink 
leszerződött vagyonkezelő szervezete megkeresett minket a PV/69-1/2014/2000 ikt. 
számú levelében, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 78. §-a 
alapján 2015. december 31-ig kötelező elvégezni a vagyonelemek felértékelését. A 
törvény 12. §-a alapján a tulajdonos kötelessége az értékelés elvégeztetését arra 
feljogosított vagyonbecslővel. A Pannon-Víz Zrt. felvállalja helyettünk a 
vagyonértékelés teljes körű lebonyolítását, melynek költségeit az önkormányzat által 
üzemeltetésbe adott vagyonelemek vagyonkezelői díjának terhére finanszírozhatóak 
lennének, így a vagyonfelméréssel kapcsolatban kötött megbízási szerződés alapján 
kifizetett díj kiegyenlíthető lenne ezen összegből. Törvényi kötelezettségről van szó, 
javaslom a Pannon-Víz Zrt. ajánlatának elfogadását. 
  
Hozzászólás nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

  Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
 
   28/2014. (VIII.29.) sz. Képviselő-Testületi határozat 

  
   Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-  
   testülete megbízza a Pannon-Víz Zrt.-t (9025 Győr, Országút  
   u. 4.), hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
   tv. alapján az önkormányzat tulajdonában és a Pannon-Víz 
   Zrt. vagyonkezelésében lévő víziközművek és a   
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   rendszer független víziközmű elemek vagyonértékelését 
   elvégeztesse.    
 
   Határid ő: Azonnal 
   
   Felelős: Nagy Imre Gusztáv pm. 
 
5/B.) Döntés a 84/2002 (X.17.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott 
településszerkezeti terv módosításáról 

 
 

Dr. Németh Balázs jegyző: A Rendezési terv rendeletének elfogadása mellett szükséges 
még egy határozatot is hozni, arról, hogy a Képviselő-testület elfogadja a 
Településszerkezeti terv módosítását is.” A jegyző felolvassa határozat-tervezetét, majd 
szavazásra hív fel. 
       
Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
   29/2014.(VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat  
 
   Pázmándfalu Község Önkormányzatának Képviselő- 
   testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
   23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az   
   Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint 
   a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 
   13. § (1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében az 
   alábbi határozatot hozza:  
 
   A Településszerkezeti tervet módosítja a TH-13-02-20  
   számú T-1/M terv szerint. 
 
   A Képviselő-testület egyúttal megbízza Dr. Németh Balázs 
   jegyzőt, hogy a rendezési terv módosítását minden hatóság 
   felé jelezze. 
     
   Határidő: Azonnal 
   
   Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
5/C.) Pázmándfalu Község Önkormányzata Temető Szabályzatának elfogadása 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: „A Gy-M-S Megyei Kormányhivatal Pannonhalmi Járási 
Hivatala átfogóan ellenőrizte a község temetőjét. Két csoportra oszthatóak a 
hiányosságok, egyik részük infrastrukturális, másik részük adminisztratív hiányosság. A 
Hivatal által a GY-05B/HAT/903-50./2013. ikt.számú jegyzőkönyvben megjelölt 
infrastrukturális hibák a temető teljes körű felújítása során megszűntek, ott nincs már 
hiányosság. Az adminisztratív hiányosságok közül a sírbolt nyilvántartás elkészítése 
folyamatban van, a választások utánra elkészül. A másik hiba, hogy a temető nem 
rendelkezett temetőszabályzattal. A szabályzat elkészítése kötelező, melyet a temetőkről 
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és a temetkezési tevékenységről szóló 145/1999. (X.01.) Korm. rendelet 41. /A. §-a 
szerinti tartalommal szükséges elkészíteni, a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 6. 
§ (4) bekezdése alapján1. Elkészítettem a szabályzatot, melyet kiküldtem a testület 
tagjainak elfogadás céljából. Várom a testület hozzászólását” 
 
Mészáros Ottó képviselő: „Tervezi-e az Önkormányzat, hogy temetői szolgáltatásokért 
díjakat vezessen be?” 
 
Nagy Imre Gusztáv: „Egyenlőre nem tervezzük, hogy a temetkezésért, sírhely-
megváltásokért díjat szedjünk be, a jelenlegi költségvetési helyzet lehetővé teszi a 
temetkezési költségek fedezését. A szabályzat célja, hogy ne mászkáljon be mindenki 
engedély nélkül, aki nem hozzátartozó, továbbá az illegális szemétlerakás 
visszaszorítása is.” 
  
Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
    30/2014.(VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat  
 

   Pázmándfalu község Önkormányzatának Képviselő-
   testülete elfogadja Pázmándfalu Község   
   Önkormányzata Temetői Szabályzatát. 
   
   A Képviselő-testület felkéri Dr. Németh Balázs jegyzőt, 
   hogy a szabályzatot a Temető tulajdonosaival a kat. és  
   ref. egyházközséggel is fogadtassa el. 
 
   Határidő: Azonnal 
    
   Felelős: Dr. Németh Balázs jegyző 
 

5/D.) A Pannonhalmi Kistérségi Társulási Megállapodás módosításának elfogadása és 
Pázmándfalui Családi Napközi térítési díjának megállapítása. 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv pm. 
 
Nagy Imre Gusztáv pm.: „A Testület korábban határoztunk róla szülői kezdeményezésre, hogy a 
Pázmándfalui Napsugár Óvodában is legyen Családi Napközi. Ehhez minden akadály elhárult. 
A CsaNa helyileg a Pázmándfalui Napsugár Óvoda épületében kerül kialakításra, a Családi 
Napköziben dolgozó személy felett a munkáltatói jogokat a Pannonhalmi Többcélú Kistérségi 
Társulás fogja gyakorolni, valamint a fenntartást is ő végzi az állami normatíváért cserébe. A 
Családi Napközi beindításához szükséges módosítani a Társulási Megállapodást.” A 
polgármester felolvassa ennek tervezetét.  
Továbbá szükséges meghatározni a havonta fizetendő személyi térítési díjat, melyet a Szülői 
munkaközösséggel egyetemben havi 7.000 Ft-,- azaz Hétezer forintban állapítottunk meg, ennek 
deklarálása testületi hatáskör, a leendő CSaNás szülők megértették, hogy az állami normatíva 

                                                           
1   (4) Köztemető esetében a temető használatának rendjéről önkormányzati rendeletben, egyéb temetők 
esetében temetőszabályzatban kell rendelkezni.  
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összege nem elég, ahhoz, hogy az Önkormányzat el tudja vállalni ezen önként vállalt feladatát, 
szükséges a havi hozzájárulás a szülők részéről is. Érdeklődtünk győri intézményekben, a havi 
díj jutányosnak mondható. Kérem a Testület hozzászólását!” 

Mivel kérdés észrevétel nem hangzott el a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
    31/2014. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
    
    I.) Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-
    testülete a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás 
    tagjaként egyetért azzal, hogy a Társulási  
    Megállapodás V. fejezetének  5.1 pontja  és VI.  
    fejezetének 6.3. pontja az 2014. szeptember 1 . 
    hatállyal az alábbiak szerint módosul: 
 

V. fejezet 
 

A Társulás által fenntartott intézmény 
 
5.1.Társulási Tanács által fenntartott költségvetési szerv: 
a.) Neve: Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és 
Szociális Intézmény (továbbiakban: Intézmény) 
b.) Székhelye: 9090 Pannonhalma Bajcsy –Zs u. 25. 
c.) Az Intézmény Integrált intézményként működik az alábbi önálló szakmai 
egységekkel: 
ca) Gyermekjóléti szolgálat 
cb) Családsegítő szolgálat 
cc) Házi segítségnyújtás 
cd) Szociális étkeztetés 
ce) Családi Napközi Hálózat 
 
Az Intézmény a 

• gyermekjóléti szolgálat és családi napközi szolgáltatásokat  

Bakonygyirót, Bakonypéterd, Bakonyszentlászló, Écs, Fenyőfő, Győrság, Nyalka, 
Pannonhalma, Pázmándfalu, Ravazd, Táp, Tarjánpuszta, Töltéstava, Veszprémvarsány 
közigazgatási területén biztosítja.  
 
Napraforgó Családi Napközi Hálózat 
Telephelyei: 
Tündérház Családi Napközi, Nyalka, Kossuth u.54. 
Családi Napközi, Táp Kossuth u.1. 
Bóbita Családi Napközi 9091 Ravazd, Országút  utca 94. 
Napsugár Családi Napközi Pázmándfalu Fő utca 67. 
 
A megállapodás módosítása és a Társulási Megállapodás egységes szerkezetben a 
határozat mellékletét képezi. 
 
 
   II.) Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő- 
   testülete a Pázmándfalui Napsugár Családi Napköziben 
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   alkalmazandó és az oda járó gyermekek szüleitől 
   beszedendő, havonta fizetendő személyi térítési díjat 
   7000 Ft,- azaz Hétezer forintban állapítja meg. 
    
