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Pákozd Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

 

A 2013. január 28-án, hétfőn tartott soron kívüli nyílt testületi ülés 

J e g y z ő k ö n y v e 

 

Napirend: 

1. Napirendi pont: Kérelem Waldorf -iskola létesítéséhez önkormányzati ingatlan 

biztosítására.  

Előterjesztő: Takács János polgármester 

 

2. Napirendi pont: Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal történő 

használati szerződés megkötésére.  

Előterjesztő: Takács János polgármester.  

 

3. Napirendi pont: Javaslat: Pákozd község önkormányzata és költségvetési szerveinek 

2013. évi költségvetésére és gazdasági programjára. I. olvasat 

Előterjesztő: Takács János polgármester. 

4. Napirendi pont: Javaslat a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő 

üzemeltetési szerződés megkötésére.  

Előterjesztő: Takács János polgármester.  

 

5. Napirendi pont: Javaslat: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft-vel  

hulladékszállítás tárgyában kötendő együttműködési megállapodás megkötésére. 

Előterjesztő: Takács János polgármester. 

 

6. Napirendi pont: Kis Szabolcs színkör vezető kérelme. 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

7. Napirendi pont: Javaslat: A TÁMOP-1.4.1-12/1. pályázaton való indulásra. 

Előterjesztő: Takács János polgármester. 

8. Napirendi pont: Javaslat a Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet 

kulturális közfoglalkoztatási programján való részvételre. 

Előterjesztő: Takács János polgármester. 

 

9. Napirendi pont: Javaslat jogszabály módosítás kezdeményezésére. 

Előterjesztő: Takács János polgármester. 
 

 

 

Határozatok: 1- 9 /2013. (I.28.) sz. határozatok 

 

Rendeletek: - 
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Határozatok:  

 

1/2013.(I.28.) számú határozat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a Nemeskócsag 

Iskola épületével kapcsolatos használati szerződés tervezetéről 

2/2013.(I.28.) számú határozat a Pákozd Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2013. 

évi költségvetésére és gazdasági programja c. előterjesztés I. olvasatáról 

3/2013.(I.28.) számú határozat a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő 

üzemeltetési szerződésről 

4/2013.(I.28.) számú határozat a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft-vel a pákozdi 

hulladékszállítással kapcsolatos együttműködési megállapodásról 

5/2013.(I.28.) számú határozat a Kis Szabolcs kérelméről  

6/2013.(I.28.) számú határozat a TÁMOP-1.4.1-12/1. sz. hátrányos helyzetű célcsoportok 

foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkozási kapacitásának erősítésével című 

pályázaton való részvételről 

7/2013.(I.28.) számú határozat a Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet kulturális 

közfoglalkoztatási programján való részvételről 

8/2013.(I.28.) számú határozat a Képviselő-testület kezdeményezéséről a munkaügyi központok 

újbóli kijelöléséről 

9/2013.(I.28.) számú határozat Vida Péter kérelméről a Waldorf-módszert alkalmazó iskola Pákozd 

Kultúrházban történő elhelyezésére 
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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:  Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

   2013. január 28-án 16.00 órakor kezdődő nyílt, soron kívüli üléséről 

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácsterme 

   Pákozd, Hősök tere 9. 

 

Jelen vannak:  a képviselő-testület tagjai: 

Takács János polgármester 

Szabó Gábor 

   Kardos Ferenc 

Budai Viktor  

Törzsök Erzsébet 

Kissné Vörösmarty Mária  

 

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Dr. Varjú Mihály aljegyző 

Jegyzőkönyvvezető: Reiner Éva Ella 

 

Takács János: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 5 fő van 

jelen, Dr. Németh Attila képviselő úr orvosi ügyeletet lát el, Szabó Gábor alpolgármester úr, 

hamarosan megérkezik. A képviselő-testület határozatképes. (Jelenléti ív csatolva.) 

