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Jegyzőkönyv 
 
 

 
 

V. ülés  
                                                     Készült: 1 példányban 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-
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 
              

Mészáros Ottó István képviselő 
Polcsik Emilné képviselő 
Markovics Attila képviselő 
Szakács Péter képviselő 

 
Tanácskozási joggal megjelentek: 
 

dr. Szaiff László Tibor 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 4 fő jelen van,- Guth József, és 
Járóka János képviselők kivételével - így az ülés 5 fővel határozatképes. 
 
Az ülést megnyitja, jegyzőkönyv-vezetésre dr. Szaiff László Tibor jegyzőt, 
hitelesítőnek Szakács Péter és Markovics Attila képviselőket javasolja. Ismerteti a 
napirendi pontokat: 
 

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

2.) Döntés a Győri Rendőrkapitány kinevezésének támogatásáról 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 

 
3.) Döntés a Pannon Víz Zrt. részvényeinek átalakításával kapcsolatosan 

Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
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4.) Döntés Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
közérdekű kötelezettségvállalással kapcsolatos tevékenysége tárgyában 
Előterjesztő: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 

5.) Döntés a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnak a 
polgármester illetményét érintő törvényességi felhívása tárgyában 
Előterjesztő: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 

6.) Rendeletalkotás: az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról, valamint az Önkormányzat vagyonáról, és 
vagyongazdálkodásáról szóló rendelet módosítása (előterjesztés 
mellékelve) 
Előterjesztő: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 

7.) Rendeletalkotás: a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet 
módosításáról (előterjesztés mellékelve) 
Előterjesztő: dr. Szaiff László Tibor jegyző 

 
8.) Egyéb döntést igénylő ügyek, kérdések tárgyalása 

Előterjesztő: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
- Tájékoztatás intézményvezetői pályázat kiírásáról 
- Döntés a Hegy út (Fonyó utca) aszfaltozásáról 
- Döntés a tűzoltó szertár melletti hulladékgyűjt ő mellé térfigyelő 

kamera beszerzéséről 
- Döntés a POZNAN Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület 

támogatásáról 
- Döntés a Pázmándfalu Fejlődéséért Közalapítvány megszüntetéséről 

 
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 5 igen szavazattal, 
egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 

 
20/2015.(VII.23.) 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 polgármester 

 
Határid ő: Azonnal 

 
1.) BESZÁMOLÓ AZ ELMÚLT ÜLÉS ÓTA TÖRTÉNT ESEMÉNYEKR ŐL 
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Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: Köszöntötte a Testületet a 2015. évi ötödik ülésén. 
A Polgármester elmondta, hogy rendkívüli esemény nem történt. A falunappal 
kapcsolatosan előadta, hogy sikeresen megtartásra került, botrány, rendbontás nem 
történt. Igyekeztek a lehetőségeinkhez mérten fellépőket hívni. Nem elsősorban híres, 
úgynevezett sztárelőadókat, mert a településen a falunap inkább a helyi közösséget, 
szabadidő eltöltést testesíti meg, nem pedig a fesztivált. Itt zömmel a helyiek vannak 
kint a falunapon. Nagy Imre Gusztáv polgármester elmondta továbbá, hogy sajnálatos 
módon az idei falunappal egy időpontban rendeztek több környező településen is helyi 
rendezvényeket, így a konkurens rendezvények érdeklődőket érintő elszívó hatása is 
érvényesült, ugyanakkor elmondható, hogy az idei falunap nem lett ráfizetéses az 
Önkormányzat részéről. 
 
Kérdés észrevétel nem hangzott el a Képviselő-testület a polgármester beszámolóját 
elfogadja. 
 
2.) DÖNTÉS A GYŐRI RENDŐRKAPITÁNY KINEVEZÉSÉNEK 
TÁMOGATÁSÁRÓL 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: Nagy Imre Gusztáv előadta, hogy a Győr-Moson-
Sopron Megyei Rendőr- Főkapitányság levélben tájékoztatta az önkormányzatot arról, 
hogy Győri Rendőrkapitánynak Váczi Attila r. alezredest nevezték ki. A levélben azt 
kérték, hogy Váczi Attila r. alezredes úr kinevezését a képviselő- testület támogassa. 
 