   Az étkeztetés díjának a Pázmándfalui Napsugár óvodában 
   alkalmazandó díjat írja elő a Képviselő-testület 
 
A képviselő-testület megbízza Nagy Imre Gusztáv polgármestert, hogy a Képviselő-
testület döntéséről a Társulási Tanács elnökét haladéktalanul tájékoztassa. 
 

 Felelős:  Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 

Határid ő: azonnal 
 

5/E.) A Makadám Kft. árajánlatának értékelése pluszmunka kapcsán. 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv pm. 

Nagy Imre Gusztáv pm.: „A bevezetőben említettem, hogy elkészült a járda felújítása a 
Fő utcán. Az érintett lakosság nagy része igényli, hogy erősítsük meg a járdát földes 
padkával két oldalról, mivel félő, hogy a friss aszfalt szélei letöredeznének. Ezen 
pótmunkáknak, valamint a Kossuth L. utcai járda javításának költségvetése a Makadám 
Kft. (9028 Győr, Sági út 20., ügyvezető: Lökös Zoltán) árajánlata alapján 282.051  Ft. A 
pótmunkákra a Fő utcai lakosság igényt támasztott, a költségvetésben rendelkezésre áll 
ezen összeg. Kérem a Testület hozzászólását, amennyiben egyetértünk vele, fogadjuk el 
a Makadám Kft. ajánlatát. 
 
Kérdés nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testület 6 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
  
   32/2014. (VIII.29.) sz. Képviselő-Testületi határozata 
       
   Pázmándfalu Község Önkormányzat képviselő-  
   testülete megbízza a Makadám Kft.-t, hogy végezze el a 
   Pázmándfalu, Fő úthoz tartozó járda padkájának  
   kivitelezését br. 282.051 Ft,- azaz     
   Kettőszáznyolcvankétezer-ötvenegy forint vállalkozói díj 
   ellenében. 
   
   A Képviselő-Testület felhatalmazza Nagy Imre Gusztáv 
   polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 
 
   Határidő: 2014. szeptember 15.    
   Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester  

 
5/F.) Pázmándfalui Helyi Választás Bizottság tagjainak megválasztása. 
Előterjesztő: Dr. Németh Balázs jegyző, HVI vezető. 
 
Dr.  Németh Balázs jegyző: tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy az 5 tagból 
álló  Helyi Választási Bizottság tagjai mellé  kettő póttagot is kell választani. Az alap 
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tagságból 5 fő vállalta újra, továbbá új póttagot sem kell választani. Az eddig 
jelentkezett képviselő-jelöltekkel szemben a tavasszal megválasztott tagok egyike sem 
összeférhetetlen. A jogszabályi környezetben a felhatalmazást a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. tv. 24.§ (1) bekezdése - miszerint: A szavazatszámláló 
bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat 
képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését 
követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg; 
személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló 
bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani.” – adja meg,   
valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára 
kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 
2/2014. (VII.24.) IM. rendelet 2. §-a adja meg, miszerint a helyi képviselő-testületnek 
aug. 31-ig kell megválasztania a HVB tagokat.  
 
Az előterjesztésben kiküldött mind az 5 tag vállalta, így a következő személyekre teszek 

javaslatot, mint a Pázmándfalui Helyi Választási Bizottság tagjai: 

 
Bezdán Jánosné,    9085 Pázmándfalu, Templom köz 8. 
 
Dr. Guth János,      9085 Pázmándfalu, Fő út 2. 
  
Mészárosné Kemecsei Andrea,  9085 Pázmándfalu, Templom köz 12. 
   
Nagy Györgyné,     9085 Pázmándfalu, Fő út 93. 
 
Végh Pál     9085 Pázmándfalu, Rákóczi telep 30.
    
 2 személy póttag:  
 
Kuti Franciska    9085 Pázmándfalu, Fő út 151. 
 
Kállainé Nagy Henriette   9085 Pázmándfalu, Rákóczi telep 62. 
 
alatti helyi lakosok, akik vállalnák ezt a tisztséget. Pázmándfalu Község Önkormányzata 
területén szavazatszámláló bizottság külön nem áll fenn, mivel egy szavazókörös 
település, a szavazatszámláló bizottság feladatait a Helyi Választási Bizottság látja el. 
 
