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Jegyzőkönyv 
 
 

 
 

I. ülés  
                                                     Készült: 1példányban 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20-án  
               17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 

9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. 
 

Jelen vannak:            Nagy Imre Gusztáv polgármester 
              
   Guth József képviselő 

Járóka János képviselő 
Mészáros Ottó István képviselő 
Polcsik Emilné képviselő 
Szakács Péter képviselő 

 
Tanácskozási joggal megjelentek: 
 

Dr. Németh Balázs jegyző 
    
Lakossági érdeklődő:                   0 fő 
 

I. 
NAPIREND ELŐTT 

 
Nagy Imre Gusztáv polgármester üdvözli a jelenlévőket, érdeklődőket, jegyző urat. 
Megállapítja, hogy az ülésen a 6 fő képviselő közül 5 fő jelen van,- Markovits Attila képviselő 
kivételével - így az ülés határozatképes. 
 
Az ülést megnyitja, jegyzőkönyv-vezetésre Dr. Németh Balázs jegyzőt, hitelesítőnek Járóka 
János és Polcsik Emilnét képviselőket javasolja. Ismerteti a napirendi pontokat: 
 

1.) Beszámoló az elmúlt ülés óta történt eseményekről    
Előadó: Nagy Imre Gusztáv pm. 

 
2.) Pázmándfalu Község Önkormányzata Rendeletalkotás: a „Helyi civil szervezetek 

pénzügyi támogatásának rendjéről” 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző (Előterj. mellékelve) 

 
3.) Pázmándfalu Község Önkormányzata rendeletalkotás: „A közösségi együttélés 

szabályairól.” 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv pm. (Előterj. mellékelve) 

 
4.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
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Előadók: Dr. Németh Balázs jegyző, Nagy Imre Gusztáv pm. 
 
- Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól (Mellékelve) 

- Helyzetértékelés adása a 2014. évi költségvetés végleges alakulásáról 

- Döntés a 2015. évi költségvetés fejezetrendjének alakulásáról 

- A Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása. 

Ezek után a polgármester kéri a Testületet, hogy amennyiben a napirendi pontokkal és a 
jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetértenek, határozzanak erről: 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot: 

1/2015.(I.20.) Pázmándfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete határozata: 

 
Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az ülésre a meghívóban meghirdetett napirendi 
pontokkal és a jegyzőkönyv hitelesítők személyével 
egyetért. 

   
Felelős: Nagy Imre Gusztáv pm. 

 
Határidő: Azonnal 

 
1.) BESZÁMOLÓ AZ ELMÚLT ÜLÉS ÓTA TÖRTÉNT ESEMÉNYEKR ŐL 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv pm. 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: „Köszöntöm a Testületet a 2015. évi első rendes ülésén. 
A faültetési program tavalyi ütemét befejeztük az egységes falukép kialakítása céljából. A 
Tűzoltószertár épülete kész, még villanyszerelési munkálatok vannak hátra. A sportegyesület 
raktára elkészült, valamint megépült egy fedett pihenő szélfogóval, a kedvezőbb nézőtéri 
körülmények megteremtése miatt. A raktárépület festése és villanyszerelése van még hátra. 
Rendkívüli esemény nem történt, 2 önkormányzati segélyt osztottunk ki átruházott hatáskörben 
karácsonyi időszakban. A szociális tűzifa megrendelése megtörtént, reményeim szerint tárgyhó 
végéig megérkezik a szállítmány, melyet február közepéig szeretnénk kiosztani a korábban 
elfogadott rendeletben foglaltak alapján. Rendkívüli esemény, baleset nem történt. Ezúton 
szeretnék megemlékezni néhai Vámosi László Imre előző polgármesterről, aki időközben 
elhunyt, nyugodjék békében, emlékét megőrizzük. Köszönöm, ennyit szerettem volna 
mondani.” 
 