A polgármester megkérdezi a Képviselő-testületet, hogy kérdés észrevétel van-e a Váczi 
Attila r. alezredes úr kinevezésével kapcsolatban. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 
egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 
 

21/2015.(VII.23.) Pázmándfalu Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete határozata: 

  
Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-
testülete egyetért és támogatja, Váczi Attila 
rendőr alezredes Győri Rendőrkapitányi 
kinevezését. 

   
Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester 

 
Határid ő: Azonnal 
 

 
3.) DÖNTÉS A PANNON VÍZ ZRT. RÉSZVÉNYEINEK ÁTALAKÍT ÁSÁVAL 
KAPCSOLATOSAN 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
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Nagy Imre Gusztáv polgármester: A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, 
hogy a Pannon Víz Zrt. az Önkormányzat részére megküldte azt a levelet, amely szerint, 
2015. év júliusától, az Önkormányzat tulajdonában lévő részvények nyilvántartása 
dematerializált formában történne. Ez érdemi változást nem jelent, kizárólag azt, hogy a 
részvények papír alapú őrzése, nyilvántartása a továbbiakban elektronikus formában 
történik, valamint az értékpapír számla vezetése ezek után az OTP Bank Nyrt-nél 
történik, ugyanis a Raiffeisen Bank Zrt-nél a letéti számla megszűntetésre került. 
 
A polgármester megkérdezi a Képviselő-testületet, hogy kérdés észrevétel van-e a 
Pannon-Víz Zrt. részvények átalakítását érintően, az elektronikus úton történő 
nyilvántartáshoz történő hozzájárulással kapcsolatban. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 
egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 
 

22/2015.(VII.23.) Pázmándfalu Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete határozata: 

  
Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-
testülete egyetért és hozzájárul, hogy a Pannon 
Víz Zrt. cím: 9025 Győr, Országút utca 4. az 
Önkormányzat tulajdonosi jogosultságát 
megtestesítő részvények elektronikus 
átalakítását elvégezze, egyben felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a részvények átalakításával 
kapcsolatosan megküldött átadás-átvételi 
jegyzőkönyvet aláírja, és a Pannon Víz Zrt. cím: 
9025 Győr, Országút utca 4. részére megküldje. 

   
Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester 

 
Határid ő: 2015. augusztus 31. 
 
 

17.32 perckor megérkezett Járóka János képviselő, így a Képviselő-testület a 
továbbiakban 6 fővel folytatta tovább a munkáját. 

 
4.) DÖNTÉS PÁZMÁNDFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-
TESTÜLETÉNEK KÖZÉRDEK Ű KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL 
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGE TÁRGYÁBAN (EL ŐTERJESZTÉS 
MELLÉKELVE) 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: A polgármester tájékoztatta a Testületet, hogy a 
képviselő-testület joga, hogy döntést hozzon a közérdekű kötelezettség vállalással 
kapcsolatban. 
 
dr. Szaiff László Tibor jegyző:  Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az előterjesztés arról 
szól, hogy  ha valaki -  lehet az helyi lakos vagy cég, esetleg egyéni vállalkozás  a 
településen közérdekű felajánlást tesz például település szépítési célra, esetleg köztéri 
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szobor felállítására stb., ezt intézményesített keretek között megtehesse. Ennek a 
tevékenységnek a szervezése a polgármester hatáskörébe tartozna. 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testületnek? 
 
Kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

23/2015.(VII.23.) Pázmándfalu Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete határozata: 

  
1. Pázmándfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
Pázmándfalu Község Önkormányzata 
közérdekű kötelezettséget vállaljon kulturális-, 
sport-, környezetvédelmi-, település-szépítési 
feladatok ellátására eseti jelleggel a jövőben. 
 
Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
Határid ő: folyamatosan 
 
2. Pázmándfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a közérdekű kötelezettség-
vállalás szervezésére vonatkozó okiratot (1. 
számú melléklet) és megállapodás mintát (2. 
számú melléklet) elfogadja, és felhatalmazza a 
polgármestert a közérdekű célra történő 
felajánlások elfogadására, egyúttal felkéri a 
polgármestert a közérdekű kötelezettség-
vállalás feltételrendszerének biztosítására, 
valamint a felajánlások költségvetési 
elszámolási számlán történő kezelésére. 
 
Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester 

 
Határid ő: folyamatosan 

 
5.) DÖNTÉS A GYŐR-MOSON SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATALNAK 
A POLGÁRMESTER ILLETMÉNYÉT ÉRINT Ő TÖRVÉNYESSÉGI 
FELHÍVÁSA TÁRGYÁBAN 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: Mint az a Tisztelt Testület előtt is ismert, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal levelet küldött a polgármesternek.  A levél 
törvényességi felhívás tárgyában került megküldésre, mely szerint legkésőbb 2015. 
augusztus 31-ig Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2015.(II.13.) és 10/2015.(II.13.) határozatát felül kell vizsgálni. A tárgyi határozatok a 
polgármester havi illetményének eltérítését, valamint a költségtérítését állapították meg 
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az Mötv. 71.§ (6) bekezdése alapján 2015. március 1-jétől. A Kormányhivatal 
véleménye szerint az illetmény, és a költségtérítés megállapítása törvényellenesen 
történt. A polgármester előadja, hogy utánajártak a kérdésnek és az a véleményük, hogy 
maradjon így az illetmény eltérítés. 
 
dr. Szaiff László Tibor jegyző: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) alapján a Kormányhivatal álláspontját 
több okból is lehet vitatni. A vonatkozó rendelkezések alapján a megadott határidőig, 
azaz 2015. augusztus 31. napjáig a Testületnek a kötelezettsége annyi, hogy a 
törvényességi észrevételt meg kell vitatni, és írásban az egyetértésről és a megtett 
intézkedésről, vagy az egyet nem értésről tájékoztatni kell a Kormányhivatalt. 
 
A jegyző előadta, hogy véleménye szerint ez elsősorban egy munkáltatói döntés, amint 
a Kormányhivatal az Mötv. szerint törvényességi felügyeleti hatáskörében nem 
vizsgálhat, ugyanakkor a Kttv. szabályainak értelmezése szerint ténylegesen van 
lehetőség az illetmény eltérő megállapítására. Ezen álláspontot megerősítendően, az 
ügyben szintén érintett társ Önkormányzattal is egyeztetést folytattak, ahol szintén 
hasonló vélemény, és álláspont fogalmazódott meg a kérdéssel kapcsolatosan. 
Augusztus 31-ig kell dönteni ebben a kérdésben. A jegyző Tájékoztatta továbbá a 
Testületet, hogy az illetmény visszafizetésre technikailag nincs lehetőség, a kérdést csak 
a jövőre való tekintettel lehet orvosolni. 
 
Ezek után Nagy Imre Gusztáv polgármester szavazásra bocsátotta a kérdést, melyet a 
Képviselő-testület egyhangúan - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 6 igen szavazattal 
elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

24/2015.(VII.23.) Pázmándfalu Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete határozata: 
Pázmándfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal 2015. július 02-án kelt, 
GYB-04/963-1/2015. számú, a polgármester 
illetményének eltérítése tárgyában írt 
törvényességi felhívásában foglaltakkal nem ért 
egyet, és egyben felhatalmazza a polgármestert, 
hogy Pázmándfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének álláspontjáról a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt 
tájékoztassa. 
 
Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester 

 
Határid ő: 2015. augusztus 31. 
 

