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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

   2011. január 31.-én 16 órakor kezdődő nyílt üléséről 

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácsterme 

   Pákozd, Hősök tere 9. 

 

Jelen vannak: a képviselő-testület tagjai: 

Takács János polgármester 

   Kardos Ferenc 

   Dr. Németh Attila 

   Budai Viktor 

   Törzsök Erzsébet 

   Kissné Vörösmarty Mária 

 

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: 

 

Lehelné Dr. Lovász Rita jegyző 

   Dr. Kömüves Hajnalka aljegyző 

 

Takács János: Köszönti a megjelenteket. Szabó Gábor képviselő úr jelezte, hogy késik. A 

jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 6 fő van jelen. A képviselő-testület határozatképes. 

(Jelenléti ív csatolva.) 

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére: Budai Viktort és Kardos Ferencet 

javasolja. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot elfogadta. 

 

Takács János: A napirendi pontok ismertek. Kérdezi van-e módosító javaslat? Amennyiben 

nincs, javasolja a napirendi pontok elfogadását. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta. 

 

 

1. 2011. évi költségvetés előkészítése 

 

Takács János: A Pénzügyi Bizottság két alkalommal is tárgyalta a 2011. évi költségvetés 

tervezetét. Felkéri Budai Viktort, a Bizottság elnökét, terjessze elő a Bizottság javaslatait.  

 

Budai Viktor: A Pénzügyi Bizottság januárban kétszer ült össze és a költségvetésről 

tárgyaltak. Elsősorban a működési célú költségvetést vették górcső alá. Konszenzust 

próbáltak tenni az igényeknek, kéréseknek megfelelően, hogy működőképes legyen a 

továbbiakban is az önkormányzat. Első tárgyalás után arra jutottak, hogy 30 millió forint 

megtakarításra lenne szükség ahhoz, hogy működőképes legyen az önkormányzat. Kétféle 

módon lehet megközelíteni, vagy a költségeket kellene csökkenteniük, vagy a bevételt kellene 

növelni. A bevétel növelésére kevés esély van. 2010 novemberében döntöttek arról, hogy új 

adónemet fognak bevezetni. Ez az iparterületen az ingatlan adó. Ebből az új adónemből kb. 3 
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millió forint bevétellel számoltak. Ez lehet a plusz bevételi forrás. Továbbá a kommunális adó 

emelkedése is több bevételt jelenthet. Ezzel a két tétellel nő a költségvetés bevételi oldala. De 

ezzel együtt tudják, hogy csökken a bevételi oldal, mégpedig úgy, hogy a központi átengedett 

adóbevételek csökkennek. Csökken az iskola és az óvoda direkt finanszírozása is. Arra a 

megállapításra jutottak, hogy jelenleg 30 millió forintműködési hiánnyal számolt a Bizottság. 

Megcélozták a nullát. A második bizottsági ülésre a hivataltól és az intézményektől ehhez 

nagy segítséget kaptak. A második ülésen ezeket tárgyalták. Első körben az iskolát vették 

górcső alá. Molnár Péter, az iskola igazgatója is jelen volt az ülésen. Az iskola 

költségvetésének áttekintése során azt vettek észre, hogy a 2 millió forintos túlórakeretet 2,6 

millió forinttal túllépték. A ténylegesen kifizetett túlóra 2010-ben 4,6 millió forint volt. Ezt 

sokallta a bizottság. Utólag már nem tudnak ezzel semmit sem tenni, viszont kérték az 

igazgatót, hogy 2011-re máshogy tervezzék 

 

(Szabó Gábor megérkezett.) 