Kérdés van-e az üggyel kapcsolatban? Mivel kérdés észrevétel nem hangzott el a 
Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
      
   33/2014. (VIII.29.) számú Képviselő-Testületi határozat 
    
   Pázmándfalu Község Önkormányzatának Képviselő- 
   testülete a Község Helyi Választási Bizottságába az  
   az alábbi 5 tagot választja meg: 
 
    I.) Dr. Guth János 
 
    II.) Bezdán Jánosné 
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    III.) Mészárosné Kemecsei Andrea 
 
    IV.) Nagy Györgyné 
 

    V.) Végh Pál 

     

    A 2 póttag:  

    1.) Kuti Franciska 

    2.) Kállainé Nagy Henriett 

   

    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
     bizottság tagjaival az esküt tetesse le.  
    

    Határidő: 2014. augusztus 31. 

    Felelős: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
5/G.) Pázmándfalui Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak 
megválasztása. 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző, HVI vezető 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: „a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eljárási 
határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2014. (VII. 30.) IM rendelete 3. 
§-a2 alapján a nemzetiségi szavazóköri szavazat számláló bizottság tagjait is meg kell 
választani, akik közreműködnek a települési nemzetiségi önkormányzati választáson. 
 

A megkeresett 5 jelölt vállalta, így a következő személyekre teszek javaslatot, mint a 

Pázmándfalui Roma Nemzetiségi Önkormányzati Választás szavazatszámláló bizottság 

tagjai: 

 
Járóka Károly Lászlóné,   9085 Pázmándfalu, Fő út 5. 
 
Zsolnai Krisztina,      9085 Pázmándfalu, Petőfi u. 10. 
  
Járóka Izabella,    9085 Pázmándfalu, Petőfi u. 16. 
   
Nagy Angéla,      9085 Pázmándfalu, Fő út 156. 
 
Paralláné Járóka Eszter   9085 Pázmándfalu, Kertalja út 12. 
   
 2 személy póttag:  
 
Járóka Tiborné,    9085 Pázmándfalu, Rákóczi telep 67. 
 
                                                           
2  3 .§ „A helyi választási bizottság három – az egy szavazókörrel rendelkező településen öt – tagját és legalább két póttagot a 
települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2014. augusztus 31-én 16.00 óráig választja meg.” 
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Járóka Zéta     9085 Pázmándfalu, Kertalja út 11. 
 
alatti helyi lakosok, akik vállalnák ezt a tisztséget és az eddig bejelentett nemzetiségi 
jelöltekkel kapcsolatban nem összeférhetetlenek  Kérdés van-e az üggyel kapcsolatban? 
Mivel kérdés észrevétel nem hangzott el a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  
      
   34/2014. (VIII.29.) számú Képviselő-Testületi határozat 
    
   Pázmándfalu Község Önkormányzatának Képviselő- 
   testülete a Roma Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottságba
   az alábbi 5 tagot választja meg: 
 
    I.) Járóka Károly Lászlóné,    
 
    II.)  Zsolnai Krisztina,      
  
    III.)  Járóka Izabella,     
     
    IV.)  Nagy Angéla,      
    
    V.) Paralláné Járóka Eszter    
   
      

    A 2 póttag:  
  
    1.) Járóka Tiborné,     

    2.) Járóka Zéta  

5/H.) Pázmándfalu 2014. évi költségvetésének féléves beszámolójának 

elfogadása 
    Előadó: Nagy Imre Gusztáv pm. 
 
Nagy Imre Gusztáv pm.: „Az előterjesztést mindannyian megkaptátok. A község rendezett 
anyagi viszonyok között gazdálkodik. Jelentős kiadásaink a közvilágítás és a gyermekétkeztetés 
terén jelentkeznek. Az előterjesztés mellékleteiből minden fontos adat, körülmény kitűnik. Vis 
maior eseményünk nem történt, az első félévben a hóhelyzet sem jelentett sok kiadást. Az első 
félévben még áthúzódott a Téli közmunka-program hatása, mely a létszámban jelentkezett. Új 
munkaerő felvételére egy fél státusz erejéig került sor a Közös Önkormányzati Hivatal 
vonatkozásában, a tápi ügyfélforgalom zökkenőmentes biztosítása érdekében. Az idei 
költségvetés helyzete stabil, a megtakarított bevételeinket és a jelentős helyi adó bevételeket 
fejlesztésekre és felújításokra fordítjuk, melyről még lesz szó a továbbiakban. Jegyző úr elő 
terjeszt egy adó beszámolót is erre én nem térnék külön ki. Az Önkormányzat életében jelentős 
változások történtek ezen a téren, továbbá jegyző úr és munkatársai nagy mértékben csökkentik 
a kint lévőségeinket is. Köszönöm, ennyit szerettem volna mondani, kérem a Testület 
hozzászólását. 
 
