
Iktatószám: 1753-2/2017. 

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

 

 

 

A 2017. szeptember 25-én hétfőn 16:00 órakor kezdődő 

 soros nyílt testületi ülés 

 

J e g y z ő k ö n y v e 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Napirendi pont: Tájékoztató az elmúlt ülést követő fontosabb eseményekről, lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról (szóban) 

Előterjesztő: Takács János polgármester  

 

2. Napirendi pont: Javaslat Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 1/2017. (III.02.) 

önkormányzati rendelete módosítására 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

 

3. Napirendi pont: Javaslat Pákozd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003.(IV.8.) 

önkormányzati rendelete módosítására 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

Véleményező: Ügyrendi Bizottság 

 

4. Napirendi pont: Javaslat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz történő 

csatlakozásra 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

 

5. Napirendi pont: Javaslat a pákozdi 189/4 hrsz-ú ingatlan forgalomképessé 

minősítésére és értékesítésére 

Előterjesztő: Takács János polgármester  

Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

 

6. Napirendi pont: Javaslat vidékfejlesztési pályázaton történő részvételre 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

 

7. Napirendi pont: Javaslat a Pákozdi Polgárőrség támogatási kérelmének 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

 

8. Napirendi pont: Javaslat a Pákozdi Sport Egyesület támogatási kérelmének 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Takács János polgármester 
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Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

 

9. Napirendi pont: Javaslat Pákozd Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési 

szabályzata jóváhagyására 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

  

10. Napirendi pont: Javaslat Pákozd Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési terve 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

 

11. Napirendi pont: Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város támogatói 

szándéknyilatkozat iránti kérelmének jóváhagyására Európa Kulturális Fővárosa cím 

elnyeréséért folyó versenyben 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

 

12. Napirendi pont: Bejelentések 

-   A bejelentések között, illetőleg a napirend után tárgyalandó témák:  

            - Képviselők bejelentései, felvilágosítás kérés (interpelláció) 

 

 

Zárt ülés keretében: 

 

1. Napirendi pont: Javaslat az Argentis Kft. napelemes kiserőmű üzemeltetésére 

vonatkozó ajánlatának elbírálására 

Előterjesztő: Takács János polgármester  

Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

 

2. Napirendi pont: Javaslat adásvételi szerződések jóváhagyására Pákozd belterület 

2134/18-27 és 2134/34 hrsz. alatt felvett ingatlanok vonatkozásában 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

 

3. Napirendi pont: Javaslat fellebbezés elbírálására házi segítségnyújtásért fizetendő 

személyi térítési díj átvállalása ügyében 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

 

 

Rendeletek: 14-16/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet  

 

14/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetésről és 

annak végrehajtási szabályairól szóló 1/2017. (III.02.) önkormányzati rendelete módosításáról 

15/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2003.(IV.8.) önkormányzati rendelete módosításáról 

16/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti 

rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
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Határozatok: 149-162/2017. (IX.25.) számú határozatok  

149/2017. (IX.25.) számú önkormányzati határozat napirendről és a hitelesítőkről 

150/2017. (IX.25.) számú önkormányzati határozat a két ülés között történt eseményekről 

151/2017. (IX.25.) számú önkormányzati határozat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatról 

52/2017. (IX.25.) számú önkormányzati határozat a pákozdi 189/4 helyrajzi számú ingatlan 

átminősítéséről  

153/2017. (IX.25.) számú önkormányzati határozat a pákozdi 189/4 helyrajzi számú ingatlan 

értékesítéséről 

154/2017. (IX.25.) számú önkormányzati határozat a Miniszterelnökség Nyílt Pályázati 

Felhívása alapján a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, 

közétkeztetés fejlesztése” nevű, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázaton történő 

részvételről 

155/2017. (IX.25.) számú önkormányzati határozat a Pákozdi Polgárőrség támogatási 

kérelmének jóváhagyásáról 

156/2017. (IX.25.) számú önkormányzati határozat a Pákozdi Sport Egyesület támogatási 

kérelmének jóváhagyásáról 

157/2017. (IX.25.) számú önkormányzati határozat Pákozd Nagyközség Önkormányzata 

Közbeszerzési Szabályzata elfogadásáról  

158/2017. (IX.25.) számú önkormányzati határozat Pákozd Nagyközség Önkormányzata 

2017. évi Közbeszerzési Terve jóváhagyásáról 

159/2017. (IX.25.) számú önkormányzati határozat  támogatói szándéknyilatkozatról 

160/2017. (IX.25.) számú önkormányzati határozat a pákozdi 14/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonos 

és vagyonkezelő közötti osztott használati megállapodás jóváhagyásáról 

161/2017. (IX.25.) számú önkormányzati határozat forgalmi rend átmeneti megváltoztatásáról 

162/2017. (IX.25.) számú önkormányzati határozat a megyei önkormányzatok rendkívüli 

támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására (ennek 

keretében a rendkívüli szociális támogatásra) kiírt pályázaton való részvételről 
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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. szeptember 25-én, hétfőn 16:00 órakor kezdődő soros nyílt 

üléséről 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácsterme 

   Pákozd, Hősök tere 9. 