 

Budai Viktor: Még nem egy lefutott dolog az iskola költségvetése. Az iskola területe 

csökkent, így nem lesz szükség ekkora takarító létszámra, mint ami most van. Az óvoda 

megoldja magának a takarítást. Most 4 fő 8 órás takarítója van az iskolának. Az 

önkormányzat 3 fővel kívánja megoldani, de nem biztos, hogy 8 órában. Javasolták az iskola 

igazgatójának, hogy éves munkaidőkeretet határozzanak meg. Az iskolában van egy 2 

hónapos időszak, amikor a takarításnál nincs olyan nagy munka. Racionalizálni próbálják a 

munkaidőkeretet. Ezt meg lehet oldani 3 fővel, 6 órás munkában. Így a túlórakeret 

visszaszorításával együtt kb. 7 millió forintot meg lehet spórolni. 

 

Obuch Zoltán: Azokkal a számokkal számoltak, amit megkaptak az iskolától. A 41 millió 

forint változott, mégpedig 38.995.000 forintra. 

 

Budai Viktor: Bizottság javaslatára 7 millió forint spórolás történt. A munkaidőkeret 

meghatározásában, az egy fő létszámcsökkentésben, azaz 4 fő helyett 3 fő takarítana, továbbá, 

hogy 8 óra helyett 6 órában dolgoznának. Ezek alapján nem fog csorbulni az oktatás 

minősége. A többi intézményt is megvizsgálták. Az óvodát vizsgálva megállapították, hogy 

egy fő technikai személyzet nyugdíjba fog menni. Étkeztetésben szeretnének spórolást elérni. 

A Bizottság ennek a megvizsgálást javasolja. Így 400.000 forinttal lesz kevesebb a költség az 

idei évben. Jubileumi pénzek, sétáló idő, és egyéb kifizetések után, ami már nem jelentkezik a 

jövő évben, 2 millió forintos megtakarítást jelent az óvodában. A Művelődési Ház működése 

kapcsán 10,5 millió forint támogatást kapott 2010-ben. A Bizottság a 2011-es évre 9 millió 

forintot javasol. Az országban több példa látszódik arra, hogy más módon is lehet működtetni 

a művelődési intézményt. A hivatal munkája nem kevés. Itt semmi plusz kifizetés nem történt, 

tehát azon változtatni sem lehet. Gyakorlatilag a 30 millió forintot 19 millió forintra tudták 

lecsökkenteni. Keresik még a lehetőségeket. Február végére kell egy végleges előterjesztést 

tenni a testület elé. A hivatal részéről minden információt megkaptak. Jelenleg ezek a 

Bizottság javaslatai. A pénzügyi csoportnak megköszöni a munkáját. 

 

Takács János: A kiküldött anyagban több számot módosítottak, pl. amit Obuch Zolán is 

elmondott. A működési forráshiány 11 millió forintnál tart. Ahhoz, hogy tovább tudjanak 

lépni, ezeket a hiányokat tovább kell szorítani. Az idei évben nagyon alacsony a mozgástér. 

Az iskolában is minimális szinten lett megállapítva a működés feltétele. Mindez azonban csak 

olyan mértékben történhet, ami még az oktatás rovására nem fog menni. A Kultúrház 

működésére érkezett a bizottsági ülés óta egy javaslat. Ezt a képviselők is megkapták.  
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Obuch Zoltán: Nem várt segítséget kaptak a könyvvizsgálótól. Úgyhogy a működési oldal a 

nulla felé közeledjen, a működéssel kapcsolatos fejlesztési kiadásokat a fejlesztéshez tették. A 

szennyvíz beruházással kapcsolatosan egyeztették az összegeket, de ez a költségvetést nem 

érinti. A kapott javaslatok bedolgozásra kerültek.  

 

Takács János: A táblázat alján van néhány tétel, amelyeket a könyvvizsgáló megfontolásra 

javasol. Ez további 6 millió forintos költségcsökkentést jelentene. 

 

Szabó Gábor: Óvodai konyha bezárása? 

 

Obuch Zoltán: Konyha átalakítás nem került bele, mert arról eddig csak beszéltek. 

 

Szabó Gábor: Itt bezárásról beszélnek. 