Kérdés nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:  
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   35/2014. (VIII.29.) számú Képviselő-Testületi határozat 
    
   Pázmándfalu Község Önkormányzatának Képviselő- 
   testülete  
 
   1./ A Képviselő-testület a 2014. évi I. félévi költségvetés  
   végrehajtását  
    
   94.694 e Ft bevétellel 
   27.649 e Ft pénzkészlettel   
     91.149 e Ft kiadással  
          
   az előterjesztés 1-2. sz mellékletben foglalt részletezés szerint 
   állapítja meg. 
  

  2./ A Képviselő-testület a 2014 évi költségvetés I. félévi  
  végrehajtásáról szóló tájékoztatatást az előterjesztés szerint 
  hagyja jóvá. 
 
  Határidő: 2014. szeptember 15. 
 
  Felelős: Nagy Imre Gusztáv pm.  

 

5/I.) Tájékoztató a 2013. évi adóbevételek és az első félévi adóbevételekről 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: „A kiküldött kimutatást itt is ismertetném. 

                                                      

 
Mint látható a tervezetthez képest a kommunális adó viszonylag normális ütemben folyt 
be, a nem esedékes hátralék jelzi azon összeget, melyet a II. félévben fizet a lakosság. 
Nagyobb hátralék gépjárműadóban mutatkozik, itt célszerű lesz növelni a forgalomból 
történő kivonások számát. A helyi iparűzési adó összege a tervezettnél kevesebb lesz, az 
előre tervezett 9 M forint előre láthatóan nem érkezik meg, mivel a tavalyi év gyengébb 
mezőgazdasági mutatókat hozott. Az előttem lévő évekből származó hátralék összege 
csökkent, az LTP-szerződések esetében 2 M forintról, 0,5 M forintra. Köszönöm, ennyit 
szerettem volna mondani. Kérem a Testület hozzászólását, ha nincs kérem a testületet, 
hogy fogadja el a beszámolómat.” 

 
 

Előző évek 
hátraléka 

Tárgyévi 
hátralék 

Összesen Nem esedékes    
hátralék 

 

Tárgyévi 
esedékes 
hátralék 

Mindösszesen 

Magánszem.kommun. 1.076.046 3.323.654 4.399.700 2.957.177 366.477 1.442.523 
Iparűzési adó 553.959 4.937.477 5.491.436 4.261273 676.204 1.230.163 

Földbérbeadásból szárm. bev. - - - - - - 
Gépjárműadó 746.145 2.894.604 3.640.749 2.499.330 395.274 1.141.419 

Késedelmi pótlék 890.383 90.795 981.178 - 90.795 981.178 
Bírság 40.000 20.000 60.000 - 20.000 60.000 

Talajterhelés 28.350 146.100 174.450 - 146.100 174.450 
Egyéb bevétel 18.982 - 18.982 - - 18.982 

Idegen bevételek 132.381 11.808 144.189 - 11.808 144.189 
Összesen: 3.486.246 11.424.438 14.910.684 9.717.780            1.706.658 5.192.904 
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Mivel kérdés észrevétel nem hangzott el a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  
      
   36/2014. (VIII.29.) számú Képviselő-Testületi határozat 
    
   Pázmándfalu Község Önkormányzatának Képviselő- 
   testülete a jegyző adóügyi beszámolóját elfogadta. 
 
   Határid ő: Azonnal 
   Felelős: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
5/J.) Döntés a Pázmándfalu Sportegyesület eseti támogatása tárgyában. 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: „A Községi Sportegyesület tavalyi 2013/2014-es TAO-
pályázatának záró elszámolása elkészült. A 35 oldalnyi dokumentáció összeállítása 
során be kellett csatolnunk egy könyvvizsgálói jelentést is, mely szolgáltatás ellenértéke 
nem volt ismert számomra a könyvvizsgálat megrendelésekor. A könyvvizsgáló 
jelentése leadásával egyidejűleg számlát is szolgáltatott, melynek végösszege 76.200 
HUF. A sportkör vezetőségi tagjai révén én tolmácsolom az Önkormányzat felé azon 
kérésüket, hogy az Önkormányzat vállaljon át 75.000 Ft,- azaz Hetvenötezer forintot 
ezen számla ellenértékéből. A támogatási kérelmük egyszeri és eseti. Véleményem 
szerint a támogatást szükséges lenne kifizetnünk, mivel a Sportkörnek le kellett zárnia a 
TAO-pályázatát, az elszámolásnak pedig jogszabályi kötelező eleme volt a 
könyvvizsgálói jelentés. Kérem a Testület hozzászólását.” A jegyző ezek után ismerteti 
a határozat tervezetét. 
 