 

Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére: Kardos Ferenc és Törzsök Erzsébet 

képviselőket javasolta. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot elfogadta. 

 

Takács János: Javasolta, hogy a testület hallgassa meg a Waldorf-iskola alapítása napirend 

kapcsán Vida Pétert és munkatársát, majd a vitát az adott napirendnél befejezik. Feltette 

szavazásra a napirendek elfogadását.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal a napirendet elfogadta.  

 

1. Napirendi pont: Kérelem Waldorf -iskola létesítéséhez önkormányzati ingatlan 

biztosítására.  

Előterjesztő: Takács János polgármester 

 

Takács János: Elmondta, megkereste az önkormányzatot Vida Péter úr, aki társaival együtt 

Waldorf-módszert alkalmazó magániskola létesítését szeretné megvalósítani Pákozd község 

területén, amennyiben az önkormányzat a kultúrház épületét iskola céljára rendelkezésükre 

bocsátaná. Javasolta, hogy hallgassák meg Vida Péter urat.   

Vida Péter: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Átadta a Waldorf-iskolával kapcsolatos 

kérdéseket és válaszokat tartalmazó egy oldalnyi információs anyagot. Elmondta, hogy a 

Waldorf-módszer európai hírű speciális pedagógiai módszer, amely a gyermekekben lévő 

képességek fejlesztésére épít.  

(Szabó Gábor alpolgármester megérkezett.) 
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Vida Péter: Megtekintették a kultúrházat, amely épületet alkalmasnak tartotta a Waldorf-

iskola működési engedélyének megszerzésére, mely iskolát a 2013/2014. tanévben 

szeretnének indítani. Sukorón már Waldorf-óvodát szerveznek, és az óvoda kapcsán itt a 

szomszéd községben Pákozdon szeretnék indítani az iskolát.  

Kissné Vörösmarty Mária: Tanulmányai végzése során megismerte és tanult a Waldorf-

módszerről, fontosnak tartja a tehetséggondozást, azonban a kultúrház ismerőjeként aggódik 

azon, hogy alkalmas-e a kultúrház épülete az iskola céljára. 

Marczin Orsolya: Álláspontja szerint indulásnak megfelel a kultúrház épülete, és 

amennyiben felfut az oktatás, a gyermekek és az évfolyamok száma, akkor az önkormányzat 

együttműködésével a kultúrház tágas udvarában egy új iskola építésével is lehetne biztosítani 

az intézmény épületét. Most az volna a lényeges, hogy legyen épület, melynek kapcsán meg 

lehet kérni a működési engedélyeket, induljon meg az oktatás, majd a növekedés során 

biztosítanák az iskola tárgyi feltételeit. Budapesten 2-3-szoros túljelentkezés tapasztalható a 

Waldorf-iskoláknál, nagy az érdeklődés a tehetős családoknál.  

Budai Viktor: Miből tervezik az iskolát fenntartani: 

Marczin Orsolya: Budapesten 2-3-szoros túljelentkezés tapasztalható a Waldorf-iskoláknál, 

nagy az érdeklődés a tehetős családoknál, egy vagy két évfolyamnál már finanszírozható az 

iskola, és a felfele növekvő évfolyamok rentábilissá teszik az oktatás feltételrendszerét. 

Álláspontja szerint a kultúrház helyiségei megfelelőek az iskola indításához.  

Budai Viktor: Elmondta, hogy gyermekkorában volt iskola a kultúrházban, ő akkor járt oda 

iskolába. Vajon alkalmas-e a jelenlegi igényeknek a kultúrház építménye? Kap-e rá ÁNTSZ-

engedélyt?  

Marczin Orsolya:  Álláspontja szerint igen, hiszen ezért kérik az önkormányzat támogatását 

az épület kapcsán. Az állami normatíva, a szülői hozzájárulás fedezné az oktatás költségeit. 

Nagyon kedvező tapasztalatok vannak a Waldorf-iskolák működésénél. Ilyen iskola működik 

pl. Nemesvámoson is, amely folyamatosan fejlődik.  