6.) RENDELETALKOTÁS: AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS 
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZAT 
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VAGYONÁRÓL, ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET  
MÓDOSÍTÁSA (EL ŐTERJESZTÉS MELLÉKELVE) 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
2015. május 19. napján kelt törvényességi felhívása alapján, szükségessé vált a 
Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.08.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezése. A jelenlegi szervezeti és működési szabályzat, olyan a jogalkotásról szóló 
törvény, és a végrehajtására kiadott rendeletben foglalt hiányossággal került 
elfogadásra, amely egy egyszerű módosítással nem orvosolható. A tervezetet minden 
érintett kézhez kapta. Tulajdonképpen a jelenlegi előterjesztés a jelenleg hatályos 
szervezeti és működési szabályzaton alapul, ugyanakkor a Kormányhivatal által érintett 
pontok tekintetében, úgy mint az alakuló ülés, gazdasági program, bizottságok munkája, 
polgármester helyettesítése, a jegyző helyettesítése, a társulásokkal való kapcsolat 
szabályozása a módosítások átvezetésre kerültek a szövegben. Szükséges volt továbbá a 
7/2012. (VI.11.) vagyonrendelet módosítása, is ugyanis célszerű a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglalt értékhatárhoz kötni az ingatlan átruházására 
vonatkozó szabályokat, továbbá a beszerzési értékhatárra vonatkozó rendelkezéseket 
módosítani. 
 
Mivel kérdés észrevétel nem hangzott el, Nagy Imre Gusztáv polgármester szavazásra 
bocsátotta az előterjesztést. 
 
A képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta és megalkotta Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-
testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. (VII.24.) számú 
Önkormányzati rendeletét. 
 
7.) RENDELETALKOTÁS: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI 
SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EL ŐTERJESZTÉS 
MELLÉKELVE) 
Előterjesztő: dr. Szaiff László Tibor jegyző 
 
dr. Szaiff László Tibor jegyző: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletben 
minden évben van betervezve egy keretösszeg, amit a község köteles szociális 
ellátásokra fordítani. Elmondta, hogy figyelembe véve az ebben az évben eddig 
szociális ellátásokra fordított összegeket, úgy tűnik, hogy szociális célokra lehetőség 
nyílik a helyi rendeletben foglaltak alapján az iskolakezdést támogatni. Ez nagyjából, az 
előzetes számítások alapján 150 gyermeket érint az általános iskolás tanulókra, és a 
középfokú intézményekben tanulókra vonatkozóan is, legfeljebb 23 éves korig. 
 
Azok a családok, illetve személyek adhatnak be kérelmet, akik iskoláskorú gyermeket 
nevelnek, és az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum (jelenleg 28.500,-Ft) 250%-át. A kérelem teljesítéséhez érvényes 
jövedelemigazolás, és iskolalátogatási igazolás, továbbá a kérelem formanyomtatvány 
kitöltése szükséges, az adható juttatás pedig gyermekenként 5.000,-Ft. 
 
Különös méltánylást érdemlő esetben, a rendeletben szereplő jövedelemhatárok is 
felemelésre kerültek, hogy minél többen igénybe tudják venni, akik erre rászorulnak. 
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Főleg a temetési támogatásnál fordult elő a korábbi tapasztalatok alapján, hogy igen 
alacsonyak a jövedelemhatárok. 
 
A módosítás érinti továbbá a rendelet hatályát, a beiskolázási segély igénybevételének 
feltételeit. Kérem, hogy támogassák az érintett rendelet módosítását. 
 
Mivel kérdés észrevétel nem hangzott el, Nagy Imre Gusztáv polgármester szavazásra 
bocsátotta az előterjesztést. 
 
A képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta és megalkotta Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 8/2015. (VII.24.) számú Önkormányzati rendeletét, Pázmándfalu 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 4/2015.(II.20.) számú önkormányzati rendeletének 
módosításáról. 
 
9.) EGYÉB DÖNTÉSI IGÉNYLŐ ÜGYEK, KÉRDÉSEK TÁRGYALÁSA 
 
a) TÁJÉKOZTATÁS INTÉZMÉNYVEZET ŐI PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRÓL 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy 2015. 
augusztus 15-i dátummal a közös fenntartású óvoda intézményvezetőjének egyéves 
megbízatása lejár. A Hivatal meghirdette a pályázatot intézményvezetői állásra, amelyre 
2015. augusztus 17-ig lehet jelentkezni. Az intézményvezetői pályázatról a 3 fenntartó 
önkormányzatnak kell majd dönteni. A vezetői megbízás 5 éves időtartamra szól. 
 
Kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

25/2015.(VII.23.) Pázmándfalu Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete határozata: 
Pázmándfalu Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Pázmándfalui Napsugár 
Óvoda vezetői pályázat közzétételét tudomásul 
vette. 
 
Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester 

 
Határid ő: 2015. augusztus 31. 

 
 

b) DÖNTÉS A HEGY ÚT (FONYÓ UTCA) ASZFALTOZÁSÁRÓL 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy árajánlatot kért 
a Hegy út (Fonyó utca) aszfaltozására (Pázmándfalu, belterület 915 helyrajzi számú 
ingatlan). A volt Integrál tulajdonában lévő terület melletti útszakasznál lenne célszerű 
elkezdeni az aszfaltozást, mert a településen ez az egyik legrosszabb állapotban lévő 
útszakasz, amit sokan használnak a helyi lakosok. Jelenleg a költségvetési rendeletben 
biztosított összeg rendelkezésre áll, ugyanakkor a munkálatokat a hideg idő beállta előtt 
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meg kellene kezdeni. A rendelkezésre álló ajánlatok közül a COLAS Út Zrt-től jött a 
legkedvezőbb ajánlat.  Az árajánlat alapján a vállalkozó a pázmándfalui Hegy út 
(Pázmándfalu, belterület 915 helyrajzi számú ingatlan) felújítására, aszfaltozására 
köteles, nettó 4.303.917,- forint, azaz Négymillió-háromszázháromezer-
kilencszáztizenhét forint + ÁFA összegű átalánydíj ellenében. 
 
Kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

26/2015.(VII.23.) Pázmándfalu Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete határozata: 
Pázmándfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete elfogadja a benyújtott 
árajánlatok közül a COLAS Út Zrt-t (1113 
Budapest, Bocskai út 73. adószáma: 14904134-
2-44) által benyújtott ajánlatot és vállalkozási 
szerződést köt a pázmándfalui, Hegy út (Fonyó 
utca, Pázmándfalu, belterület 915 helyrajzi 
számú ingatlan) felújításával kapcsolatban az 
alábbi feltételek mellett: 
 

 
Pázmándfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete megbízza: 

 
I.) Colas Út Zrt-t (1113 Budapest, Bocskai út 73. 
adószáma: 14904134-2-44) az útburkolat 
felújítási munkálatainak elvégzésével nettó 
4.303.917,- forint, azaz Négymillió-
háromszázháromezer-kilencszáztizenhét forint 
+ ÁFA vállalkozói díj ellenében. 

 
II.) Pázmándfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete felhatalmazza Nagy Imre 
Gusztáv polgármestert a fenti szerződés 
aláírására. 

  
Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
Határid ő: A szerződések aláírására 
vonatkozóan 2015. szeptember 30., a 
szerződések teljesítési határidejére 2015. 
november 15. 

 
 
c) DÖNTÉS A TŰZOLTÓ SZERTÁR MELLETTI HULLADÉKGY ŰJTŐ 
MELLÉ TÉRFIGYEL Ő KAMERA BESZERZÉSÉRŐL 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: A polgármester tájékoztatta a Tisztelt Testületet, 
hogy a tűzoltó szertár melletti szelektív hulladékgyűjtő edény környékén rendszeres 
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problémát okoz a rendetlenség, a háztartási hulladékok illegális elhelyezése. Elmondta, 
hogy a tervek szerint szeretnének egy térfigyelő kamerarendszert felállíttatni, a Kertalja 
út, és a Petőfi utca találkozásához, hogy a későbbiekben fel lehessen deríteni az illegális 
hulladékot lerakó személyeket, továbbá hogy visszatartó ereje legyen a további 
jogsértések, szemetelések, esetleges rendbontások elkövetőire. A térfigyelő rendszer 
felállítására azért is szükség lenne, mert az elmúlt időszakban a környéken 
megszaporodtak az éjszakai betörések, lopások. Egy négy kamerás rendszer beszerzése 
nem egy egetverően nagy összeg. Javasolta, hogy kérjenek árajánlatot egy négy 
kamerából álló térfigyelő rendszer felállításával kapcsolatosan, amely a tűzoltó szertár 
közvetlen környékére kerülne elhelyezésre. 
 
Kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

27/2015.(VII.23.) Pázmándfalu Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete határozata: 
 
I.) Pázmándfalu Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért egy térfigyelő 
kamerarendszer felállításával, mely a Kertalja 
út és Petőfi utca közvetlen környezetében 
kerülne elhelyezésre. 
 
II.) Pázmándfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete felhatalmazza Nagy Imre 
Gusztáv polgármestert, hogy a fenti 
kamerarendszer beszerzésével kapcsolatosan 
kérjen árajánlatot, és a legkedvezőbb ajánlatot 
benyújtó féllel kössön szerződést maximum 
bruttó 500.000,- forint, azaz Ötszázezer forint 
összeghatárig, utólagos tájékoztatási, és 
elszámolási kötelezettséggel. 

  
Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
Határid ő: A szerződések aláírására 
vonatkozóan 2015. október 15., a szerződések 
teljesítési határidejére 2015. november 15. 
 
 

d) DÖNTÉS A POZNAN SPORT, KULTURÁLIS ÉS FALUSZÉPÍT Ő 
EGYESÜLET TÁMOGATÁSÁRÓL 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: Előadta, hogy 2015. augusztus 15-én kerül sor a 
POZNAN SPORT, KULTURÁLIS ÉS FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET rendezésében  az 
I. Papírvirág Fesztiválra, és a Majorette csoport fennállásának 15. évfordulójára. 
Pályázaton sajnos nem nyertek pénzt, ezért szükség lenne önkormányzati támogatás 
nyújtására. Az egyesületnél már készültek, megvették az anyagokat a csoportnak, így 
már tetemes költségek is felmerültek. 
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A polgármester indítványozza, hogy a civil szervezetek támogatásáról szóló helyi 
rendelet alapján a kért 200.000,- Ft. támogatási összeget az egyesület részére a Testület 
szavazza meg. 
 
Kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

28/2015.(VII.23.) Pázmándfalu Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete határozata: 
Pázmándfalu Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a POZNAN SPORT, 
KULTURÁLIS ÉS FALUSZÉPÍT Ő 
EGYESÜLET (9085 Pázmándfalu, Fő út 75. 
adószáma: 18971394-1-08) kérelmének helyt ad, 
és 200.000,- Ft. – azaz Kettőszázezer forint – 
támogatást nyújt a saját költségvetése terhére, 
azzal a céllal, hogy a POZNAN SPORT, 
KULTURÁLIS ÉS FALUSZÉPÍT Ő 
EGYESÜLET az I. Papírvirág Fesztivált, és a 
Majorette csoport fennállásának 15. 
évfordulójára szervezett jubileumi ünnepséget 
megrendezze. 
 
Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester 

 
Határid ő: 2015. augusztus 01. 

 
 
e) DÖNTÉS A PÁZMÁNDFALU FEJL ŐDÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 
MEGSZÜNTETÉSÉRŐL 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: Előadta, hogy a PÁZMÁNDAFLU 
FEJLŐDÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY, amelyet az Önkormányzat alapított a Község 
fejlődésének előmozdítása érdekében, a működésnek a célját elérte, ezért a 
továbbiakban nem kívánatos a működésének a további fenntartása. A polgármester 
előadta, hogy a PÁZMÁNDAFLU FEJLŐDÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY a 
vagyonával történő elszámolást követően a Győri Törvényszék nyilvántartásából történő 
törléssel szűnik meg. A Győri Törvényszék részére mellékelni kell – többek között - a 
megszűntetésről szóló képviselő-testületi döntést is. 
 
A polgármester indítványozza, hogy a civil szervezet megszűntetéséről, mint alapító a 
Tisztelt Testület hozzon döntést. 
 
Kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

29/2015.(VII.23.) Pázmándfalu Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete határozata: 
Pázmándfalu Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a PÁZMÁNDAFLU 