Mészáros Ottó képviselő: „A magam részéről támogatom, az új korszerű öltöző 
megépítésével egy csomó problémát és egy régi hiányosságot eszközöltünk. A 
beruházást és a pályázatot pedig le kell zárni, hogy később ne keletkezzen visszafizetési 
kötelezettségünk. 
 
Nagy Imre Gusztáv pm.: „Magam is támogatom, ez egy szükséges dolog volt a pályázat 
lezárásához, nem tudunk mit csinálni.”  
 
További észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta: 

   37/2014. (VIII.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
    

  Pázmándfalu Község Önkormányzatának Képviselő- 
  testülete egyszeri támogatásként 75.000 Ft,- azaz 
  Hetvenötezer forint támogatást biztosít a „Községi  
  Sportegyesület Pázmándfalu” egyesület számára.  
 



 Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő Testület 2014. augusztus 29-ei, nyílt üléséről 

 
 

  A támogatás átutalás formájában kerül kifizetésre, azzal 
  a megkötéssel, hogy csak a TAO -pályázat elszámolásához 
  kapcsolódó könyvvizsgálói díj kifizetésére használható fel. 
 
  A Képviselő-testület felkéri Dr. Németh Balázs jegyzőt, hogy 
  tájékoztassa a Testületet, hogy megtörtént-e a kifizetés. 
 
  Határidő: Azonnal 
  Felelős: Dr. Németh Balázs jegyző 
 

5/K.) Árajánlatok értékelése a Pázmándfalui Orvosi rendelő Tetőszerkezetének 
felújítása tárgyában 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv pm. 
  
Nagy Imre Gusztáv polgármester: „Mint már korábban is említettük, a község 
támogatást nyert az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok 
pályázatán. Az aláírt 197153 azonosítószámú támogatási szerződésben 14,2 M forintot 
utak felújítására jelöltünk meg, míg 5.736 M forintot a Pázmándfalu, Fő út 105. szám 
alatti Orvosi Rendelő tetőszerkezetének felújítására különítettünk el. Ezen támogatás 
pántlikázott pénz a támogatási szerződés 20. pontja alapján december 31-ig fel kell 
használnunk. Az időjárás miatt szükséges lenne a beruházást okt. 15-ig befejezni. Két 
vállalkozás adott be árajánlatot, az Eurogenerál Zrt. valamint a Foot-Candle Bt.( 9082 
Nyúl, Ifjúság u. 6., adószáma: 22496467-1-08). Jegyző úr tájékoztatott, hogy az 
államháztartási tv. alapján mindkét szervezet átlátható szervezet. A kedvezőbb 
árajánlatot a Foot-Candle Bt. tette, ő esetében a munkadíj: 1.748.587. Ft,- azaz 
Egymillió-hétszáznegyvennyolcezer-ötszáznyolcvanhét forint. A Bt. árajánlata nem 
tartalmazza a beépítésre kerülő építési anyagok ellenértékét, melyet az Önkormányzat 
maga szerez be, mivel kaptunk ígéretet, hogy kedvezményesen vásárolhatunk, mint 
Önkormányzat. Kérem a Testület döntését.” 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta: 

   38/2014. (VIII.29.) számú Képviselő-Testületi határozat 
    
   Pázmándfalu Község Önkormányzatának Képviselő- 
   testülete vállalkozási szerződést köt a Foot-Candle Bt.-vel 
   (9082 Nyúl, Ifjúság u. 6., adószáma: 22496467-1-08) a  
   Pázmándfalu, Fő út 105. szám alatt található (Pázmándfalu, 
   228 hrsz.) Orvosi Rendelő Tetőszerkezetének felújítására, 
   bruttó: 1.748.587. Ft,- azaz Egymillió-   
   hétszáznegyvennyolcezer-ötszáznyolcvanhét vállalkozói díj 
   ellenében 2014. október 15-ei teljesítési határidővel. 
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   A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Imre Gusztáv  
   polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és felkéri a 
   jegyzőt a szerződés elkészítésére.  
    
   A vállalkozási szerződés csak munkavégzés díját tartalmazza, 
   a beépítésre szánt anyagokat az Önkormányzat maga szerzi 
   be a saját költségvetése terhére, melynek fedezetét az állami 
   támogatás jelenti.  
 
   Határidő: A szerződés megkötésére: 2014. szeptember 5. 
          A szerződés teljesítésére:  2014. október 15. 
 