Kissné Vörösmarty Mária: Elmondta, hogy fenntartásai vannak az iskola működése 

kapcsán, mert az önkormányzat területén működő kulturális csoportok, nyugdíjas klub is 

használja az építményt. Hogyan tudnák megoldani emellett az iskolai csoportok elhelyezését? 

Marczin Orsolya: Együttműködésre törekednének, nem lát ebből problémát, másutt is volt 

ilyen jellegű kérdés, amelyet együttműködéssel, jóindulattal meg tudtak oldani.  

Vida Péter: Hangsúlyozta, hogy Fejér megyében nem működik Waldorf-módszertanú iskola, 

ezért biztos abban, hogy az iskola a tehetséges gyermekek oktatása kapcsán rentábilis lesz, 

sok szülő kívánja majd gyermekét ebbe az iskolába íratni. Mind Pákozd, mind Székesfehérvár 

körzetében bizonyára sokan fogják gyermekeiket ide íratni, és ez Pákozd község vonzását is 

növeli. Nemesvámos községben, Veszprém mellett már középiskolát építenek az általános 

iskola mellé. 
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Kardos Ferenc: Ha elkezdené működését a Waldorf-iskola, mi lenne a község másik 

iskolájával? Fenntartható lesz akkor annak a működése? A Waldorf-iskolát a szülők tartanák 

fenn?  

Vida Péter: A Waldorf-módszer európai hírű, a megyében ilyen iskola nincs, bizonyára nagy 

számú érdeklődő szülő, sok tanuló lenne, az iskola eredményesen tudna működni. Fontos a 

szülői támogatás, de az önkormányzat támogatására is számítanak. Adja az iskolának az 

épületet az iskola működtetéséhez. Az önkormányzatnak ez nem fog terhet jelenteni, az állami 

normatívából és a szülők hozzájárulásából kívánják működtetni az iskolát, melynek a rezsijét 

az önkormányzatnak megfizetnék.  

Törzsök Erzsébet: Álláspontja szerint az alapítók most az önkormányzattól elvi támogató 

nyilatkozatot várnak.  

Vida Péter: Igen, ezt szeretnék megkapni, az alapításhoz szükséges az épület, ha nem kapják 

meg, akkor az iskola alapítása kapcsán más településen kell keresniük alkalmas épületet. 

Marczin Orsolya: A Waldorf-iskola célja a tehetséggondozás, ha a tehetséges gyermek 

szülője szegény, ez nem kizáró ok. Az iskola rendszere ezt elbírja, a szülői munkaközösségek 

egymás között gyakorlati példa szerint tudják kezelni a szegény szülők gyermekének oktatását 

is. Munkával, adománnyal, az egyik szülő a másik szülőnél végzett munkájával, nagyon 

széles példatára van ennek az együttműködésnek.  

Szabó Gábor: Érti a kérelmet, de aggályosnak tartotta az üzemeltetést, hogyan tudják a 

termekből az iskolai padokat úgy elhelyezni nap, mint nap, hogy azok a kulturális csoportokat 

ne akadályozzák. Alkalmas-e jelen helyzetében az épület oktatás céljára, mert az 

önkormányzatnak jelenleg nincs forrása az épület felújítására.  

Marczin Orsolya:  Ha megkapják az önkormányzat támogatását, akkor az iskola szervezése 

kapcsán a szülőkkel együttműködve meg tudják oldani azokat a kérdéseket, amelyek az iskola 

normális működéséhez szükségesek. Kéri az önkormányzat támogatását.  

Takács János: Megköszönte a tájékoztatást, a képviselő-testület a napirendek során majd 

megvitatja a kérelmet, mely döntéséről értesíteni fogja a kérelmezőket.  

2. Napirendi pont: Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal történő 

használati szerződés megkötésére.  

Előterjesztő: Takács János polgármester.  