 

Takács János: Az átszervezésről csak beszélt a Bizottság. A könyvvizsgáló is ezeket a 

költségcsökkentő tételeket javasolta. 

 

Budai Viktor: A konyha tárgyi eszköz beszerzése 400.000 forint. Ha nem így működtetik a 

konyhát, mint most ez is megtakarítás. 

 

Takács János: A külföldi kiküldetéssel kapcsolatosan már jelezte Kissné Marikának, hogy az 

idén nem tudnak annyit bevállalni. Az orvosi rendelő épületének a karbantartását minden 

évben betervezik és tolják. Sokáig nem lehet halasztani. 

 

Kissné Vörösmarty Mária: Könyvtárnál lehet megszabott összeget lakosságszám/település 

alapján igényelni, ha az alá esnek, akkor azt le lehet igényelni. Fejér Megyei Könyvtár fogja 

össze. 

 

Takács János: A kultúrház vonatkozásában a könyvvizsgáló 4,5 millió forintot mondott, 

másfelet már a bizottsági ülésen tárgyaltak, az összesen 6 millió forintot jelentene. A banki 

szakértők által elkészített anyag 6,9-et tartalmaz. 6-7 millió forint körüli megtakarítás a 

szakértők szerint teljesíthető lenne. A bizottsági ülésen Törzsök Erzsébet konkrét példával is 

alátámasztotta azt, hogy van más lehetőség arra, hogy a kultúrház működtetése más módon is 

lehetséges.  

 

Szabó Gábor: Annak a kidolgozása fontos. El kell dönteni, hogy hogyan menjenek tovább, a 

hátterét ki kellene dolgozni. 

 

Takács János: A számítások valamit mutatnak. Ez egy összesítés, tájékoztató jellegű anyag. 

Ha ebbe az irányba mennek tovább, akkor a részleteket ki kell dolgozni, illetve a törvényi 

hátterét megvizsgálni, hogy hogyan lehetne a kultúrházat így működtetni. 

 

Törzsök Erzsébet: Részletesen ki kell dolgozni, de mindenképp kell egy megoldás.  

 

Kissné Vörösmarty Mária: Rendezvényekkel kapcsolatosan, amit írtak hozzátenné, hogy 

sok minden nem kerül bele a költségvetésbe. Sok mindent a szponzorok segítségével oldanak 

meg. Egy karbantartói állás van betöltve, aki a takarítást végzi. Nem érzi úgy, hogy végig 

lenne ez gondolva. Itt csoportok, együttesek, programok vannak és működnek. Neki ezeket 

össze kell fognia, szerveznie. 
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Takács János: Fontos, hogy ezek az értékek, csoportok megmaradjanak. Ezért is alakult meg 

az egyesület. Az egyesületen keresztül is tudják a csoportokat támogatni. Ebből az anyagból 

kiderül, hogy más struktúrában is lehet a kulturális célokat támogatni, működtetni. A 

pénzügyi szakmai anyag szerint egy kulturmenedzser vállalkozói munkakörben is el tudja 

látni ezt a feladatot. Az önkormányzat vagy vállalja bérrel, létszámmal együtt ennyi pénzért, 

vagy az alapfeladatokat biztosítva a kulturmenedzserre bízza ezt a feladatot, a működtetést, és 

azoknak a forrásainak a megteremtését. Ez nem jelenti azt, hogy megszűnne a kulturális 

tevékenység a településen. A törvényalkotó is számolt ezzel a lehetőséggel, hiszen törvényileg 

adott ez a megoldás. Kérdés az, hogy megvizsgálják-e ezt az irányt is? A törvényi hátteret is 

át kell tekinteni. 

 

Kissné Vörösmarty Mária: A helyi vállalkozók, emberek nagyon sokat segítenek. Ahol az 

említett módon működik a kultúrház, ott büfét működtetnek. Itt nem működne, hisz mindkét 

oldalt, szemben kocsma, étterem van. Igyekszik mindig megoldani, hogy működjenek a 

csoportok. Belépőjegyet nem szedhet. Pályázatok is segíthetik a működtetést.  