 

Jelen vannak: a képviselő-testület tagjai: 

 

Takács János polgármester 

Szabó Gábor alpolgármester 

   Dr. Németh Attila 

   Törzsök Erzsébet 

   Paksi János 

   Wágner Tamás 

    

 

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: 

 

   Dr. Kömüves Hajnalka jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

   Dr. Kömüves Hajnalka jegyző 

 

 

Takács János: Köszöntötte a Képviselő-testület megjelent tagjait, Jegyző Asszonyt. 

Ismertette a napirendi pontokat. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy 6 fő van jelen. A 

Képviselő-testület határozatképes. (Jelenléti ív csatolva.) Javaslatot tett a jegyzőkönyv 

hitelesítők személyére: Törzsök Erzsébet képviselő asszonyt, valamint Paksi János képviselő 

urat javasolta. Van-e valakinek módosítási javaslata, észrevétele, kérdése a napirendi 

pontokkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérte a Képviselő-testületet, hagyja jóvá a 

hitelesítők személyére tett javaslatot és a napirendi pontokat. 

 

A Képviselő-testületből jelen levő 6 képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a 

jegyzőkönyv hitelesítőkre és a napirendi pontokra az alábbi határozatot hozta: 

  

      Pákozd Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

149/2017. (IX.25.) számú önkormányzati 

határozata 

 

napirendről és a hitelesítőkről 
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Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete a testületi ülés napirendjére és 

hitelesítőire vonatkozó javaslatot elfogadta. 

 

 

1. Napirendi pont: Tájékoztató az elmúlt ülést követő fontosabb eseményekről, lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról (szóban) 

Előterjesztő: Takács János polgármester  

   

Takács János: Örömmel tájékoztatja a Tisztelt Képviselőket, hogy kb. egy órával ezelőtt 

megérkezett a hivatalos értesítés arról, hogy az óvoda pályázat nyert, megkapják a kért 

támogatást. A közbeszerzésről már folyamatosan egyeztettek, az ezzel kapcsolatos 

előterjesztések a további napirendi pontok között szerepelnek. 

A másik fontos bejelentése, hogy az igényelt REKI támogatást szintén elnyerték, így 

kiegyenlítették a tartozást. A temetőkivitelezésnél megtörtént az út átadás, néhány 

hiánypótlást kell még teljesíteni. Az elnyert sportpark pályázat kivitelezési munkálatai is 

megkezdődtek.  

A Katonai Emlékparkban lezajlott a taggyűlés. Az elsődleges téma a pénzügyi beszámoló 

volt, amelyet a tulajdonosok tudomásul vettek, jóváhagytak. 

A Sport Egyesület elnökségi ülést tartott, ahol Paksi János, mint az Önkormányzat által 

delegált elnökségi tag jelezte lemondási szándékát. 

 

Paksi János: Lemond az elnökségben betöltött tagságáról, nem változott a véleménye. Nem 

látja az elszántságot az edzők és a játékosok részéről, ezért az összetételért nem hajlandó a 

szabadidejéből egyetlen percet sem áldozni.  

 

Takács János: Zichyújfaluban átadásra került az újonnan megépült tornaterem, impozáns 

rendezvény keretében zajlott az átadás. Jó volt látni, hogy a Velencei-tó környéki 

polgármesterek tudnak egymás sikerének örülni. 

Az Arborétumnál is volt egy átadási ünnepség, megnyílt a vadaspark, így újabb kínálattal 

gazdagodott az Arborétum programja. Kérdések, észrevételek vannak-e a tájékoztatóval 

kapcsolatosan? 

 

Szabó Gábor: Kérdezte, hogy az útátadásnál a tábla kihelyezésre került-e? 

 

Takács János: Még nem. További kérdések, észrevételek vannak-e? Amennyiben nincs, 

javasolta, fogadja el a Testület a tájékoztatót. Aki a javaslattal egyetért, kérte, szavazzon. 