   Felelős: Nagy Imre Gusztáv pm. 
    
5/L.) Döntés a Dr. Barabás I. utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról. 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 

Dr. Németh Balázs jegyző: „A következő lakossági bejelentés érkezett hozzám több 
ízben is: A Dr. Barabás István utcában egy kamion parkol éjszakánként. A kamion egy 
győri telephellyel rendelkező vállalkozás tulajdonában van, a sofőr jár haza vele, ezáltal 
kamion tulajdonosa nem járul hozzá iparűzési adó fizetésével a kamion által okozott 
útterhelés okozta útkárok helyreállításához. A lakosokat zavarja, hogy a szűk utcában a 
kamion parkolása nem megoldott, a reggeli indítása hangos és sokan felébrednek tőle, 
mivel a sofőr hajnalban jár vele munkába. Többször tárgyaltam vele, nem hajlandó a 
kompromisszumra. A Pannonhalmi Rendőrőrsre is bejelentettem, de ők sem oldották 
meg a problémánkat. Körbe jártam a kérdést jogilag több szinten is.  

 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. § (2) bekezdése kimondja, hogy: 
„ A közút forgalmi rendjét – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a közút kezelője 
alakítja ki. A forgalmi rendet – a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet 
jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként – a közút kezelőjének felül kell 
vizsgálnia, és ha szükséges, módosítania kell. A közlekedési hatóság – a közlekedés 
biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében – 
kezdeményezheti a forgalomszabályozás módosítását, vagy a közút kezelőjét a 
forgalmi rend felülvizsgálatára kötelezheti.” A tv. 46. §-a alapján, miszerint: „ A közút 
kezelőjén a helyi közutak tekintetében a … 34–35. §-ban, … a helyi önkormányzat 
képviselő-testületét… kell érteni. – a Képviselő-testületnek joga van felülvizsgálni és 
módosítani a közlekedés rendjét. Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti 
jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 10/A. §-a kimondja, 
hogy: „A közúthálózatba tartozó utak lakott területen belüli teljes szakaszán vagy annak 
egy részén a település lakókörnyezetének védelme érdekében a közút kezelője – a 
fővárosi közutak esetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 1. pontja szerint a fővárosi önkormányzat, egyéb 
közutak esetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (1) 
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bekezdésében meghatározott közútkezelő – a hatáskörrel rendelkező 
közlekedésrendészeti szerv állásfoglalása ismeretében a 7,5 tonna megengedett 
össztömeget meghaladó tehergépkocsik behajtását – időszakos vagy állandó jelleggel – 
korlátozhatja, a 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépkocsik, 
vontatók, mezőgazdasági vontatók és lassú járművek közlekedését tiltó korlátozott 
forgalmú övezetet (zóna) alakíthat ki a következő feltételek együttes fennállása esetén: 
a) a korlátozást a települési önkormányzat kezdeményezi, b) a korlátozás alá eső 
útszakasz helyett rendelkezésre áll az adott település egészének vagy egy részének 
elkerülését lehetővé tevő – az országos közúthálózatba tartozó, a korlátozással érintett 
útszakasszal legalább azonos teherbírású és összességében lakott területet rövidebb 
szakaszon érintő – útszakasz. Ezen feltételek fent állnak a Dr. Barabás István utca 
tekintetében, mivel az utca az országos közút mellett fekszik. A közúti közlekedés 
szabályairól szóló  1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 14. § (1) 
bekezdésének z/2 pontja alapján: „Korlátozott forgalmú övezet (zóna)” (53/c. ábra) 
jelzőtábla azt jelzi, hogy a „Korlátozott forgalmú övezet (zóna) vége” (53/d. ábra) 
jelzőtábláig az úton a táblán megjelölt súlyhatárt meghaladó megengedett legnagyobb 
össztömegű tehergépkocsival, vontatóval, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel 
közlekedni tilos.  

Dr. Németh Balázs jegyző ezek után kéri a Testület hozzászólását, majd felolvassa a határozat 
tervezetét. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta: 

   39/2014. (VIII.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
   
   Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint  
   a Pázmándfalui önkormányzati közutak fenntartója és  

   útkezelője a kizárólagos tulajdonában és kezelésében lévő Dr. 
   Barabás István utcát „korlátozott forgalmi   
   övezetté” nyilvánítja az előterjesztésben foglalt jogszabályok 
   alapján, valamint egyúttal kitiltja a a 3,5 tonna megengedett 
   össztömeget meghaladó tehergépkocsik, vontatók,  
   mezőgazdasági vontatók és lassú járművek közlekedését az 

   utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések  
   elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 10/A. §-a  

   alapján. 
 