 

Takács János: Sokkal szélesebb körű tevékenységet kell ellátni. A konkrétumok a biztosak. 

Javasolja, hogy vizsgálják meg mindkét irányt, törvényi, pénzügyi háttérrel együtt. Arra kér 

egy döntést, hogy a testület támogassa azt, hogy mindkét variációt dolgozzák ki és terjesszék 

elő. 

 

Budai Viktor: Ennek van egy munkajogi oldala is. Itt egy határozott idős kinevezésről van 

szó. Kéri a jegyzőt, hogy ennek nézzen utána. A teljes költséget szeretné látni.  

 

Dr. Németh Attila: Ez a többi előterjesztésre is igaz. Ha a konyha megszűnik, akkor annak a 

pénzügyi hátterét is ismerniük kell, hogy hogyan működne utána. Továbbá szintén ismerni 

kell a munkaügyi hátterét.  

 

Budai Viktor: Felmentésekkel együtt az óvoda esetében összesen 400.000 forintról lenne szó. 

Ott már vannak számok. 

 

Takács János: Kétirányú a dolog. Jelenleg milyen hatása van, illetve hosszútávon milyen 

pénzügyi hatása lesz. 

 

Budai Viktor: Az iskolánál a technikai személyzet átstrukturálása során is erről van szó. Az 

iskolai takarító elláthatná más intézmény, pl. a hivatal, művelődési ház takarítását is. Minél 

jobban ki kell használni a munkaidejét. 

 

Obuch Zoltán: A végkielégítés teljes összegének felére pályázhat az önkormányzat csoportos 

leépítés esetén. Ez szerepel a költségvetési törvényben.  

 

Szabó Gábor: A Pénzügyi Bizottság mindenhol a technikai oldalt próbálta karcsúsítani. Ha 

döntenek, akkor a szakmai részt is nézzék meg.  

 

Takács János: A kulturális csoportok, melyek értéket jelentenek a falunak, annak a 

működését biztosítani kell, tehát azt támogatja az önkormányzat. A cél, hogy minél 

hatékonyabban működjön a létesítmény. A részleteket kiküldik, melyet mindenki el tud 

olvasni. Ami nem bevételt termel, de mégis értéket képvisel, azok a csoportok működni és 

fejlődni tudnak. Sok mozgástér van ott is, kicsit vállalkozó szellemben kell gondolkodni.  
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Kissné Vörösmarty Mária: Van olyan csoport, amely önállóan alakul és működik, de több 

esetben segíteni kell nekik. Kulturális menedzser végzettsége van. Igyekezett olyan 

menedzselési formát találni, ami nem kerül pénzbe a falunak. Nagyon fontos elem a sajtó, 

hogy megmutassák magukat. Hírekben, könyvekben jelennek meg. Ha lehetősége volt mindig 

pályázott. Pákozdnak nincs önálló turisztikai kiadványa. A kulturális tevékenységek 

marketingje segíti a község megismertetését. 

 

Dr. Németh Attila: Leszögezi a maga részéről, hogy nem Kissné Vörösmarty Mária ellen, a 

munkájának a leminősítéséről van szó. Itt a pénzügyi, gazdasági helyzetet kell nézni. Jelentős 

megtakarítást lehetne így elérni. Legtávolabb az áll a testülettől, hogy a kultúrházban működő 

csoportok megszűntetését akarnák. Van egy költségvetési hiány, és a lehetőséget keresik, 

hogy hogyan lehetne azt faragni, nem Kissné Vörösmarty Mária munkájáról van szó. 

Értékelik a munkáját, de megnézik, hogy lehetne-e gazdaságosabb módon működtetni a 

kultúrházat. Sok Pákozd méretű település van, ahol nincs kultúrház. Nem arról van szó, hogy 

nem kellene a falunak, hanem hogy racionálisabb működtetésű legyen. 