 

Takács János: Megkérdezte kívánja-e valaki a megállapodás tervezetet kiegészíteni.  

Mivel nem, javasolta, hatalmazza fel a képviselő-testület a megállapodás kapcsán további 

egyeztetésre, illetve a megállapodás aláírására.  

Feltette szavazásra a javaslatot.  

A képviselő testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

1/2013.(I.28.) számú önkormányzati 

határozata 

 

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központtal a Nemeskócsag 

Iskola épületével kapcsolatos használati 

szerződés tervezetét. Felkérte a polgármestert, 

hogy a megállapodást az egyeztetéseket követően 

írja alá.  

 

Határidő: folyamatosan 

Felelős:Takács János polgármester 

 

3. Napirendi pont: Javaslat: Pákozd község önkormányzata és költségvetési 

szerveinek 2013. évi költségvetésére és gazdasági programjára. I. olvasat 

Előterjesztő: Takács János polgármester. 

Takács János: Az előterjesztés kapcsán a képviselők véleményét, kérdéseit kérte.  

Törzsök Erzsébet: Az építmény- és telekadó tervezett összege megfelel-e az 

önkormányzat 2012. évi célkitűzéseinek?  

Takács János: A költségvetési javaslatba becsült számok kerültek betervezésre, 

jelenleg is folyamatosan érkeznek az adóbevallások. Látható, hogy komoly 

forráshiányt okozott a Képviselő-testület azon álláspontja, hogy 2012. év 

novemberében nem korrigálta az adórendeletet. Ez 10-15 millió forint adóbevétel-

kiesést okoz az önkormányzat célkitűzéseihez képest. 2014. évre ezeket a döntéseket 

meg kell hozni, és az adórendeletet korrigálni kell. Az adótételeknél alulról vannak 

anomáliák, mert a pénzügyi bizottság, illetve a képviselő-testület nem támogatta az 

alsó határok felülvizsgálatát, emelését. Főleg az üdülő építményeknél vannak ilyen 

problémák.  

Törzsök Erzsébet: Mik az áthúzódó kötelezettségek?  

Takács János: Az állami adósságátvállalás ellenére kb. 20-25 millió forintnyi 

kötelezettség van, pl. a Merkbau, az Afzélia, Szabó Zoltán és mások felé, ezekben 

vannak vitatott követelések is, melyről a bíróság fog majd dönteni. Az önkormányzati 

adósság átvállalása kapcsán érthető az állami költségvetési törvény szigora, új feladat 

finanszírozási rendszer lépett hatályba, az állam elvárja az önkormányzatoktól a 

spórolást.  

Törzsök Erzsébet: Mit takar az iskola beruházási sora?  
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Takács János: Molnár Péter igazgató úr jelezte, hogy számos felújítandó terület van 

az épületben, felül kellene vizsgálni, felújítani az elektromos hálózatot, a fűtést kellene 

korszerűsíteni, a lapos tetejű öltöző beázik, a vakolat leázik. Ezeket tartalmazza ez a 

sor. 

Budai Viktor: Takács János polgármester úr megszólította a pénzügyi bizottságot, 

kényelmetlenül érezte magát, erre reagálnia kell. Ezek szerint a pénzügyi bizottság 

okozta a pénzügyi hiányt?  

Takács János: Ezt nem állította, nem a pénzügyi bizottságra gondolt, azonban 

javasolta tekintsék át, milyen anomáliák vannak az adórendszerben, az adónemek alsó 

tételeinél, erre a javaslatára nem kapott támogatást. Járhatóbb út lett volna, ha akkor 

mind a pénzügyi bizottság, mind a testület felvállalja ezeknek a korrigálását, mert 

ebből - számításaik szerint – legkevesebb 10 millió forint többlet adóbevétel 

keletkezett volna. Ezt a hiányosságot ez évben feltétlenül korrigálni kell.  

