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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült 2022. január 14-én a pinnyei Községháza nagytermében, a helyi Képviselő-testület által 

tartott ülésről. 

 

Jelen voltak: Farkas Tamás    polgármester 

  Kóbor Csaba    alpolgármester 

  Mészáros Lászlóné   képviselő 

  Zombó Gergely   képviselő 

 

  Fücsökné Torma Lívia  jegyző 

  Ozsánna Ramóna   jegyzői pályázati referens 

 

 

Farkas Tamás polgármester köszöntötte a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A 

határozatképesség megállapítását követően a jegyzőkönyv vezetésére Fücsökné Torma Líviát 

kérte fel. Elmondta, hogy Nagy Krisztián képviselő az ülésről való távolmaradását előre nem 

jelezte. A napirendre polgármester úr az alábbiak szerint, az írásos meghívóval egyezően tett 

javaslatot: 

 

A Képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatban elfogadta az ülés 

napirendjét: 

1/2022. (I.14.) önkormányzati határozat 

 

   Pinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

   a 2022. január 14-i ülés napirendjét az alábbiak  

szerint fogadja el: 

 
N A P I R E N D: 

 

1. Helyi rendeletekkel összefüggő feladatok 

a.) Urnafal igénybevételének és használatának szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 

b.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása – GY/04/1287-2/2021. törvényességi felhívás 

 

2. Képviselő-testületi határozatot igénylő ügyek 

a.) Pályázataink 



(Területi Operatív Program, Magyar Falu Program, Önkormányzati 

feladatellátást támogató fejlesztések) 

b.) Polgármesteri tiszteletdíj 

 

3. Egyéb, aktuális feladatok 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Farkas Tamás polgármester 

 

Az ülés napirendjének előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

 

1. napirendi pont: Helyi rendeletekkel összefüggő feladatok 

 

a.) Urnafal igénybevételének és használatának szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása 

 

A Képviselő-testület a rendelet-tervezet alapján egyeztette az urnafal használatával kapcsolatos 

szabályokat, az urna-sírhely megváltására jogosultak körét, annak díját. 

 

Egyhangú, 4 igen szavazattal a napirendi pont kapcsán a Képviselő-testület az alábbi rendeletet 

alkotta: 

 

 

Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

1/2022. (I.20.) önkormányzati rendelete 

 

az urnafal igénybevételének és használatának helyi szabályairól 

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. 

 

 

 

b.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása – GY/04/1287-2/2021. törvényességi felhívás 

 

A Képviselő-testület elfogadta a törvényességi felhívásban foglaltakat és ellenvélemény, 

tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta, 4 igen szavazattal: 

 

2/2022. (I.14.) önkormányzati határozat 

 

   Pinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GY/04/1287-2/2021. 

ügyiratszámú, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2015. (VI.25.) 

önkormányzati rendelet vonatkozásában tett törvényességi felhívásának 

tartalmát megismerte, az abban foglaltakat elfogadta. 



  Határidő: 2022. február 13. 

  Felelős:   Farkas Tamás polgármester 

 

 

A Képviselő-testület a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet-

tervezet felett szavazott. Egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta Pinnye 

község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

 

Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

2/2022. (I.20.) önkormányzati rendelete 

 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 

 

A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékletként 

csatolt. 

 

 

A közösségi színtér meghatározásánál lekértük az ingatlan-nyilvántartás tulajdoni lapjait, az 

érintett ingatlanok tekintetében. Az 5. helyrajzi számú, valamint a 22. hrsz-ú ingatlan 

nyilvántartási – művelési ágbeli – megnevezése nem megfelelő, ezen esetekben rendeltetési 

mód változását kell kezdeményeznünk az illetékes hatóságnál. Ennek érdekében, az alábbi 

határozatot egyhangú, 4 igen szavazattal hozta Képviselő-testület: 

 

3/2022. (I.14.) önkormányzati határozat 

 

   Pinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 

Korm.rendelet 26/B.§ (1a) bekezdésének a.) pontja, valamint Pinnye 

község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép 

védelméről szóló 10/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet alapján 

igazolja, hogy a tulajdonát képező ingatlanok rendeltetési módja 

megváltozott: 

 
Ingatlan 

helyrajzi száma 

Ingatlan-

nyilvántartási 

állapota 

Területe Az ingatlan 

megváltozott 

rendeltetési módja 

Pinnye 5. 

hrsz. 

tűzoltóság 1.205 m2 rendezvénytér, 

buszmegálló 

Pinnye 22. 

hrsz. 