  

A Képviselő-testületből jelen levő 6 képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

      Pákozd Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

150/2017. (IX.25.) számú önkormányzati 

határozata 

 

a két ülés között történt eseményekről 
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Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadta a polgármester 

által a két ülés között történt eseményekről adott 

tájékoztatót. 

 

Felelős: Takács János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2. Napirendi pont: Javaslat Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 

2017. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 1/2017. (III.02.) 

önkormányzati rendelete módosítására 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

 

Takács János: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztést előzetesen minden 

képviselő megkapta. A Pénzügyi Bizottság előzetesen tárgyalta a napirendi pontot.  

 

Törzsök Erzsébet: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Nagyon részletes, 

precíz anyagot kaptak. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a költségvetési rendelet 

módosítását az előterjesztés szerint.  

 

Takács János: Van-e valakinek kérdése, véleménye a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Amennyiben nincs, javasolta, fogadja el a Testület a költségvetési rendelet módosítását az 

előterjesztés szerint. Aki a javaslattal egyetért, kérte, szavazzon.   

 

A Képviselő-testületből jelen levő 6 képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az 

alábbi rendeletet alkotta: 

 

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

14/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2017. évi költségvetésről és 

annak végrehajtási szabályairól szóló 1/2017. 

(III.02.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

 

(A rendelet külön íven megszövegezve, a 

jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

  

3. Napirendi pont: Javaslat Pákozd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003.(IV.8.) 

önkormányzati rendelete módosítására 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

Véleményező: Ügyrendi Bizottság 
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Takács János: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztést előzetesen minden 

képviselő megkapta. Az Ügyrendi Bizottság előzetesen tárgyalta a napirendi pontot. 

 

Dr. Németh Attila: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a Szervezeti és 

Működési Szabályzat módosítását. A korábban hozott Testületi döntések miatt vált 

szükségessé a módosítás, hogy illeszkedjen a jogszabályokhoz. 

 

Takács János: Van-e valakinek kérdése, véleménye a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Amennyiben nincs, javasolta, fogadja el a Testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosítását az előterjesztés szerint. Aki a javaslattal egyetért, kérte, szavazzon.   

 

A Képviselő-testületből jelen levő 6 képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az 

alábbi rendeletet alkotta: 

 

      Pákozd Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

15/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2003.(IV.8.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

 

(A rendelet külön íven megszövegezve, a 

jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

4. Napirendi pont: Javaslat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

 

Takács János: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztést előzetesen minden 

képviselő megkapta. Van-e valakinek javaslata, véleménye, kérdése a napirenddel 

kapcsolatosan? Amennyiben nincs, javasolta, fogadja el a Testület a Bursa Hungarica 

ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról szóló előterjesztést a határozati javaslat szerint. 

Aki a javaslattal egyetért, kérte, szavazzon. 

 

A Képviselő-testületből jelen levő 6 képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

      Pákozd Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

151/2017. (IX.25.) számú önkormányzati 

határozata 

 

a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatról 

 

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete úgy határoz, csatlakozni kíván a Bursa 
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Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez. 

 

A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés 1. 

számú mellékletét képező Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2018. évi fordulójának Általános Szerződési 

Feltételeit, valamint biztosítani fogja éves 

költségvetésében azt a meghatározott összeget, 

melyet folyósítani kíván a kedvező elbírálásban 

részesülő pályázóknak.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

a csatlakozásra vonatkozó nyilatkozatot 2017. 

október 2. napjáig juttassa el az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer részére.   

 

A Képviselő-testület pályázatot ír ki: az „A” 

típusú pályázatot a jelenlegi felsőoktatási 

hallgatók számára, valamint a „B” típusú 

pályázatot a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni 

kívánók számára. A pályázatok benyújtásának 

határideje: 2017. november 7.  

 

A Bursa Hungarica ösztöndíj megítéléséről, 

mértékéről a benyújtott kérelmek alapján Pákozd 

Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Népjóléti Bizottsága javaslata alapján dönt. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő csatlakozásra: 2017. október 2.  

Határidő pályázat benyújtására:  

2017. november 7. 

Felelős: Takács János polgármester 

 

 

5. Napirendi pont: Javaslat a pákozdi 189/4 hrsz-ú ingatlan forgalomképessé minősítésére 

és értékesítésére 

Előterjesztő: Takács János polgármester  

Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

 

Takács János: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztést előzetesen minden 

képviselő megkapta. A kérelem korábban már tárgyalásra került, a Földhivatal kért még 

néhány pontosítást. A Pénzügyi Bizottság előzetesen tárgyalta a napirendi pontot.  