2.) PÁZMÁNDFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RENDELETALKOTÁS : A „H ELYI CIVIL 

SZERVEZETEK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁNAK RENDJÉR ŐL” 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző (Előterj. mellékelve) 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: „A Rendelet tervezetét mindenki megkapta, az előterjesztéssel 
mellékelve, én nem kívánok többet mondani. A szabályozás alapján a jövőben csak olyan 
bejegyzett és ténylegesen működő civil szervezet kaphat önkormányzati költségvetési 
támogatást, aki a Rendelet-tervezetben foglalt feltételeknek megfelel és pályázati adatlapot 
nyújt be. A civil szervezeteknek éves költségvetési beszámolóval (mérleg) és közhasznú 
jelentéssel kell rendelkeznie, valamint 2016-ig az új Alapszabályt meg kell feleltetni az új Ptk.-
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nak. Van a tisztelt Testületi tagoknak kérdése?” Ha nincs, kérem szavazzunk a rendelet 
elfogadásáról” 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 
igen szavazattal megalkotta és elfogadta Pázmándfalu Község Önkormányzata a 1/2015.(I.26.) 
számú rendeletét a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről. 
 
3.) PÁZMÁNDFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RENDELETALKOTÁ S: „A 
KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAIRÓL. 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv pm. (Előterjesztés mellékelve) 
 
Nagy Imre Gusztáv pm: „Az előterjesztést mindenki megkapta, olvashatta. A Rendelet 
bevezetésének indoka, hogy szeretnénk rendet tenni a községben, különös tekintettel a gazos 
telkekre, az elhagyott és romos ingatlanokra, a közterületen tárolt használton kívüli 
roncsautókra, a havas járdákra. A rendelet az előterjesztésben foglaltak szerint az együttélés 
szabályait fekteti le, hogy a község lakói életvitelük során egymásra tekintettel legyenek, nem 
zavarva a békés együttélést. A célunk nem a bírságolás, ezért először szóban fogunk mindenkit 
figyelmeztetni. Van-e esetleges kérdés, hozzászólás? Abban az esetben, ha nincs, kérem 
szavazzuk meg az előterjesztést.” 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 
igen szavazattal megalkotta és elfogadta Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 2/2015 (I.26.) önkormányzati rendeletét a KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS 
ALAPVET Ő SZABÁLYAIRÓL, ÉS EZEK ELMULASZTÁSÁNAK 
JOGKÖVETKEZMÉNYEIR ŐL. 
 
4.) EGYÉB DÖNTÉST IGÉNYLŐ ÜGYEK 
Előadók: Dr. Németh Balázs jegyző, Nagy Imre Gusztáv pm. 
 
4/A.) Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól.(Ellenőri beszámoló 

mellékelve) 

Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 

Dr. Németh Balázs jegyző: „A belső ellenőrzés megtörtént tavaly is, 2 fő témát jelöltünk ki, az 
egyik az adózási tevékenység teljes felülvizsgálata volt. Pázmándfalun 2 fő helyi adófajta került 
bevezetésre, a magánszemélyek kommunális adója, és a helyi iparűzési adó, valamint beszedjük 
a központi szabályozás alá tartozó gépjármű adót is.  

A vizsgált időszak a 2013-as év volt. Iparűzési adó esetében, több folyt be, mint a tervezett 8 
millió forint, összesen 11,66 millió forint adóbevételünk keletkezett, a hátralék ezen adónem 
vonatkozásában 5,9%-os, mely elfogadható mértékű. Az ellenőrzés végig veszi valamennyi 
adófajtát és a foganatosított intézkedéseket. A kommunális adó esetében 716 adóalanyunk volt a 
vizsgált időszakban, a tervezett összeg befolyt, a hátralék mértéke 23,4 %-os volt. A 2013. évi 
hátralékokat azóta nagy mértékben csökkentettük. 

Nagyobb mértékű elmaradás, hátralék 58%-os, a gépjárműadó vonatkozásában áll fenn, 
melynek oka, hogy a tulajdonos változás esetén az új tulajdonos a korábbi évek adóhátralékáért 
nem felel, a régi tulajdonosnak pedig csak munkahelyletiltást tudunk alkalmazni, sem a 
gépjármű lefoglalását, sem a forgalomból történő kivonást sem, mivel az autó már nem az ő 
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tulajdona. A jelentés a feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében három 
javaslatot fogalmaz meg: 

A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében: 
1. Az adóbevallások javításáról küldjenek az adózók részére tájékoztatót (Art. 34. § (1) bekezdés). 