   A Képviselő-testület megbízza Dr. Németh Balázs jegyzőt a 

   forgalmi változást jelentő táblák beszerzésével és  
   kihelyezésével. 

 
   Határidő: Azonnal 
 
   Felelős: Dr. Németh Balázs jegyző 
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5/M.) Murva beszerzés elrendelése a Kertalja utcai buszforduló kialakítása   
tárgyában 

Előadó: Nagy Imre Gusztáv pm. 
 

Nagy Imre Gusztáv pm.: „Korábban már beszéltünk róla, hogy a Kertalja utcában érdemes 
lenne egy buszfordulót kialakítani, mert jelen pillanatban a helyközi buszközlekedés során 
nagy problémát és fennakadást jelent a buszok forgolódása a község központjában. 
Leegyeztettem a Kisalföld Volán Zrt. illetékes embereivel, akik a leendő forduló helyszínét 
ideálisnak találták erre. A forduló a Kertalja utca közepén található elgazosodott területen 
kerülne kialakításra, így legalább rendeződik az utca összképe is. Az előzetesen felmértek 
alapján 300.000 Ft-ba kerülne a murva anyaga. A kiépítést a közmunkások végeznék el. 
Egyenlőre aszfaltozást nem terveztünk ide, a költségek miatt. Kérem a Testület hozzászólását, 
amennyiben nincs, szavazzunk az építőanyag beszerzéséről.” 

 

Járóka János képviselő: „Idén belefér még, hogy elvégezzük ezen munkálatokat?” 

 

Nagy Imre Gusztáv pm: „Igen, ha nem lesz esős az ősz.” 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta: 

   40/2014. (VIII.29.) számú Képviselő-Testületi határozat 
   

   Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 
   buszfordulót alakít ki a Kertalja utcában a saját költségvetése 
   terhére, melyhez 300.000. Ft értékben elrendeli murva és más  
   terítő anyagok beszerzését. 
 
   A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Imre Gusztáv  

   polgármestert a beszerzések megrendelésére. 
 

  Határidő: 2014. október 30. 
   
  Felelős: Nagy Imre Gusztáv pm. 
 

5/N.) Árajánlatok értékelése a Tűzoltó-szertár felújítása tárgyában 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv pm. 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: „Egy régi adóssága van a településnek a megújult 
faluközpont kapcsán. Kialakult a piactér, díszvilágítást helyeztünk el, idén virágládákat 
telepítettünk ki, valamint felújítottuk a műemléki tűzoltó kocsit is. A környezetet nagy 
mértékben elcsúfítja a régi Tűzoltó szertár épülete, amely raktárként és a Polgárőrség 
egyesület irodájaként is szolgál. Szükséges lenne felújítani és bepucoltatni, melyet év 
elején beterveztünk a költségvetésbe is. Két gazdálkodó szervezet adott be árajánlatot, a 
kedvezőbb Mészáros Ottó képviselő úré. 
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Mészáros Ottó képviselő: A továbbiakban ezen napirendi pont tárgyalásában nem 
veszek részt.”  
 
Mészáros Ottó elhagyta a termet. 
 
Nagy Imre Gusztáv pm.: 
 
Az időjárás miatt szükséges lenne a beruházást okt. 15-ig befejezni, hogy a választás 
után megújuljon a környezet teljes egészében. A kedvezőbb árajánlat tartalma a 
következő: A Tűzoltó szertár teljes felújítása és hőszigetelése a munkadíj: 788.289. Ft,- 
azaz Hétszáznyolcvannyolcezer-kettőszáznyolcvankilenc forint. Kérem a Testület 
hozzászólását” 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta: 

   41/2014. (VIII.29.) számú Képviselő-Testületi határozat 
    
   Pázmándfalu Község Önkormányzatának Képviselő- 
   testülete vállalkozási szerződést köt Mészáros Ottó egyéni 
   vállalkozóval (9085 Pázmándfalu, Fő út 41., adószáma: 
   46649308-2-28) a  Pázmándfalu, Petőfi út 1. szám alatt 
   található (Pázmándfalu, 266 hrsz.) saját tulajdonában álló 
   Tűzoltó szertár felújítására, bruttó: 788.289. Ft,- azaz  
   Hétszáznyolcvannyolcezer-kettőszáznyolcvankilenc forint 
   vállalkozói díj ellenében 2014. október 15-ei teljesítési  
   határidővel. 
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