 

Törzsök Erzsébet: Eddig is arra törekedett a testület, hogy működjön a kultúrház. Mindenhol 

szorítanak, óvodában, iskolában, így a kultúrházban is szükséges. 

 

Dr. Németh Attila: Nyitott a két elhangzott szélsőség közötti megoldásra is, ha az olyan, 

mely jelentős költségmegtakarításokat eredményez, és mellette működik a kultúrház is. Ha 

mellette plusz szolgáltatásokat tudnak biztosítani, az annál jobb.  

 

Takács János: Többet nem lehet már ehhez hozzátenni. A költségvetéshez van-e még 

hozzáfűznivaló? 

 

Dr. Németh Attila: Volt két tétel, az egyik a háziorvosi költségnél a személyzeti bér, azaz a 

takarító bére nem egyezik. Ezt nemcsak a háziorvos, hanem a fogorvos is fizeti. 

 

Obuch Zoltán: Az összeg nem változik, a személyzeti bért nem vették ketté, természetesen a 

háziorvosi kiadások minden költséget szerepeltetnek. 

 

Lehelné Dr. Lovászi Rita: Az intézményi térítési díjakat emelni szükséges. Az óvoda térítési 

díját 286 forintról 310 forint/fő/napra javasolja emelni az intézményvezető. Ez a saját bevételt 

is emeli. Az iskola étkezési díjánál 5 %-os emelést kér az Ingókő Étterem vezetője, azaz az 

emelés után 900 forint lenne a tízórai, ebéd és uzsonna együtt. 

 

Budai Viktor: Mennyit áll ebből az önkormányzat? 

 

Obuch Zoltán: Nagyságrendileg a fele terheli az önkormányzatot. Csak a nyersanyagnormát 

terhelhetik a szülőkre.  

 

Bátori Lászlóné: A szakmaisággal kapcsolatosan el kívánja mondani, hogy csak annyi óvónő 

és dada van az óvodában, amennyit a törvény előír. Kéri, hogy a konyhával kapcsolatos 

döntés előkészítésében részt vehessen. 2010-ben az óvodában sem kapott senki túlórapénzt.  

 

Takács János: Javasolja, hogy a kiegészítésekkel fogadják el az előterjesztést. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

1/2011.(I.31.) számú határozata 

 

Pákozd Község Önkormányzatának Képviselő 

Testülete megtárgyalta és a határozat 1. sz. 

melléklete szerinti tartalommal első olvasatban 

jóváhagyta az Önkormányzat 2011. évi 

költségvetésére vonatkozó előterjesztését. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Takács János polgármester 

 

 

Takács János: Kéri, hogy az intézményi térítési díjakról szóló rendeletet fogadja el a testület. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el: 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

1/2011.(I.31.) számú rendelete 

 

Az intézményi térítési díjakról. 

 

(A rendelet külön íven megszövegezve.) 

 

 

2. Teljesítményértékelés alapját képző kiemelt célok meghatározása 

 

Lehelné Dr. Lovászi Rita: Az eddigi évekhez hasonlóan kell a célokat meghatározni. Az 

előterjesztés kiküldésre került, kérdezi van-e kiegészítés? 

 

Takács János: Amennyiben nincs, kéri a testületet, fogadja el az előterjesztést. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2/2011.(I.31.) számú határozata 

 

Pákozd Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta és a határozat 1. sz. 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta a 

teljesítményértékelés alapját képező kiemelt 

célok meghatározására vonatkozó előterjesztést. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Lehelné dr. Lovászi Rita jegyző 
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3. Települési szilárd hulladékszállítás szolgáltatási díjainak megállapítása 

 

Takács János: A Depónia visszaküldte a szolgáltatási díjjal kapcsolatos kezdeményezésüket. 