Budai Viktor: Elmondta, a pénzügyi bizottság számos ülésén dolgozott az 

adórendeleten, a beleépített kedvezményeket kihúzták, a tervezeteket az aljegyző 

készítette. Véleménye szerint az arányosság a rendeletben rendben van. Ha nincs felső 

határ, miért legyen alsó határ? Ha tévedtek, ő elnézést kér, de hangsúlyozta, hogy az 

üdülő területekre Ő a kommunális adót javasolta megtartani.  

Törzsök Erzsébet: A Pénzügyi Bizottság Tagjai tudták, hogy probléma lesz az 

adórendelettel az első években, a bevallások kapcsán annak felülvizsgálata szükséges, 

mert akkor lesz igazán megalapozott, igazságos a beérkezett és feldolgozott adatok 

alapján. 

Takács János: Tájékoztatást kapott, hogy az adóbevallások kapcsán volt több 

helyszíni ellenőrzés, melyet követően az adóbevallás módosult. Elmondta, senkinek 

nem kívánja a felelősséget a nyakába sózni, hanem azt vizsgálja meg a képviselő-

testület, hogyan lehet az adórendeletet úgy felülvizsgálni, hogy az alulról bent lévő 

anomáliákat megszüntessék. 

Dr. Varjú Mihály: Elmondta, az adórendelet-tervezeteket a képviselő-testület és a 

pénzügyi bizottság útmutatásainak megfelelően készítették elő. A környező 

települések adórendeleteit vették alapul, melyeket a testületek tagjainak átadtak. A 

pénzügyi bizottság több ülésén tett újabb és újabb módosító javaslatot, melyeket a 

testületi döntéseknek megfelelően beépítették a rendelet tervezetbe. Az első 

tervezetek, melyeket a lakossági vélemények begyűjtése kapcsán ismertettek, olyan 

mentességeket, olyan megkülönböztetéseket is tartalmaztak, melyeket a döntéshozás 

előtt külső szakmai véleményezést követően törvényességi szempontból kért kihúzni a 

tervezetből. A testület által elfogadott adórendeletet törvényességi szempontból 

ellenőrizték, a korrekció megtörtént. Az új adórendelet két új adónemet vezetett be, az 

építményadót és a telekadót, melyek adatbázisának kiépítését követően, a szükséges 

korrekciók után eredményesen szolgálják majd az önkormányzat adóbevételi 

célkitűzéseit. Tájékoztatásul elmondta, hogy a soroksári adórendeletet néhány napja 



8 

 

bírálták felül a lakóhely szerinti megkülönböztetés tilalma miatt. A hivatal 

túlmunkával az adóbevallásokat feldolgozta, a folyamatosan érkezőket naprakészen 

tudja feldolgozni. A képviselő-testület joga és felelőssége az adórendelet 

felülvizsgálata, az adóterhelés méltányos és igazságos megállapítása. A 

képviselőknek, amikor ezt a közfeladatot felvállalták, kötelességük olyan döntéseket is 

meghozni, amelyek adott esetben nem népszerűek.  

Takács János: Az építmény- és telekadóknál a felülről nyitott adóalap kapcsán az 

épületek és a telkek mérete miatt az adó mértéke nem elviselhetetlen. Az alulról 

nyitottnál van ugyanakkor a jelentős adóbevétel kiesés a számítotthoz képest, és ez 

zömében az üdülőknél jelentkezik a helyi lakossági adóbevallásokkal szemben. 

Szükségesnek tartotta az adórendelet anomáliáinak ez évben történő korrigálását. 

Szükséges felülvizsgálni helyszíni ellenőrzésekkel a bevallásokat is, egy 40 nm-nél 

kisebb üdülő épület nem szolgálhat üdülő céljára szakmai álláspontja szerint.  

Budai Viktor: Egyetértett Takács János polgármesterrel. 

