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Jegyzőkönyv 
 
 

 
 

IV. ülés  
                                                     Készült: 1 példányban 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20-
án, 17.00 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 Markovics Attila 
képviselőket javasolja. Ismerteti a napirendi pontokat: 
 

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

 
2.) Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő, Pázmándfalu, belterület 

226 helyrajzi számú, természetben 9085, Pázmándfalu Fő utca 109. 
számú házas ingatlan adásvétele tárgyában 

Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester  
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3.) Döntés az Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadásáról  
Előadó: a jegyző akadályoztatása miatt Szabóné Petrőcz Olívia igazgatási 
főelőadó 
 
4.) Döntés a Belügyminisztérium által az önkormányzatoknak kiírt, 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
szolgáló pályázaton történő részvételre vonatkozóan 

Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
5.) Pázmándfalu Község Gazdasági programjának elfogadása 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv 
 
6.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
- Tájékoztatás polgármester illetményének korábbi eltérítéséről  

 
 
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: 

14/2015.(V.20.) Pázmándfalu Község 
Önkormányzat 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 polgármester 

 
Határidő: Azonnal 

 
1.) BESZÁMOLÓ AZ ELMÚLT ÜLÉS ÓTA TÖRTÉNT ESEMÉNYEKRŐL 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: „Köszöntöm a Testületet a 2015. évi negyedik ülésén. 
Rendkívüli esemény nem történt. Az új jegyző személyével kapcsolatban szeretném 
elmondani, hogy 2015. június 04. napjával fog majd munkába állni, addig a jegyzői 
teendőket átmenetileg Szabóné Petrőcz Olívia igazgatási főelőadó asszony fogja ellátni. 
A következő testületi ülésünkön már az új jegyző is jelen lesz. Köszönöm, ennyit 
szerettem volna mondani.” 
 
Markovics Attila képviselő: „Az óvodában a térkövezés mikor történik meg? 
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Mészáros Ottó István képviselő: „Megcsináljuk hamarosan, de még pontos időpont 
nincs. A térkövezésre váró terület nagysága kb. 6 m2 lesz, nem nagy munka. Szerintem 
egy héten belül pont kerülhet a dolog végére.” 
 
Guth József képviselő: „A temetőben hiányzik az egyik világítótest, pedig a temető 
ravatalozójának a felújítása nem régen fejeződött be, ahol a világítás is korszerűsítésre 
került.” 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: „A temetőben a kandellábert elvitte a kivitelező, mert 
elromlott, most cserélés alatt van, mivel még garanciális a javítása, hamarosan 
megtörténik a javítása, és üzembe helyezése.” 
 
Kérdés észrevétel nem hangzott el a Képviselő-testület a polgármester beszámolóját 
elfogadja. 
 
2.) DÖNTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ, 
PÁZMÁNDFALU, BELTERÜLET 226 HELYRAJZI SZÁM ALATT FELVETT, 
TERMÉSZETBEN PÁZMÁNDFALU FŐ UTCA 109. SZÁMÚ, HÁZAS 
INGATLAN ADÁSVÉTELE TÁRGYÁBAN 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: Az Önkormányzatot személyesen kereste meg Katona 
Zoltán, és Katona Zoltánné született Domán Barbara Viola, mindketten 9085 
Pázmándfalu, Hegyalja utca 32. szám alatti lakos, hogy szeretné megvásárolni a 
Pázmándfalu, 226 helyrajzi számú, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, 
kivett, lakóház, udvar művelési ágú ingatlant, a vételi ajánlat szerint 3.200.000,- forint 
vételáron. Az ingatlan nagysága 808 m2, közművel részben rendelkezik, épület áll rajta. 
A gázcsonk nincs bevezetve, a villanyóra Algács Elemérné nevén lett kikötve, most az 
új tulajdonosoknak ingyen bekötné a szolgáltató, 30 méteren belül légkábellel ingyenes 
a bekötés.  Az ingatlan forgalmi értéke reálisan a vételárban foglaltaknak megfelelő. Az 
Önkormányzat számára, ezen vagyonelem jelenleg nem hoz hasznot, az ingatlan 
felújításra szorul, ezért értékesítése  jelenleg célszerű és gazdaságilag indokolható lenne. 
A hatályos vagyonrendelet alapján nem szükséges licitet kiírni, valamint az államot sem 
kell értesíteni az elővásárlási jog gyakorlása céljából, mivel az ingatlan értéke nem éri el 
a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott értéket. 
 