Kérik, hogy az általuk meghatározott összeget fogadják el. Van-e vélemény? Amennyiben 

nincs, kéri a képviselőket, szavazzanak. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

3/2011.(I.31.) számú határozata 

 

Pákozd Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta és a határozat 1. sz. 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta a 

Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági 

Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent 

Vendel u. 17/a, Cg.: 07-09-007690, képviseli: 

Mészáros Zoltán ügyvezető igazgató) 2011. évre 

vonatkozó lakossági szilárd hulladékgyűjtési, 

szállítási és elhelyezési közszolgáltatási díjakra 

vonatkozó előterjesztését. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Takács János polgármester 

 

  

Takács János: Kéri a testületet, fogadja el a díjakra vonatkozó rendeletmódosítást. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletmódosítást fogadta el: 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2/2011.(I.31.) számú rendelete 

 

A közterületek tisztántartásáról és a települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló 13/2004.(V.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

(A rendelet külön íven megszövegezve.) 

 

 

4. Az anyakönyvi eljárás egyes szolgáltatási díjairól szóló rendelet megalkotása 

 

Lehelné Dr. Lovászi Rita: A törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy szolgáltatási díjat 

fizessenek a házasulandók. A házasságok túlnyomórészt munkaidőn kívül köttetnek. Kérdezi, 

hogy elfogadható-e ez az összeg? 
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Szabó Gábor: Mozgáskorlátozott személyek esetében nem tartja indokoltnak a 

megfogalmazást, hisz akadálymentesített az épület. 

 

Lehelné Dr. Lovászi Rita: Ezt kiveszik belőle. 

 

Takács János: A kiegészítéssel elfogadható-e az előterjesztés? Amennyiben igen, kéri a 

testületet, hagyja jóvá a rendeletet. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el: 

 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

3/2011.(I.31.) számú rendelete 

 

Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól. 

 

(A rendelet külön íven megszövegezve.) 

 

 

5. Bejelentések 

 

Takács János: Tájékoztató levelet küldött ki, miszerint a Nemzetgazdasági Minisztérium 

minisztere részéről kapott egy megbízást, miszerint a minisztert ő képviseli a velencei tó –

Vértes Fejlesztési Tanácsban. A szennyvízberuházásnak a munkaterület átadása a mai napon 

megtörtént. Kivitelezési munkákat márciussal meg tudják kezdeni.  

 

Budai Viktor: Van-e munkaterv arra, hogy merre és hogyan kezdődik meg a beruházás? 

Melyik utcával kezdik, pl. ki mikor számíthat arra, hogy feltúrják az utcáját? Jó lenne egy 

táblázat, amiből látszódik, hogy mikor melyik utcában dolgoznak éppen. 

 

Kardos Ferenc: Ott volt az átadáson, ahol elhangzott, hogy 2012. október 31.-ig befejezik a 

beruházást. Próbálnak sietni a beruházással.  

 

Takács János: A munkaterület átadásnál is felmerült, hogy legyen egy ütemterv. Lakossági 

tájékoztatás is szükséges, hogy mindenki időben kapjon tájékoztatást a munkákról. Ahol 

kiépül a hálózat, ott már rá is köthetnek a rendszerre.  

 

Budai Viktor: A Sport utca és a Domb utca esetén felmerült az a kérés, hogy a munkákat úgy 

végezzék, hogy az Árpád és Móga utca megközelíthető maradjon. Erre minden párhuzamos 

utca esetén figyelni kell majd. 

 

Szabó Gábor: Szerint a szennyvízberuházással érintett önkormányzatoknak össze kellene 

fogni. Minden településen van Takarékszövetkezet. Sokan vesznek igénybe kölcsönt. Ha az 

önkormányzatok együttesen keresnék meg a Takarékszövetkezeteket, akkor talán 

kedvezményesebben lehetne felvenni hitelt, mintha a lakosok önállóan keresnék meg őket.  