Takács János: Javasolta, hogy a pénzügyi csoportvezető soronként mondja el a 

képviselő-testületnek, mi van a számok mögött, majd ezt követően javasolta, hogy az 

iskola tantermének és műfüves pályájának hasznosítására kössön a testület 

megállapodást a sportegyesülettel, mely megállapodást a testület következő ülése elé 

terjesztenének.  

A testület 6 igen szavazattal a javaslattal egyetértett.  

Nochtáné Sulyok Marianna: Részletesen elemezte a költségvetési javaslat 

táblázatait, annak sorait. 

Takács János: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Pázmánd község képviselő-

testülete a pázmándi óvodát érintő hűségjutalmak fedezetét nem kívánja megadni.  

A képviselő-testület szavazatát kérte. 

A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2/2013.(I.28.) számú önkormányzati 

határozata 

 

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta Pákozd Község 

Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2013. 

évi költségvetésére és gazdasági programja c. 

előterjesztés I. olvasatát. 

 

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi Bizottságát, 

hogy a beterjesztett költségvetési javaslatot 
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vitassa meg, tegyen javaslatot a kiadások 

csökkentésére, a bevételek növelésére a 

költségvetési egyensúly biztosítása érdekében. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a pénzügyi 

bizottság javaslatát követően a költségvetési 

javaslatot ismét terjessze be a Képviselő-testület 

elé. 

Határidő: Pénzügyi Bizottság:   2013. február 08. 

4. Napirendi pont: Javaslat a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő 

üzemeltetési szerződés megkötésére.  

Előterjesztő: Takács János polgármester.  

 

Takács János: Elmondta, a Pákozd-Sukorói Csatamúzeum államnak történő átadása 

kapcsán  is indokolt a Kft-vel az üzemeltetési szerződés megkötése, mely megkötésére 

kérte a testület jóváhagyását.  

 

Feltette szavazásra a javaslatot.  

A képviselő testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

3/2013.(I.28.) számú önkormányzati 

határozata 

 

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta a Katonai Emlékpark 

Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő 

üzemeltetési szerződés tervezetét. A képviselő 

testület felkéri a polgármestert, hogy az 

egyeztetéseket követően az üzemeltetési 

szerződést az önkormányzat nevében írja alá. 

 

Határidő: folyamatosan 

Felelős:Takács János polgármester 

5. Napirendi pont: Javaslat: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft-vel  

hulladékszállítás tárgyában kötendő együttműködési megállapodás megkötésére. 

Előterjesztő: Takács János polgármester. 

 

Takács János: Elmondta, hogy a Kft, illetve alvállalkozója, a Depónia Kft. végzi Pákozd 

község területén a hulladékgyűjtést, melynek tartalmához, annak pontosításához kérte a 

képviselő-testület javaslatát. 
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Szabó Gábor alpolgármester: Javasolta, hogy a b. pont nemleges legyen, a d. pontnál 

csütörtök, f. pontnál a hónap utolsó csütörtöki napja kerüljön rögzítésre. Kérte továbbá, hogy 

a Depónia a megállapodás lényegi tartalmát a pákozdi lakosoknak a számlával együtt küldje 

meg.  

Takács János: Feltette szavazásra a javaslatot.  

A képviselő testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

4/2013.(I.28.) számú önkormányzati 

határozata 

 

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta a Székesfehérvár 

Városgondnoksága Kft-vel a pákozdi 

hulladékszállítással kapcsolatos együttműködési 

megállapodást, és azt a kiegészítésekkel együtt 

elfogadta. Felkérte a polgármestert a 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Takács János polgármester 

6. Napirendi pont: Kis Szabolcs színkör vezető kérelme. 

Előterjesztő: Takács János polgármester. 

Takács János: A kérelem kapcsán megjegyezte, az alulfinanszírozottság miatt, 

amikor a kulturális csoportoktól is bérleti díjat kérnek, nem tekinthetnek el a bérleti díj 

beszedésétől.  

A kérelem ismeretében a képviselő-testület szavazatát kérte. 