 

Törzsök Erzsébet: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. A Pénzügyi Bizottság 

elfogadásra javasolja az átminősítést, a rendelet módosítást, valamint az értékesítést az 

előterjesztés szerint.  
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Takács János: Van-e valakinek kérdése, véleménye a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Amennyiben nincs, javasolta, fogadja el a Testület az átminősítésről szóló előterjesztést a 

határozati javaslat szerint. Aki a javaslattal egyetért, kérte, szavazzon.   

 

A Képviselő-testületből jelen levő 6 képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

152/2017. (IX.25.) számú önkormányzati 

határozata 

 

a pákozdi 189/4 helyrajzi számú ingatlan 

átminősítéséről  

 

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta a pákozdi 189/4 helyrajzi 

számú ingatlan átminősítésére vonatkozó 

előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  

 

1. Pákozd Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Pákozd, 189/4 helyrajzi 

számon nyilvántartott 2757 m2 alapterületű 

művelés alól „kivett közterület” megnevezésű 

ingatlant forgalomképes, „kivett beépítetlen 

terület” megnevezésű vagyonná minősíti át.  

 

2. Pákozd Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testülete felkéri és felhatalmazza a 

polgármestert a földhivatali eljárás 

lefolytatására, a szükséges nyilatkozatok 

megtételére. 

 

Felelős: Takács János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. Pákozd Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testülete felkéri és felhatalmazza a 

polgármestert és a jegyzőt a fenti döntésnek 

megfelelően az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának 

szabályairól szóló 8/2017. (V. 30.) 

önkormányzati rendelet módosítására és 

Képviselő-testület elé terjesztésére. 

 

Felelős: Takács János polgármester 

          Dr. Kömüves Hajnalka jegyző 

Határidő: azonnal 
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Takács János: Javasolta, fogadja el a Testület a vagyonrendelt módosítását az előterjesztés 

szerint. Aki a javaslattal egyetért, kérte, szavazzon.   

 

A Képviselő-testületből jelen levő 6 képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az 

alábbi rendeletet alkotta: 

 

      Pákozd Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

16/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyon 

feletti rendelkezési jog gyakorlásának 

szabályairól szóló 8/2017. (V.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet külön íven megszövegezve, a 

jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

Takács János: Javasolta, fogadja el a Testület az értékesítésről szóló előterjesztést a 

határozati javaslat szerint. Aki a javaslattal egyetért, kérte, szavazzon.   

 

A Képviselő-testületből jelen levő 6 képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

153/2017. (IX.25.) számú önkormányzati 

határozata 

 

a pákozdi 189/4 helyrajzi számú ingatlan 

értékesítéséről 

 

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta a pákozdi 189/4 helyrajzi 

számú ingatlan átminősítésére vonatkozó 

előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  

 

1. Pákozd Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Pákozd, 189/4 helyrajzi 

számon nyilvántartott 2757 m2 alapterületű 

forgalomképessé nyilvánított ingatlanból a 4-

8/2017 munkaszámú változási vázrajz, 

valamint a 2-8/2017 munkaszámú 

telekalakítási helyszínrajz alapján kialakított 

60 m2 területet határozat 1. melléklete 
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szerinti adásvételi szerződésben foglaltaknak 

megfelelően értékesíti.  

 

2. Pákozd Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testülete felkéri és felhatalmazza a 

polgármestert az adásvételi szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: Takács János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

6. Napirendi pont: Javaslat vidékfejlesztési pályázaton történő részvételre 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

 

Takács János: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztést előzetesen minden 

képviselő megkapta. Korábban már született döntés a pályázat leadásával kapcsolatosan, a 

pályázat időközben leadásra került, hiánypótlás miatt szükséges a korábbi határozatot a 

határozati javaslatban jelöltekkel kiegészíteni. Van-e valakinek kérdése, véleménye a 

napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, javasolta, fogadja el a Testület a az 

előterjesztést a határozati javaslat szerint. Aki a javaslattal egyetért, kérte, szavazzon.   