Ezek után a polgármester kéri a Testületet, hogy amennyiben az adásvétellel, a fenti 
feltételekkel egyetértenek, határozzanak erről: 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta 
a következő határozatot: 
 

15/2015.(V.20.) Pázmándfalu Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete határozata: 

  
Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy a Pázmándfalu, 
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belterület 226 helyrajzi számú, természetben, 
9085 Pázmándfalu, Fő utca 109. számú házas 
ingatlan 3.200.000,- forint – azaz hárommillió-
kettőszázezer forint  –  vételárért, Katona 
Zoltán, és Katona Zoltánné született Domán 
Barbara Viola vevők részére eladja, továbbá 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
adásvételi szerződés megkötése érdekében 
eljárjon. 

   
Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester 

 
Határidő: Azonnal 

 
3.) DÖNTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI GYERMEKVÉDELMI 
TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRÓL 
Előadó: Szabóné Petrőcz Olívia igazgatási főelőadó (Előterjesztés mellékelve) 
 
Szabóné Petrőcz Olívia igazgatási főelőadó: Az előterjesztést megkapták a Testület 
tagjai. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (továbbiakban Gyvt.) 96. §-ának (6) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról minden év május 31-ig – a 
külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a 
Képviselő-testület, illetve a közgyűlés megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a 
gyámhivatalnak. A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított 30 napon belül 
javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat 60 napon belül 
érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről 
tájékoztatja.” 
 
Ezek után Szabóné Petrőcz Olívia igazgatási főelőadó kéri a Testületet, hogy 
amennyiben a fenti beszámolóval egyetértenek, határozzanak erről: 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta 
a következő határozatot: 
 

16/2015.(V.20.) Pázmándfalu Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete határozata: 

  
Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2014. évi gyermekvédelmi beszámolót 
a jegyzőkönyv mellékletét képező formánban 
elfogadta, és tudomásul vette.  Felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az értékelést határidőben 
küldje meg a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztályának. 

   
Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester 

 
Határidő: Azonnal 
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4.) DÖNTÉS A BELÜGYMINISZTÉRIUM ÁLTAL AZ 
ÖNKORMÁNYZATOKNAK KIÍRT, ÖNKORMÁNYZATI 
FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSÁRA 
SZOLGÁLÓ PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE VONATKOZÓAN 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester (pályázati dokumentáció mellékelve) 

 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: A Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági 
Minisztérium közösen pályázatot írt ki a helyi önkormányzatok részére önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A támogatás célja az önkormányzatok 
által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon 
történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a 
közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási 
tevékenység biztosítása érdekében. Célja továbbá a mindennapos testnevelés 
feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi 
közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása. 
 
Tekintettel a pályázati kiírásban szereplő feltételekre, arról tájékoztatom a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat két pályázati alcél esetében tudna sikeresen 
benyújtani pályázati anyagot. Az egyik az egészségügyi alapellátást nyújtó épület 
felújítása lenne, melybe a háziorvosi rendelő épületének felújítását meg lehetne 
pályázni. A másik alcél megvalósítása esetén pedig az Önkormányzat tulajdonában lévő 
belterületi út, híd és járda felújítására, karbantartására igényelhető támogatás. Az orvosi 
rendelő felújítására maximálisan 30 millió forintra, míg járda felújításra 15 millió forint 
összeg erejéig lehet pályázni. Magam részéről arra tennék javaslatot, hogy mindkét 
esetben nyújtsunk be pályázati anyagot. 
 
A 9085 Pázmándfalu, Fő út 115 szám alatti orvosi rendelő (belterület, 228 helyrajzi 
szám alatti ingatlan) esetében az épület szigetelését, nyílászáró cseréjét lehetne 
megoldani. A kapott árajánlat szerint 3.848.955,- forint – azaz hárommillió-
nyolcszáznegyvennyolcezer-kilencszázötvenöt forint – értékben. Ennek a résznek az 
Önkormányzat részéről az önereje (a beruházás értékének 5%-a) 192.448,- forint – azaz 
egyszázkilencvenkettőezer-négyszáznegyvennyolc forint – lenne. 
 
A járda felújítással kapcsolatos pályázatra, mely a Rákóczi-telep 406 helyrajzi szám 
alatti ingatlant érintené, 6.306.976,- forint – azaz hatmillió-háromszázhatezer-
kilencszázhetvenhat forint – árajánlatot kaptunk. Ennek az Önkormányzatra jutó része 
(a beruházás értékének 15%-a) 946.046,- forint – azaz kilencszáznegyvenhatezer-
negyvenhat forint – lenne. 
Van-e kérdése a Testületnek? 

