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Jegyzőkönyv 
 
 

 
 

III. ülés  
                                                     Készült: 1 példányban 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-
én, 17.30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Pázmándfalu Község Önkormányzat hivatali 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 
Markovics Tamás képviselő 

 
Tanácskozási joggal megjelentek: 
 

a jegyző akadályoztatása miatt Szabóné Petrőcz Olívia igazgatási 
főelőadó 

    
Lakossági érdeklődő: 0 fő 
 

I. 
NAPIREND ELŐTT 

 
Nagy Imre Gusztáv polgármester üdvözli a jelenlévőket, érdeklődőket, igazgatási 
főelőadó asszonyt. Megállapítja, hogy az ülésen a 6 fő képviselő közül 5 fő jelen van,- 
Szakács Péter képviselő kivételével - így az ülés határozatképes. 
 
Az ülést megnyitja, jegyzőkönyv-vezetésre a jegyző akadályoztatása miatt Szabóné 
Petrőcz Olívia igazgatási főelőadó, hitelesítőnek Polcsik Emilné és Mészáros Ottó 
képviselőket javasolja. Ismerteti a napirendi pontokat: 
 

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

 
2.) Pázmándfalu Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési 

rendeletének módosítása 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester  
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3.) Pázmándfalu Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés 
zárszámadásának megtárgyalása és elfogadása  

Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
4.) Egyéb döntést igénylő ügyek, kérdések megvitatása 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 

 
A Képviselő-testület tagjai a napirendi pontokkal egyetértettek. 
 
1.) BESZÁMOLÓ AZ ELMÚLT ÜLÉS ÓTA TÖRTÉNT ESEMÉNYEKRŐL 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: „A polgármester elmondja, hogy a folyamatban lévő 
karbantartási munkálatok folynak. Úgy az átereszek javítása, a játszótéri eszközök 
karbantartása, utak, járdák felújítása. Polgármester tájékoztatja a Testületet, hogy 
várható egy pályázati kiírás a közeljövőben, amely az önkormányzati feladatok 
ellátásával kapcsolatban fog megjelenni. Reméljük, hogy számunkra is megfelelő lesz 
majd és részt tudunk venni majd a fejlesztések folytatása érdekében. 
 
Nagy Imre Gusztáv tájékoztatja a Testületet, hogy elkészült a leendő faluközpont 
látványterve, amelyet minden Testületi tag megkapott. Elmondja, hogy a terület mely 
részén, milyen tájolássa kell ezt a tervet figyelni. 
 
Járóka János képviselő: „Kicsinek tűnik a kultúrterem.” 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: „Ezen lehet változtatni. A kérdés csupán az, hogy 
ezáltal mennyivel nő meg a kiadás. Úgy kell kalkulálni, hogy a m2 ár körülbelül 
300.000,- Ft körül várható. 
 
Polcsik Emilné képviselő: „A könyvtár területe valóban kb. 55 m2  lesz-e?” 
 
Markovics Attila képviselő: „Most kell-e dönteni ezekben az ügyekben, vagy más 
lehetőségeket is megvárunk?” 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: „Természetesen nem kell itt és most dönteni, hiszen 
ez a látványterv inkább a tájékoztatást szolgálja, azzal a céllal, hogy még itt lehet 
ötletelni. Javasolnám azt is, hogy egyelőre, a tervezőt se értesítsük a tervek elkészítése 
érdekében. Amennyiben a konkrét pályázati lehetőség előtt megnyílik az út, akkor előtte 
lesz célszerű visszatérni a részletekre.” 
 
Kérdés észrevétel nem hangzott el a Képviselő-testület a polgármester beszámolóját 
elfogadja. 
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2.) PÁZMÁNDFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA 
(ELŐTERJESZTÉS MELLÉKELVE) 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 

  
Mindenki megkapta az írásos tájékoztatást. 
 
Mészáros Ottó képviselő: „Úgy látom, csak azok a számok szerepelnek a táblázatban, 
amit már menet közben is láttunk.” 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: „Van-e kérdés a benyújtott módosítás tervezetével 
kapcsolatban? Úgy látom nincs, ezért kérem kézfeltartással szavazzunk.” 
 
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal megalkotta és elfogadta az önkormányzat 2014. 
évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.20.) rendelet módosításáról szóló 5/2015. 
(IV.30.) sz. önkormányzati rendeletét. 
 
3.) PÁZMÁNDFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSE ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA ÉS 
ELFOGADÁSA (előterjesztés mellékelve) 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
A zárszámadással kapcsolatban szintén mindenki kézhez kapta a rendelettervezetet és az 
ahhoz tartozó táblázat mellékleteket.  
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: „Felkérem a Testületet, hogy pontról-pontra elemezze 
az adatokat. Ugyanakkor, amennyiben mindenki úgy látja, hogy a kiadott tervezet 
áttanulmányozása során elegendő idő állt rendelkezésre, és az adatokkal kapcsolatban 
nincs érdemi kérdés nem szükséges részletekbe menő tárgyalása a költségvetés 
végrehajtásának.” 
 
Polcsik Emilné képviselő: „Úgy gondolom, hogy a táblázat áttanulmányozása elegendő 
volt.” 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: „Van-e valakinek kérdése a zárszámadással 
kapcsolatban? Ha nincs, akkor kérem, kézfeltartással szavazzunk!” 
 
További kérdés, válasz nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és megalkotta 
Pázmándfalu Község önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat 2014. 
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2015. (II.30.) sz. önkormányzati 
rendeletét. 

 
4.) EGYÉB DÖNTÉST IGÉNYLŐ ÜGYEK, EGYÉB KÉRDÉSEK 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 

 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: „Mint az ismeretes dr. Németh Balázs korábbi jegyző 
jogviszonya a hónap közepén megszűnt.” 
 