 

A Képviselő-testületből jelen levő 6 képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

      Pákozd Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

154/2017. (IX.25.) számú önkormányzati 

határozata 

 

a Miniszterelnökség Nyílt Pályázati Felhívása 

alapján a „Helyi termékértékesítést szolgáló 

piacok infrastrukturális fejlesztése, 

közétkeztetés fejlesztése” nevű, VP6-7.2.1-

7.4.1.3-17 kódszámú pályázaton történő 

részvételről 

 

Pákozd Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 

1. Pákozd Nagyközség Önkormányzata 

támogatja a Miniszterelnökség Nyílt Pályázati 

Felhívása alapján a „Helyi termékértékesítést 

szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, 

közétkeztetés fejlesztése” nevű, VP6-7.2.1-

7.4.1.3-17 kódszámú, 1. célterület pályázaton 

történő részvételt. 
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Projekt címe: Helyi termelői piac létrehozása 

Pákozd Nagyközségben 

Fejlesztéssel érintett ingatlan címe, helyrajzi 

száma: 8095 Pákozd, Rákóczi utca, hrsz.: 73/5 

 

2. Pákozd Nagyközség Önkormányzata 

kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a 

Miniszterelnökség Nyílt Pályázati Felhívása 

alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú 

forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén 

az önkormányzat az esetlegesen felmerülő el 

nem számolható költségekre, illetve előre nem 

tervezhető többletkiadásokra fordítandó saját 

forrás összegét a költségvetésben elkülöníti. 

Ezeket minden esetben Pákozd Nagyközség 

Önkormányzatának Képviselő-testületi 

határozatában rögzíti. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert a pályázat előkészítéséhez 

szükséges egyeztetések, tárgyalások 

lefolytatására, valamint a benyújtáshoz előírt 

dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.  

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert a pályázatok kedvező bírálata 

esetén a támogatási szerződés aláírására. A 

benyújtandó pályázatokat minden esetben 

Pákozd Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testületi határozatában rögzíti. 

 

 

Felelős: 

A pályázat benyújtásáért: Takács János 

polgármester 

Dokumentumok aláírásáért: Takács János 

polgármester 

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2018.12.14. 

  

 

7. Napirendi pont: Javaslat a Pákozdi Polgárőrség támogatási kérelmének jóváhagyására 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

 

Takács János: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztést előzetesen minden 

képviselő megkapta. A Pénzügyi Bizottság előzetesen tárgyalta a napirendi pontot.  

 

Törzsök Erzsébet: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. A Pénzügyi Bizottság 

támogatja és elfogadásra javasolja a kérelmet, javasolja a 300.000.-Ft összegű támogatást a 
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Polgárőrségnek megadni. A forgalmi engedélyhez és a műszaki vizsgához szükséges ez az 

összeg. 

 

Szabó Gábor: Elég lesz hozzá ez az összeg? 

 

Takács János: Igen, utólag kérték az összeget. Van-e valakinek további kérdése, véleménye a 

napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, javasolta, fogadja el a Testület a Pákozd 

Községi Polgárőrség támogatási kérelmét az előterjesztés szerint. Aki a javaslattal egyetért, 

kérte, szavazzon.   

 

A Képviselő-testületből jelen levő 6 képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

155/2017. (IX.25.) számú önkormányzati 

határozata 

 

a Pákozdi Polgárőrség támogatási kérelmének 

jóváhagyásáról 

 

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 

és az alábbi döntést hozta: 

 

1. A Képviselő-testület 300.000,- Ft összegű 

vissza nem térítendő támogatásban részesíti a 

Pákozd Községi Polgárőrséget (székhely: 

8095 Pákozd, Hősök tere 9., adószám: 

18481398-1-07, képviseli: Bíró András 

elnök), amelynek összegét Pákozd 

Nagyközség Önkormányzata 2017. évi 

költségvetésének „K64 Egyéb tárgyi 

eszközök beszerzése, létesítése” elirányzat 

átcsoportosításával biztosítja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza 

a polgármestert a támogatási szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: Takács János polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

8. Napirendi pont: Javaslat a Pákozdi Sport Egyesület támogatási kérelmének 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

Véleményező: Pénzügyi Bizottság 
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Takács János: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztést előzetesen minden 

képviselő megkapta. A Pénzügyi Bizottság előzetesen tárgyalta a napirendi pontot.  

 

Törzsök Erzsébet: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. A Pénzügyi Bizottság 

támogatja és elfogadásra javasolja a kérelmet, javasolja az 1.900.000.-Ft összegű támogatást a 

Sport Egyesületnek megadni.  

 

Takács János: Módosították a TAO pályázatot, az önerőhöz kérnek támogatást. Ezen kívül 

újabb lekönyveletlen szállítói követelésekkel szembesültek. Javasolja megadni a támogatást, 

nem volna szerencsés, ha a Sport Egyesület működésképtelenné válna. 