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

17/2015.(V.20.) Pázmándfalu Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete határozata: 

  
Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 
a Belügyminisztérium által kiírt önkormányzati 
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feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására szolgáló pályázaton részt vegyen, 
és a háziorvosi rendelő felújítására, valamint 
járda felújítására pályázatot nyújtson be. 
Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
pályázati dokumentáció összeállításával 
kapcsolatosan a szükséges intézkedéséket 
megtegye, a szükséges igazolásokat, hatósági 
döntéseket beszerezze, nyilatkozatokat 
megtegye, továbbá a pályázatot a megfelelő 
formában benyújtsa, a sikeres pályázat esetében 
a támogatási, és a beruházásra vonatkozó 
szerződéseket az Önkormányzat nevében 
megkösse. 
 
Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a saját költségvetése terhére 1.138.494,- 
Ft, azaz Egymillió-egyszázharmincnyolcezer-
négyszázkilencvennégy forint összegű önrész 
biztosításáról rendelkezik, amennyiben a 
benyújtott pályázat sikeres lesz, az alábbiak 
szerinti megosztásban: 

I. A 9085 Pázmándfalu, Fő út 115 szám 
alatti orvosi rendelő (belterület, 228 
helyrajzi szám alatti ingatlan) esetében 
192.448,- forint – azaz 
Egyszázkilencvenkétezer-
négyszáznegyvennyolc forint önrész 
megfizetését biztosítja. 

II. A Rákóczi-telep 406 helyrajzi szám alatti 
járda esetében 946.046,- forint – azaz 
kilencszáznegyvenhatezer-negyvenhat 
forint önrész megfizetését biztosítja. 

 
Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester 

 
Határidő: a pályázat benyújtására vonatkozóan 
2015. június 09-ig. A további rendelkezések 
esetében a pályázat elnyerésének függvényében, 
értelem szerűen. 

 
5.) DÖNTÉS PÁZMÁNDFALU KÖZSÉG  GAZDASÁGI TERVÉNEK 
ELFOGADÁSÁRÓL 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
Nagy Imre Gusztáv polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy minden 
önkormányzatnak az alakuló üléstől számítva fél éven belül el kell fogadni a ciklus 
hátralévő idejére a gazdasági programját, majd ismerteti az írásos anyagot. 
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Ezek után Nagy Imre Gusztáv polgármester szavazásra bocsátja Pázmándfalu Község 
gazdasági programját, melyet a Képviselő-testület egyhangúan - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – 6 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

18/2015.(V.20.) Pázmándfalu Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete határozata: 
Pázmándfalu Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Pázmándfalu Község 
gazdasági programját a jegyzőkönyv mellékletét 
képező formában elfogadta, és tudomásul vette. 
 
Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester 

 
Határidő: folyamatos 
 

6.) EGYÉB DÖNTÉST IGÉNYLŐ ÜGYEK 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: A polgármester illetményének eltérítése kérdését 
illetően elmondanám, hogy a Kormányhivatal küldött egy tájékoztatót, amelyben 
közölték az álláspontjukat, ugyanakkor a tájékoztatás az Önkormányzatra vonatkozóan 
kötőerővel nem bír. Egyértelmű állásfoglalás nincs a kérdést illetően, álláspontom 
szerint a jogszabályi rendelkezések sem egyértelműek. Tudomásom szerint 2014. 
októberben Győr városa is meglépte ezt a döntést, a polgármester illetményének 
eltérítésére. Természetesen amennyiben a Testület úgy látja, hogy vonjuk vissza az 
eltérítésre vonatkozó testületi határozatot, ezt elfogadom. Ugyanakkor dönthet úgy a 
Testület, hogy egyelőre nem vonja vissza az illetmény eltérítésére vonatkozó döntését, 
hanem a hagyjuk, és megvárjuk az esetleges jogszabályi rendezését a kérdésnek. 
Amennyiben vissza kell fizetni, akkor úgy is engem fog érinteni kizárólag a 
visszafizetési kötelezettség, és én fogom visszafizetni. 

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: 

19/2015.(V.20.) Pázmándfalu Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete határozata: 
Pázmándfalu Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a polgármester 
illetményének eltérítésére vonatkozó kérdésben 
jelen ülésen nem kíván dönteni, a döntést 
későbbre halasztja, egyben felkéri a 
polgármestert, hogy a Testületet a következő 
ülésen tájékoztassa az ügyben történt 
változásokról. 
 