A képviselő testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

5/2013.(I.28.) számú önkormányzati 

határozata 

 

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta Kis Szabolcs kérelmét. A 

képviselő-testület úgy döntött, hogy a színkör 

részére bérleti díj ellenében, tanórán kívül a 

Nemeskócsag Iskola épületében termet biztosít. 

 

Határidő: folyamatos 
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Felelős: Takács János polgármester 

7. Napirendi pont: Javaslat: A TÁMOP-1.4.1-12/1. pályázaton való indulásra. 

Előterjesztő: Takács János polgármester. 

Takács János: A kiküldött anyag kapcsán megjegyezte, minden egyes 

munkahely nagyon fontos a mai világban, sajnos sok pákozdi fiatal is van munka 

nélkül, ezért is meg kell próbálni a pályázatot. Az óvodánál, iskolánál működő 

alapítvány, illetve a Pákozdért Közalapítvány pályázhat, az önkormányzat támogassa a 

pályázatot.   

Takács János: Feltette szavazásra a javaslatot.  

A képviselő testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

6/2013.(I.28.) számú önkormányzati 

határozata 

 

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta a TÁMOP-1.4.1-12/1. sz. 

hátrányos helyzetű célcsoportok 

foglalkoztatásának támogatása a nonprofit 

szervezetek foglalkozási kapacitásának 

erősítésével című pályázatot, mely kapcsán 

támogatja, hogy a pákozdi székhelyű egyesületek, 

alapítványok e pályázaton induljanak. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy e pályázatok 

kapcsán az önkormányzat részéről a szükséges 

támogatást adja meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Takács János polgármester 

8. Napirendi pont: Javaslat a Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet 

kulturális közfoglalkoztatási programján való részvételre. 

Előterjesztő: Takács János polgármester. 

 

Takács János: Az írásos anyag kapcsán hangsúlyozta, fontos, hogy az önkormányzat, 

illetve a civil szervezetek pályázzanak a program nyújtotta támogatásra, ezzel is elősegítve a 

pákozdi kulturális életet.  

Takács János: Feltette szavazásra a javaslatot.  

A képviselő testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

7/2013.(I.28.) számú önkormányzati 

határozata 

 

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta a Nemzeti Közművelődési 

és Közgyűjteményi Intézet kulturális 

közfoglalkoztatási programján való részvételre 

vonatkozó pályázati kiírást, és úgy döntött, hogy 

támogatja azon az önkormányzat, illetve a 

pákozdi civil szervezetek, egyházak pályázatát. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Takács János polgármester 

9. Napirendi pont: Javaslat jogszabály módosítás kezdeményezésére. 

            Előterjesztő: Takács János polgármester. 

 

Takács János: Az írásos anyag kapcsán megjegyezte, hogy Sukoró és Nadap községek 

polgármesterével már tárgyalt arról, hogy együtt kezdeményezzék a jogszabály módosítását. 

A kevés jövedelemmel bíró álláskeresőknek, akik már sajnos megszokták, hogy álláskeresési 

ügyintézés céljából Székesfehérvár Piac-térre kell utazniuk, itt intézzék ügyeiket, ne kelljen 

Gárdonyba a Járási Hivatalhoz utazniuk. Sági Tibor járási hivatalvezető úrral is megbeszélést 

folytatott, hogy a július 1-én hatályba lépő jogszabály határidejéig a szükséges módosítás 

megtörténjen.  

Takács János: Feltette szavazásra a javaslatot.  

A képviselő testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

8/2013.(I.28.) számú önkormányzati 

határozata 

 

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-

testülete kezdeményezi a munkaügyi központok, 

valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal 

járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi 

kirendeltségének illetékességéről szóló 44/2012. 