 

Szabó Gábor: Ő is javasolja a támogatás megadását, de mellbevágta képviselő társa 

lemondása az elnökségi tagságról. Támogassák a Sport Egyesületet, de az Egyesület fogadja 

el, ha valami nem jó, akkor változtatni kell. 

 

Paksi János: Fegyelmezetlenséget lát a játékosok és az edzők részéről. Véleménye szerint az 

edzőknek kellene rendet tartaniuk. Az elnökség próbálja rendbe tenni a pénzügyi hátteret, de 

szükség van az edzők és a játékosok együttműködésére is. Amikor edzőt váltottak, a játékosok 

40%-a azt mondta, hogy akkor elmennek, de végül senki nem ment el, sőt régi játékosok is 

jöttek vissza. Adják meg a támogatást, ő is azt mondja, a fegyelemben vannak nagy 

problémák. A játékosok mindent kritizálnak, nem figyelnek a rendre. Minimális dolgot vár 

vissza tőlük ahhoz képest, amit az ők kapnak az elnökségtől. A lemondás gondolata nem 

újkeletű dolog nála, mivel nem lát változást, nem akarja a szabadidejét erre áldozni. 

 

Takács János: Paksi Képviselő Úr több elnökségi ülésen is elmondta, hogy a fegyelmet az 

edzőktől várja el, de nem történt ebben semmi. 

 

Törzsök Erzsébet: Sajnálja, hogy ezt kell hallania, az igény technikai fejlesztésre van, nem 

fogja ezt a helyzetet befolyásolni. 

 

Takács János: Van-e valakinek további kérdése, véleménye a napirendi ponttal 

kapcsolatban? Amennyiben nincs, javasolta, fogadja el a Testület a Pákozdi Sport Egyesület 

támogatási kérelmét az előterjesztés szerint. Aki a javaslattal egyetért, kérte, szavazzon.   

 

A Képviselő-testületből jelen levő 6 képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

156/2017. (IX.25.) számú önkormányzati 

határozata 

 

a Pákozdi Sport Egyesület támogatási 

kérelmének jóváhagyásáról 

 

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 

és az alábbi döntést hozta: 
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1. A Képviselő-testület 1.900.000,- Ft összegű 

vissza nem térítendő támogatásban részesíti a 

Pákozdi Sport Egyesületet (székhely: 8095 

Pákozd, Budai út 67., adószám: 19820576-1-

07, képviseli: Belegrai Péter elnök), amelynek 

összegét Pákozd Nagyközség Önkormányzata 

2017. évi költségvetésének „K64 Egyéb 

tárgyi eszközök beszerzése, létesítése” 

elirányzat átcsoportosításával biztosítja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza 

a polgármestert a támogatási szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: Takács János polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Takács János: Kérdezte, hogy ki vállalná a képviselők közül a Sport Egyesület elnökségi 

tagságát? Tekintettel arra, hogy a jelenlévő képviselő egyike sem vállalta a delegálást, 

javasolta, kérdezzék meg Kardos Ferenc képviselő urat is. 

 

 

9. Napirendi pont: Javaslat Pákozd Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési 

szabályzata jóváhagyására 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

 

Takács János: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztést előzetesen minden 

képviselő megkapta. Van-e valakinek kérdése, véleménye a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Amennyiben nincs, javasolta, fogadja el a Testület a Közbeszerzési Szabályzatról szóló 

határozati javaslatot az előterjesztés szerint. Aki a javaslattal egyetért, kérte, szavazzon.   

 

A Képviselő-testületből jelen levő 6 képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

157/2017. (IX.25.) számú önkormányzati 

határozata 

 

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 

Közbeszerzési Szabályzata elfogadásáról  

 

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta és a határozat 1. számú 

melléklete szerinti tartalommal elfogadta Pákozd 

Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési 

Szabályzatát. 
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Felelős: Takács János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

10. Napirendi pont: Javaslat Pákozd Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési terve 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Takács János polgármester  

 

Takács János: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztést előzetesen minden 

képviselő megkapta. Van-e valakinek kérdése, véleménye a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Amennyiben nincs, javasolta, fogadja el a Testület a Közbeszerzési Tervéről szóló határozati 

javaslatot az előterjesztés szerint. Aki a javaslattal egyetért, kérte, szavazzon.   