 

Takács János: Megkereshetik. Az OTP LTP-nél állami kamattámogatás van. De mellette 

megkereshetik a Takarékszövetkezetet is. Tájékoztatásul elmondja, hogy az önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítésére olyan konstrukció adódhat, amelyből kiadás nem 

származik, viszont bevétel keletkezne a működtetés kapcsán. A Településfejlesztési Bizottság 
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a szennyvíz mellett erről is tárgyal majd. Ha ez összeáll a tókörnyékén, akkor egy kedvező 

konstrukciót hozhatnak ki belőle. A Mészeg-heggyel kapcsolatos műszaki ellenőrzés a VÁTI 

részéről pénteken megtörtént. Nagyon jó minősítést kaptak. A beruházás színvonalával és a 

munkával is meg voltak elégedve. Bízik benne, hogy a pénzügyi elszámolás is hasonló lesz, 

így megkapják az összes támogatási pénzt.  

 

Lehelné Dr. Lovászi Rita: Érkezett egy kérelem a volt védőnői lakásra. Zsiska Mónika 

szeretné szociális alapon kibérelni. Ha nem állna üresen az a lakás, azzal csak nyernek.  

 

Törzsök Erzsébet: Hat hónapra? 

 

Lehelné Dr. Lovászi Rita: Amennyiről a testület dönt. 

 

Takács János: Kéri a testületet, hogy aki a bérbeadással egyetért, szavazzon.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

4/2011.(I.31.) számú határozata 

 

Pákozd Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete határozott arról, hogy bérbe kívánja 

adni az Önkormányzat tulajdonában álló Pákozd, 

Bem u. 45. fszt. 1. ajtószám alatt található lakást. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Takács János polgármester 

 

       

Takács János: Javasolja, hogy 6 hónapra szociális alapon adják bérbe Zsiska Mónikának a 

Bem u. 45. sz. alatti lakást. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

5/2011.(I.31.) számú határozata 

 

Pákozd Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta Zsiska Mónika Pákozd, 

Petőfi u. 45. sz. alatti lakos lakásbérleti kérelmét 

és az alábbi döntéseket hozza meg: 

1. A Testület az Önkormányzat tulajdonában 

álló, Pákozd, Bem J. u. 45. fszt. 1. ajtó sz. 

alatti lakást 6 hónap időtartamra szociális 

alapon bérbe adja Zsiska Mónika Pákozd, 

Petőfi u. 45. sz. alatti lakosnak. 

2. A Testület az 1. pontban meghatározott lakás 

bérleti díját a lakbérek mértékéről szóló 
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18/2006.(XI.30.) sz. önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 15/2007.(XII.31.) sz. 

rendelet 2. §-a alapján 239.-Ft/m
2
/hó 

összegben határozza meg, 1 hónap kaució 

megfizetése mellett. 

3. A Testület az együttköltöző személyek számát 

3 főben maximalizálja. 

4. A Testület felhatalmazza a polgármestert a 

lakásbérleti szerződés megkötésére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Takács János polgármester 

 

  

Dr. Németh Attila: Mivel indokolja a szociális rászorultságát? 

 

Lehelné Dr. Lovászi Rita: Egyedül neveli 2 gyermekét. 

Előzetesen kiküldésre került a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat előterjesztése, 

amely szerint a Szolgálat kéri, hogy a testület vállaljon kötelezettséget a 2011. évi 

költségekre, valamint arra, hogy ez az összeg havonta előlegként kerül megfizetésre. 

Egyebekben a testület kérésének megfelelően kiküldésre került a Szolgálat 2011. évi részletes 

költségvetése. 

 

Takács János: Kéri, hogy a ki a javaslattal egyetért, szavazzon. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

6/2011.(I.31.) számú határozata 

 

Pákozd Község Önkormányzatának Képviselő 

Testülete megtárgyalta a Humán Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi 

költségvetésére vonatkozó előterjesztését, és az 

alábbi döntéseket hozza meg: 

1. A Testület kötelezettséget vállal a Pákozdot 

érintő, 2011. évre vonatkozó – 3075 fő, 

1.820.350.-Ft – keretösszegre. 