(XII.22.) NGM rendelet 2013. július 1-jén 

hatályba lépő 2. melléklete módosítását, mely 

szerint Pákozd község álláskeresői ügyeiket a 

Gárdonyi Járási Hivatal Munkaügyi 

Kirendeltsége helyett/mellett a Székesfehérvári 
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Járási Hivatal Székesfehérvári Munkaügyi 

Kirendeltségében is intézhessék. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy Nadap és Sukoró 

Községek polgármestereivel is egyeztetve járjon 

el a pákozdi lakosok érdekében. 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Takács János polgármester 

Képviselők bejelentései:  

Kardos Ferenc: Elmondta, hogy az Ingókő utcában a vízlefolyás csatornateteje nem 

biztonságos, kérte ennek felülvizsgálatát az esetleges balesetek megelőzése érdekében. 

Kissné Vörösmarty Mária: Tájékoztatta a polgármestert, hogy a polgármesteri hivatal 

számai nem jelennek meg a telefonján, amikor azt felhívja. Mi lehet ennek az oka?  

Továbbá nehezményezte, hogy a pákozdi ívó víz zavaros, percekig tart, mire letisztul.  

Budai Viktor: A Rákóczi utcai lakosok jelezték neki, hogy a fekvőrendőrök 

balesetveszélyesek. Felhívta a figyelmet, hogy a kerékpárút mellett a közúton sok helyen az 

ígéretek ellenére nem került fel a kerékpározás tiltását tartalmazó tábla. 

Takács János polgármester: Az Ingókő utcai vízlefolyás helyzetét megvizsgálják, a 

telefonszámok kapcsán megnézik, mit lehet tenni. Az ívó víz azért zavaros, mert vezetéktörés 

miatt a nyomáskiegyenlítő légtartály levegője beáramlott az ívó víz-hálózatba, és amíg a 

vízből ki nem pezseg a levegő, addig az zavaros színűnek tűnik. A Rákóczi utcai lakók 

kérésére kerültek a fekvőrendőrök elhelyezésre,  jelzőtáblákat kell kihelyezni, 

figyelmeztetésül az autósok számára. A kerékpározást tiltó táblák kapcsán Hajnal János 

mérnök urat fogják megkeresni.  

Javasolta, hogy az 1. napirenddel folytassák a testületi ülést.  

1. Napirendi pont: Kérelem Waldorf -iskola létesítéséhez önkormányzati ingatlan 

biztosítására.  

Előterjesztő: Takács János polgármester 

 

Takács János: A testületi ülés elején meghallgatták a kérelmet benyújtó tanárokat, van-e még 

a képviselő-testület tagjainak kérdése, javaslata? Elhangzott, az építmény nem alkalmas 

iskolai célokra, valamint a kultúrház kulturális csoportjainak rendezvényeivel nem 

összehangolható, ezért erről kérte a testület szavazatát. 

A képviselő testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

9/2013.(I.28.) számú önkormányzati 

határozata 

 

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta Vida Péter kérelmét a 

Waldorf-módszert alkalmazó iskola Pákozd 

Kultúrházban történő elhelyezésére. A kérelmet 

megvitatva úgy döntött, hogy a kérelemhez nem 

járul hozzá, mivel az építmény nem alkalmas 

iskola céljára, valamint az épületben az iskola és 

a kulturális csoportok működése nem 

összehangolható. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Takács János polgármester 

Takács János: Megköszönte a végzett munkát, a testület a következő alkalommal a pénzügyi 

bizottság javaslatát megismerve dönteni fog a 2013. évi költségvetésről.  

Felkérte a képviselőket, hogy a még le nem adott vagyonnyilatkozatokat a hó végéig adják le 

a Hivatalban. 

Ezt követően más napirend híján a testület ülését bezárta. 

k.m.f. 

 

 

…………………………….. 

Takács János 

polgármester 

 

…………………………….. 

Dr. Varjú Mihály 

aljegyző 

…………………………….. 

Kardos Ferenc 

települési képviselő, 

mint hitelesítő 

…………………………….. 

Törzsök Erzsébet 

települési képviselő, 

mint hitelesítő 

 