 

A Képviselő-testületből jelen levő 6 képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

158/2017. (IX.25.) számú önkormányzati 

határozata 

 

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2017. évi 

Közbeszerzési Terve jóváhagyásáról 

 

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta Pákozd Nagyközség 

Önkormányzata 2017. évi Közbeszerzési Tervére 

vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1. A Képviselő-testület döntött arról, hogy a 

határozat 1. számú melléklete szerinti 

tartalommal fogadja el a 2017. évi 

Közbeszerzési Tervét. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 

2017. évi Közbeszerzési Tervet helyezze el az 

Önkormányzat iratai között és biztosítsa az 

érdeklődők és az illetékes szervek számára a 

zavartalan hozzáférést öt évig.  

 

3. A Képviselő-testület az éves összesített 

közbeszerzési terv elfogadásáról szóló 

50/2017. (III.27.) számú önkormányzati 

határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: Takács János polgármester 

           Dr. Kömüves Hajnalka jegyző 

Határidő: azonnal 
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11. Napirendi pont: Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város támogatói 

szándéknyilatkozat iránti kérelmének jóváhagyására Európa Kulturális Fővárosa cím 

elnyeréséért folyó versenyben 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

 

Takács János: Javasolja megadni a támogatói szándéknyilatkozatot Székesfehérvárnak, hogy 

„Európa Kulturális Fővárosa 2023” pályázati programhoz csatlakozzon. Aki a javaslattal 

egyetért, kérte, szavazzon.  

 

A Képviselő-testületből jelen levő 6 képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

159/2017. (IX.25.) számú önkormányzati 

határozata 

 

támogatói szándéknyilatkozatról 

 

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete támogatói szándéknyilatkozatát adja 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város részére az 

Európa Kulturális Fővárosa cím elnyeréséért 

folyó versenyben való sikeres közreműködéshez. 

 

A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú 

Város Polgármestere részére jelen határozat 

kivonatot küldje meg. 

   

Felelős: Takács János polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

12. Napirendi pont: Bejelentések 

-   A bejelentések között, illetőleg a napirend után tárgyalandó témák:  

            - Képviselők bejelentései, felvilágosítás kérés (interpelláció) 

 

 

Wágner Tamás: Kérdezte, hogy a vis maior pályázat leadásra került-e? 

 

Takács János: Leadták a pályázatot, az előleg már meg is érkezett. Reméli a pozitív elbírálást 

is. 

 

Szabó Gábor: Elmondta, hogy a Kossuth utcai híd fa burkolata elkorhadt, szükséges a 

cseréje. 
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Takács János: Bíró András már jelezte, hogy megrendeli a munkát az asztalosnál. 

 

Dr. Németh Attila: Jelezte, hogy az Áfonya utcában belvíz méretű pocsolyák vannak, az 

utcában élő 4 gyermekes anyuka nem tud babakocsival elmenni mellette. 

 

Törzsök Erzsébet: A Bocskai utca is járhatatlan lesz az avatásra, ha marad ez az esős idő. 

 

Dr. Németh Attila: Pákozd és Sukoró között végig 60-as sebességkorlátozó tábla került ki. 

Kérdezte, hogy tud-e erről az Önkormányzat valamit, a KPM jelezte-e, hogy miért tették ki. 

Tudomása szerint nem volt sem baleset, sem olyan időjárás, ami ezt indokolttá tenné. 

 

Takács János: Nem jeleztek semmit, rákérdez a Közútnál. 

 

Szabó Gábor: Pákozd honlappal kapcsolatosan jelezte, hogy az adatokat frissíteni kellene, a 

védőnőnél például még mindig a pátkai védőnő neve szerepel.  

 

Paksi János: Ezúton szeretné tolmácsolni a Sport Egyesület elnöksége meghívását a Tisztelt 

Képviselők részére, mindenkit szeretettel várnak a szombati Schulcz Attila emléktornára, a 

sportpálya avatási ünnepségére. 

 

 

- Javaslat a pákozdi 14/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonos és vagyonkezelő      közötti 

osztott használati megállapodás jóváhagyására 

Előterjesztő: Takács János polgármester  

  

Takács János: Elkészült a megállapodás végleges tervezete, javasolta, hagyja jóvá a 

Testület. Aki a javaslattal egyetért, kérte, szavazzon. 

 

A Képviselő-testületből jelen levő 6 képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

160/2017. (IX.25.) számú önkormányzati 

határozata 

 

a pákozdi 14/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonos és 

vagyonkezelő      közötti osztott használati 

megállapodás jóváhagyásáról 

 

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta a pákozdi 14/1 hrsz-ú 

ingatlan tulajdonos és vagyonkezelő      közötti 

osztott használati megállapodás jóváhagyására 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést 

hozta: 

 

1. Pákozd Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testülete a határozat 1. számú 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta a 
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pákozdi 14/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonos és 

vagyonkezelő      közötti osztott használati 

megállapodást. 