általános iskola 572 m2 közösségi ház 

 

Pinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 

Farkas Tamás polgármestert az ingatlan-nyilvántartási átvezetés 

érdekében az ügyintézésre. 

 

   Határidő: folyamatos 

   Felelős: Farkas Tamás polgármester 



2. napirendi pont: Képviselő-testületi határozatot igénylő ügyek 

 

a) Pályázataink 

 

aa) Területi Operatív Program + 

 

A Képviselő-testület a napirendi pont tárgyalásánál egyeztette, hogy a TOP+ élhető település 

pályázatra, az 50/2021. (XII.8.) önkormányzati határozatban foglalt irányelvvel megegyezően, 

46 milliós költségvetéssel nyújtja be pályázatát, az alábbi tartalommal: Mobilszínpad (5 millió 

Ft), Gépberuházás (16 millió Ft), Növénytelepítés és térkövezés (22 millió Ft), Kútfúrás 

költsége (3 millió Ft). 

 

A márciusban esedékes TOP+ pályázat kapcsán, ipari terület közművesítés témakörben tud 

Önkormányzatunk projektet készíteni. Ennek kapcsán a Képviselő-testület előzetesen 

egyeztette az alternatívákat, a tervezői ajánlatkéréseket, valamint a lehetséges fejlesztési 

területeket beszélte át.  

 

A napirendi pont kapcsán nem került sor határozathozatalra. 

 

 

ab) Magyar Falu Program 2022. évi pályázatai 

 

Önkormányzatunk február elején három, Magyar Falu Program pályázatot szándékozik 

benyújtani. Jelenleg az Arany János utcai járdaépítés, valamint az önkormányzati ingatlan 

fejlesztésére, valamint temetői felújításra irányuló pályázatok előkészítése folyik. 

 

A Képviselő-testület tárgyalta, hogy a járdaépítés kapcsán az Arany János utca 83. és 89. 

házszámok közötti szakasza fog megújulni, pályázati támogatás esetén. Az érintett szakasz új 

aszfalburkolatot kap. A 10 milliós önkormányzati ingatlan fejlesztése tárgyú pályázatban pedig 

kb. 40 m2-es tároló (garázs) helyiség fog épülni a temetői konténer helyére. A tervezés kapcsán 

az ügyintézést haladéktalanul meg kell kezdeni. Kóbor Csaba alpolgármester az ügyintézéshez 

segítségét ajánlotta, néhány napon a tervezővel az új épület paramétereit egyeztetni fogja. Az 

ügyintézést Ozsánna Ramóna referens fogja össze. 

A temetői fejlesztés kapcsán a meglévő ravatalozó belső felújítása, padozatcsere, elöregedett 

nyílászárók cseréje, külső színezés szerepel a tervek között. 5 millió Ft értékben szeretnénk itt 

pályázni. 

 

A pályázatok benyújtásával kapcsolatban az alábbi határozatot hozta, 4 igen szavazattal Pinnye 

község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

 

4/2022. (I.14.) önkormányzati határozat 

 

Pinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022 februárjában az 

alábbi Magyar Falu Program pályázatok benyújtását támogatja: 

 

     1. MFP-ÖTIK/2022/6. – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 

Garázs, tároló építése – tervezett költségvetés: 10.000.000.- Ft 

 

2. MFP-ÖTIF/2022 – Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 

Ravatalozó felújítási munkái - tervezett költségvetés: 5.000.000.- Ft 



 

3. MFP-BJS/2022 – Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása – Garázs, tá- 

    roló építése – tervezett költségvetés: 10.000.000.- Ft 

 

Pinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas 

Tamás polgármestert a fenti pályázatok benyújtására 

 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős:    Farkas Tamás polgármester 

 

 

 

 

ac) Önkormányzati feladatellátást támogató pályázat 

 

2022. február 4-i benyújtási határidővel előkészítés alatt áll az önkormányzati feladatellátást 

támogató pályázat, amelyből az Arany János utcai járdaépítés következő ütemét szeretnénk 

megvalósítani. A 10 millió Ft összegű projekthez 35%-nyi önrészt is kell vállalnia 

községünknek. A járdafelújítás, amely térkőből épülne, az Arany János utca 2-32. házszámok, 

valamint a 13-15. közötti szakaszát érinti. 