2. A Testület kötelezettséget vállal továbbá 

arra, hogy az 1. pontban meghatározott 

összeget havonta egyenlő részletekben, 

előlegként fizeti meg. 

3. Fentiek pénzügyi fedezete az Önkormányzat 

2011. évi költségvetésében rendelkezésre áll.  

 

Határidő továbbításra: 2011. február 15. 

Felelős: Takács János polgármester 
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Kissné Vörösmarty Mária: A Szociális Bizottsági ülésen elutasításra került egy 

közgyógyellátási kérelem az 1 főre jutó jövedelemhatár miatt, amit a rendeletben korábban 

meghatároztak. Javasolja, módosítsák a szociális rendeletet úgy, hogy ilyen esetekben 

méltányosságból megítélhető legyen. 

 

Takács János: Javasolja, hogy a Szociális Bizottság javaslata alapján a következő testületi 

ülésre terjesszék elő a módosítást. Aki a javaslattal egyetért, kéri, szavazzon. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

7/2011.(I.31.) számú határozata 

 

Pákozd Község Önkormányzatának Képviselő- 

testülete határozott arról, hogy módosítja a helyi 

szociális ellátásokról és támogatási formákról 

szóló rendeletét a közgyógyellátás tekintetében. 

A Testület felkéri a Szociális Bizottság elnökét, 

tegye meg a Bizottság a javaslatait a módosítás 

tekintetében. 

A Testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő 

testületi ülésen terjessze a Testület elé a 

rendeletmódosítást.  

 

Határidő az előterjesztésre: 2011. február 28. 

Felelős: Kissné Vörösmarty Mária a Szociális 

Bizottság elnöke 

Lehelné Dr. Lovászi Rita jegyző   

 

 

Budai Viktor: Decemberben beszélt a testület a képviselői alap létrehozásáról, amelyből sok 

mindent meg lehetne oldani a településen. Elsőként a Budai út 32. sz. előtti buszmegállóban 

fedett buszváró létrehozását szeretnék. Ez egy teljesen áttetsző, plexiből készülő buszváró 

lenne. Személy szerint a kivitelezési munkákban is aktívan részt kíván venni. Már kért 

árajánlatot is az alapanyagra, teljesen önköltségi áron kívánja továbbadni az 

önkormányzatnak. 

 

Kardos Ferenc: Mekkora felületről lenne szó? 

 

Budai Viktor: Kb. 6 m2. 

 

Kardos Ferenc: Készít egy számítást arról, hogy terméskőből mennyibe kerülne ez a 

buszváró, mert szerinte egy kőből készült építmény jobban illene a település arculatába, és 

tartósabb is lenne. 

 

Takács János: Javasolja mindkét ajánlat kidolgozását és megvitatását. Aki a javaslattal 

egyetért, kéri, szavazzon. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

8/2011.(I.31.) számú határozata 

 

Pákozd Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete határozott arról, hogy fedett buszvárót 

alakít ki a Pákozd, Budai út 32. sz. előtti 

buszmegállóban. 

A Testület felkéri és felhatalmazza a 

polgármestert, hogy kérjen be ajánlatokat a 

megvalósításra és a bekerülési költségekre. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Takács János polgármester 

 

 

    

Egyéb napirendi pontok nem lévén, Takács János polgármester a nyílt ülést bezárja. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

…………………………….. 

Takács János 

polgármester 

 

…………………………….. 

Lehelné Dr. Lovászi Rita 

Jegyző 

…………………………….. 

Budai Viktor 

települési képviselő, 

mint hitelesítő 

…………………………….. 

Kardos Ferenc 

települési képviselő, 

mint hitelesítő 

 