 

2. Pákozd Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testülete felkéri és felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Takács János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

- Javaslat forgalmi rend átmeneti megváltoztatásáról 

Előterjesztő: Takács János polgármester  

  

Takács János: A Miskahuszár avatási ünnepség idejére javasolta módosítani a környező 

utcák forgalmi rendjét az ünnepség zavartalan lebonyolítása érdekében. Aki a javaslattal 

egyetért, kérte, szavazzon. 

 

A Képviselő-testületből jelen levő 6 képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

160/2017. (IX.25.) számú önkormányzati 

határozata 

 

forgalmi rend átmeneti megváltoztatásáról 

 

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete határozott arról, hogy a Miskahuszár 

avatási ünnepsége idejére a Domb, Széchenyi, 

Esze Tamás, Sport, Árpád és Móga János utcák 

forgalmi rendjét átmenetileg megváltoztatja. 

 

A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a 

polgármestert a korlátozó táblák kihelyezéséről, 

valamint a lakosság értesítéséről. 

 

Felelős: Takács János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

- Javaslat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési 

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására (ennek keretében a 

rendkívüli szociális támogatásra) kiírt pályázaton való részvételre 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

 

Takács János: Tájékoztatást kapott arról, hogy rendkívüli támogatás keretében pályázatot 

adhatnak le a Művelődési Ház felújítási munkálataira. 
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Törzsök Erzsébet: Mekkora összeget pályáznának meg? 

 

Takács János: Eredetileg 180 millióra adták le a pályázatot a Norvég Alapon belül, azóta 

elkészült az épület hőszigetelése, most 120 millió forint támogatást igényelnének. 

 

Szabó Gábor: Szép dolog, ha megépítenek valamit, de ha nem tartják rendben, mint például a 

színpadot, ami augusztus 20-a óta ugyanott áll, veri az eső, süti a nap, ez egyáltalán nem tesz 

jót neki. 

 

Takács János: Javasolta, adják le a REKI pályázatot. Kérte a Testületet, hagyja jóvá a ez 

előterjesztést a határozati javaslat szerint. Aki a javaslattal egyetért, kérte, szavazzon. 

  

A Képviselő-testületből jelen levő 6 képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

162/2017. (IX.25.) számú önkormányzati 

határozata 

 

a megyei önkormányzatok rendkívüli 

támogatására és a települési önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati támogatására 

(ennek keretében a rendkívüli szociális 

támogatásra) kiírt pályázaton való részvételről 

 

1. Pákozd Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter 

által meghirdetett, a Magyarország 2017. évi 

központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 

törvény 3. melléklet III. 1. pontja szerinti 

települési önkormányzatok rendkívüli 

önkormányzati költségvetési támogatása keret 

terhére a közművelődési feladatai ellátását 

veszélyeztető helyzet elhárítására. 

 

2. Pákozd Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a 

jegyzőt, hogy a pályázatra vonatkozó igénylési 

eljárás lebonyolításáról gondoskodjanak, a 

szükséges jognyilatkozatokat megtegyék. 

 

Felelős: Takács János polgármester 

Határidő: azonnal 
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Takács János: Van-e valakinek további kérdése, véleménye? Mivel több hozzászólás nem 

volt, a nyílt ülést bezárta, és zárt ülést rendelt el. 

 

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 

 

Takács János: Kihirdette a zárt ülésen hozott döntéseket: a Képviselő-testület felhatalmazta 

a polgármestert az Argentis Kft.-vel történő további tárgyalásokra napelemes kiserőmű 

üzemeltetése céljából, a Vest Plan Hungaria Kft.-vel történő további tárgyalásokra a Pipacsos 

lakókerti ingatlanok értékesítésére, elutasította a fellebbezést a házi segítségnyújtásért 

fizetendő személyi térítési díj átvállalása ügyében. 

 

Mivel több hozzászólás, kérdés, bejelentés nem volt, a végzett munkát megköszönte, majd a 

testületi ülést bezárta. 

 

                                                                

K.m.f. 

 

 

 

 

……………………………. 

Takács János 

polgármester 

 

 

…………………………….. 

Dr. Kömüves Hajnalka 

jegyző 

 

 

 

 

………………………….. 

Törzsök Erzsébet 

települési képviselő, 

mint hitelesítő 

 

 

 

……………………………. 

Paksi János 

települési képviselő, 

mint hitelesítő 

 