 

Az alábbi határozat tartalmazza a pályázat benyújtásának részleteit, amelyről a Képviselő-

testület egyhangú, 4 igen szavazattal döntött: 

 

5/2022. (I.14.) önkormányzati határozat 

              Pinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 

3. melléklet, 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím vonatkozásában 

pályázatot nyújt be a tulajdonát képező, Pinnye, Arany János utca útfelújítására 

az alábbiak szerint, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására: 

 Pályázati alcél: c.) 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

Felújítandó szakasz:  

1. Pinnye, Arany J. u. 13-15. házszámok közötti szakaszon, 256. hrsz. – 77 fm térköves 

járda 

2. Pinnye, Arany J. u. 2-32. házszámok közötti szakaszon, 99. hrsz. – 156 fm térköves 

járda 

 

 

 



 Felújítandó 

infra-

struktúra 

Felújítandó szakasz címe Felújítandó 

szakasz helyrajzi 

száma  

Igényelt támogatás 

(Ft) 

Járdafelújítás Pinnye, Arany J.  utca 13-15. 

házszámok között 

256. hrsz. 2.093.468.- Ft 

Járdafelújítás Pinnye, Arany J. u. 2-32. 

házszámok között 

99. hrsz. 4.405.693.- Ft 

Összesen     6.499.161,- Ft 

  

A fejlesztés költségvetése:                                                                              (Forint) 

Megnevezés Igényelt támogatás 

összege 

Vállalt önerő 

összesen 

Összesen 

Beruházás összesen 6.499.161,- Ft 3.499.549.- Ft 9.998.710,- Ft 

Pinnye község Önkormányzata a pályázati cél szerinti beruházás tekintetében 

ÁFA levonási joggal nem rendelkezik. 

Pinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatban vállalt 

önerőt, 3.499.549,- Ft-ot 2022. évi költségvetésében biztosítja. 

Pinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas 

Tamás polgármestert a pályázat benyújtására. 

Határidő: 2022. február 4. 

    Felelős:   Farkas Tamás polgármester 

 

 

 

ad) Szociális tűzifa pályázat benyújtása 

 

A szociális célú tűzifa pályázat benyújtását a Képviselő-testület támogatta, 4 igen szavazattal 

az alábbi döntés született: 

 

6/2022. (I.14.) önkormányzati határozat 

 

1.) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdet – az államháztartásért 

felelős miniszter egyetértésével - a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről 

szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. pontjában foglaltak szerint a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra.  

A pályázati kiírás 5/b pontja alapján Pinnye község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a település pályázatot nyújt be kemény 

lombos szociális tűzifa igénylésére. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2020. évi 

átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve a 2020. évi aktív korúak ellátásban 

részesülők száma, továbbá a 2020. évi rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 



jogosultak száma (ezen érték harmada), illetve a 2021. január 1-jei lakosságszámból a 

80 év feletti korcsoportos adat (létszámadat fele) együttes száma alapján a maximálisan 

igényelhető 20 erdei m3 mennyiség ismeretében, - figyelemmel helyi lakosság szociális 

helyzetére - 20 erdei m3 keménylombos tűzifafa iránt nyújtsa be pályázatát.  

 

3.) A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér, és vállalja a tüzelőanyag szállításából, - ideértve a 

rászorulókhoz való eljuttatást is - származó költségeket, valamint a pályázati kiírás 6. 

pontjának a.)-d.) pontjában foglaltak teljesítését. 