 

A feladatellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása a munka színvonalának növelése 
érdekében: 

1. Az átláthatóbb dokumentáció érdekében adónemenként, és adózónként különítsék el a 
dokumentumokat és azokat helyezzék egy előadói ívbe. 

2. A pótlék hátralékok behajtására, illetve a követelés minősítésére, a behajthatatlan követelés 
törlésére intézkedéseket kell tenni. 

Jogilag minden rendben volt, a független belső ellenőr mindent szabályosnak talált az 
adójogszabályok betartását tekintve, a javaslatai adminisztratív jellegűek. 

Másik nagy területünk a Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat által fenntartott 
Napsugár Óvoda személyi anyagainak ellenőrzése volt, melyben apróbb hiányosságokat 
találtak, melyet a Testület számára ismertek, ezeket pótolni fogjuk, illetve javítjuk.” 

 A belső ellenőrzést a Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal fizette. Van-e kérdése a 
Testületnek?” 

Kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-
testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

2/2015.(I.20.) Pázmándfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének határozata: 

 
Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-
testülete 
a jegyző beszámolóját a 2014. évi belső ellenőrzésről 

 az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadta. 
 
A Testület felkéri a jegyzőt a hátralékok behajtási  
hatékonyságának növelésére. 

     Határidő: Azonnal 

     Felelős: Dr. Németh Balázs jegyző 

     Értesül: Belső ellenőr, adóügyi előadó 

 

4/B.) Helyzetértékelés adása a 2014. évi költségvetés végleges alakulásáról. 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: „Az alábbi tájékoztatást az indokolta, hogy megszűnt az 
Államháztartási tv. több, korábban megszokott rendelkezése is, így nem kellett ¾ éves 
beszámolót a 2014-es évről, és költségvetési koncepciót készítenie az önkormányzatoknak a 
2015-ös évről, azonban én szeretném tájékoztatni a Testületet az elmúlt év pénzügyeinek 
alakulásáról. Pénzkészletünk (pénzmaradvány) az Önkormányzat folyószámláján 2015. január 
első hetében 24,1 millió forint volt.  A korábbi évek gazdálkodása során kaptunk egy 
komolyabb összeget a Református szolgálati lakásért cserébe, mely összeg a Pannonhalmi 
Takarékszövetkezetnél került lekötésre, ennek összege 24,86 millió forint, ezt teljes egészében 
az új Kultúrház építésére lenne célszerű fordítani, a beruházás megkezdéséig lekötve tartani. 
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Kintlévőségeink: 5,4 millió forintot várunk vissza az EU-tól a Ravatalozó felújítási 
pályázata kapcsán, valamint 3.100.000 forintot Nyalka Község Önkormányzatától a Közös 
Önkormányzati Hivatal finanszírozásának kiegészítése miatt. Még 5 db OTP-Ltp szerződés vár 
rendezésre, melyből 1.250.000 forintot kapunk vissza, itt a problémát az eredeti szerződést kötő 
személyek halála és az ebből eredő öröklési viszonyok rendezetlensége jelenti, a kollégák 
folyamatosan egyeztetnek. Idén is tervezünk telkek értékesítését, reméljük sikerül. Még 6 db 
építési telkünk van a dr. Barabás I. utcában, valamint 1 db lakóingatlanunk a Fő u. 109. alatt, 
melyet értékesítésre kínálunk. Az adóhátralékainkat és a korábbi LTP-szerződések, első lakáshoz 
jutók támogatása kapcsán keletkezett tartozásokat nagymértékben csökkentette a Hivatal, 
köszönet érte Jegyző úrnak és a munkatársainak. A költségvetésünk fenntartható pályán mozog, 
amellett, hogy az elmúl ciklusban közel 600 Millió forint pályázati támogatás érkezett a 
községbe és nagyon sok fejlesztést, építkezést, útjavítást oldottunk meg saját erőnkből. A község 
anyagi helyzete talán sosem volt ennyire bíztató, mely legitimálja a takarékos, ésszerű 
gazdálkodás alkalmazását. A községnek hitele, tartozása, peres ügye, kifizetetlen számlája 
nincs.” 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: „Szót kérnék, a polgármester úr is említette, hogy a korábbi évek 
felhalmozódott hátralékát jelentős mértékben sikerült felszámolni, melyben a Hivatal 
munkatársainak óriási szerepe és munkája volt. Közel 3 millió adóhátralékot, 1.5 millió 
forintnyi LTP-hátralékot és első lakáskölcsönhöz jutók tartozása kapcsán 0,5 millió forintot 
hajtottunk be. Én is úgy látom, hogy célt értünk el az előző ciklus adóemeléseivel, 
ingatlanértékesítésével és az ésszerűtlen szociális kiadások lefaragásával.” 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: „Köszönjük, ezt szerettük volna elmondani Pázmándfalu 
Község Önkormányzata anyagi helyzetéről és vagyonának alakulásáról az elmúlt évről. Ha 
kérdése van valakinek, kérem tegye fel, ha nincs fogadják el a beszámolót. 
 

Kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-
testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

3/2015.(I.20.) Pázmándfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének határozata: 

 
Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a polgármester beszámolóját a 2014. évi  
költségvetés alakulásáról a fenti tartalommal 
elfogadta. 

     Határidő: Azonnal 

     Felelős: Nagy Imre Gusztáv pm. 

4/C.) Döntés a 2015. évi költségvetés fejezetrendjének alakulásáról. 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: „A fentiekkel összhangban idén szeretnénk Jegyző úrral egy 
általános fejezetrendet kialakítani a költségvetésben a következőek miatt, egyszerűbb lenne a 
tervezése a költségvetési rendeletnek, ha most beállítunk bizonyos címeket. Ezek a következőek 
lennének:  
 

- A következő 2014-2020-as EU-s Pályázatok előkészítésének (tervezés, 
engedélyek) idei költsége    1 millió Ft 
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- Épületeink felújítása, környezetének rendezése 5 millió Ft 

 
- Utak, járdák építése    3 millió Ft 
- A fásítási program folytatása   1 millió Ft 

 
A fedezetét a beérkező helyi adók és a fent említett 5,4 millió Ft pályázati támogatás lenne, 
valamint a 2014-es pénzmaradványunk. A fenti összegeket nem lesz kötelező elkölteni, de 
egyszerűbb lesz a pénzügyi csoportnak a tervezés és a nyomon követés, nem kell minden egyes 
épület apró-cseprő javítását betervezni, mer a vége sosem annyi, mint amit előzetesen 
kalkulálunk, továbbá az új SzmSz is lehetőséget ad a kisebb összegű beruházások 
végrehajtására. Kérem a Testület hozzászólását.” 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testület 6 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

4/2015.(I.20.) Pázmándfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének határozata: 

 
Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2015. évi költségvetésében az alábbi 
összegeket különíti el: 
 

• A következő 2014-2020-as EU-s Pályázatok 
előkészítésének (tervezés, engedélyek) idei költsége 
 1 millió Ft 

• Épületeink felújítása, környezetének rendezése  
5 millió Ft 

• Utak, járdák építése, 3 millió Ft 
• A fásítási program folytatása, 1 millió Ft 

 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Németh Balázs 
jegyzőt, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet-
tervezet összeállításakor a fenti fejezetek kerüljenek 
betervezésre. 
 

     Határidő: 2015. február 15. 

     Felelős: Nagy Imre Gusztáv pm. 

 
4/D.) A Kistérségi Társulás új Társulási Megállapodásának elfogadása. 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: „A Kistérségi Társulás megküldte a Társulási Megállapodást 
tervezett módosítását, mely személyi és jogszabályi változások miatt szükséges. Kérem a 
képviselő- testület döntését meghozatalát a következőek tekintetében. A Társulási Megállapodás 
az alábbiak szerint módosulna. A korábbi módosítás jogszabályba ütköző volt, azt vissza kell 
vonnunk” – Ezek után a jegyző felolvassa a Társulási Megállapodás módosításait és az egységes 
szerkezetét, majd kéri a Testületet, hogy fogadja el a módosított Társulási Megállapodást és 
hatalmazza fel a Polgármester urat Megállapodás aláírására. 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, minősített többséggel 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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