 

4.) Pinnye község Önkormányzata a pályázati kiírás 5/c pontja alapján biztosítja a pályázat 

benyújtásához szükséges önerőt 2022. évi költségvetésében, melynek összege 25.400.- 

Ft, azaz huszonötezer-négyszáz forint. 

 

Határidő:  2022. augusztus 31. 

Felelős:    Farkas Tamás polgármester 

 

 

b) Polgármesteri tiszteletdíj 

 
 

A napirendi pont tárgyalását megelőzően Farkas Tamás polgármester jelezte, hogy ő elégedett 

a jelenlegi tiszteletdíjának összegével. 

 

Fücsökné Torma Lívia jegyző elmondta, hogy a polgármesteri illetmények, illetve tiszteletdíjak 

fedezetére Kormányrendelet alapján az Önkormányzat támogatás kap, amelynek összege 1,7 

millió Ft Pinnye esetében és ez a támogatás csak erre a célra fordítható. A jogszabály pontosan 

megállapítja a település lélekszámához, illetve a polgármesteri tisztség főállásban vagy 

tiszteletdíjas formában történő ellátásához kötötten a polgármesteri juttatás összegét.  

 

A napirendi pont tárgyalásából, személyes érintettség miatt Farkas Tamás polgármester 

kizárásra került. Az alábbi határozatot 4 igen szavazattal hozta a Képviselő-testület: 

 

 

7/2022. (I.14.) önkormányzati határozat 

 

   Pinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  

CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdése alapján személyes  

érintettség miatt Farkas Tamás polgármestert a 

2022. január 14-i  ülés 2.b. napirendi pontjának 

döntéshozatalából kizárja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Fücsökné Torma Lívia jegyző 

 

 

 

 

 



A Képviselő-testület 3 igen szavazattal Farkas Tamás polgármester tiszteletdíját az alábbiak 

szerint állapította meg: 

 

8/2022. (I.14.) önkormányzati határozat 

Pinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1.  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 71. §-ának (4) bekezdésének a.) pontja, valamint (5) bekezdése 

alapján 2022. január 1. napjától Farkas Tamás polgármester tiszteletdíját havonta 

bruttó 260.000.- Ft-ban állapítja meg. 

 

2.  Mötv. 71.§ (6) bekezdése alapján Farkas Tamás polgármester havonta illetményének 

15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, azaz havonta bruttó 

39.000.-Ft-ra. 

 

3.  Felkéri a jegyzőt, hogy a gondoskodjon a tiszteletdíj változásának dokumentálásáról, 

annak az illetményszámfejtő hely részére történő továbbításáról. 

 

  Határidő:   azonnal 

  Felelős:     Fücsökné Torma Lívia jegyző 

 

 

 

3. napirendi pont: Egyéb, aktuális feladatok 

 

 

A 2022. évi költségvetés tervezéséhez az alábbiakat egyeztette a Képviselő-testület: 

 

- forrást kell biztosítani a település rendezési tervének felülvizsgálatára 

- pályázati önrészeket biztosítani szükséges 

- a szükséges tervek készítésének költségeit, valamint a műszaki ellenőri költségek 

felmérését végezzük el a tervezési időszakban 

- valamennyi további fejlesztés községünkben a pályázaton elnyert támogatásból, illetve 

az ahhoz kapcsolódó saját forrásból valósul meg. 

- a működési költségek és a bérek az irányadó infláció, valamint a minimálbérre 

vonatkozó szabályok figyelembe vételével kerüljenek tervezésre. 

 
 

Farkas Tamás polgármester a volt bolt-kocsma épülete értékesítési feltételeit tartalmazó 

testületi döntés megküldését kérte. 

 

Kóbor Csaba alpolgármester üdvözölte az új honlapot, de kérte, hogy igyekezzünk annak 

tartalmát feltölteni. 

 

Zombó Gergely javasolta, hogy a tavasz folyamán a település külterületén szemétszedést 

szervezzünk, amelynek összefogását vállalta. 

 

Fücsökné Torma Lívia jegyző beszélt az egyes területekkel kapcsolatos végzettségi 

elvárásokról, amelyek teljesítése a kistelepülésen nem egyszerű feladat. Példaként említve a 

kulturális területtel szemben felállított követelményeket. 




