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Önkormányzati Képviselő-testület  
8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. 
 
Szám: 326-2/2015 
 
     J E G Y Z Ő KÖ N Y V  
 
 
Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 
18:30 órakor a Polgármesteri Hivatal termében megtartott nyilvános üléséről 
 
Jelen vannak:  Szaller Zsolt polgármester, 

Szalay Imre alpolgármester, 
Fejes Tihamér képviselő, 
Takács Mihály képviselő. 

 Tóth Szabolcs képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van : Takács Imre jegyző 
    
      
 
Szaller Zsolt polgármester: köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az 5 fő képviselő-testületi tagból az ülésen 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, megnyitja 
azt. Ismerteti a tervezett napirendet, majd megkérdezi, van-e azokkal kapcsolatban módosító 
indítvány.  
Megállapítja, hogy nincs és kéri, vita nélkül szavazzanak a napirend elfogadásáról.  
 

NAPIREND 
 
 
1./ Nagygyimót község településrendezési terv módosításával kapcsolatosan érkezett 
szakhatósági állásfoglalások és az azokra adott tervezői válaszok kiértékelése 
 Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester 
 
2./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott szociális ellátások 

intézményi térítési díj megállapítása 
 Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester 
 
3./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása vidéki gazdaság és a lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére Darányi Ignác terv keretében gépjármű 
beszerzésére benyújtandó pályázat megtárgyalása 
 Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester 
 
4./ A Nemzeti Földalapkezelővel kötött VK2013-410 számú vagyonkezelési szerződés 
megszűntetése, új igény bejelentése 
 Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester 
 
5./ A Pápai Vízmű Zrt. Sz02. számú víziközmű rendszer 2. számú megállapodás ismertetése 
 Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester 
 
6./ Hanesz Józsefné vételi ajánlat megtárgyalása a Kossuth utca 69. szám alatti ingatlan 4/30 
tulajdonrész vonatkozásában 
 Előterjesztés: Szaller Zsolt polgármester 
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7./ Arató Dénesné ingatlan felajánlása a Kossuth u. 50. sz. alatti ingatlan 1/1 tulajdonrész 
vonatkozásában 
 Előterjesztés: Szaller Zsolt polgármester 
 
8./ A Kossuth u. 5. sz. alatti ingatlan helyi védettség megszüntetése  
 Előterjesztés: Szaller Zsolt polgármester 
 
 
9./ Vegyes Ügyek 
 
 a.) Szállítói szerződés megkötése Startmunka Programhoz kapcsolódóan 
 b.) Gréder vásárlása külterületi utak karbantartásához 
  
 
 
A képviselő-testület a napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta. 
 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Nagygyimót község településrendezési terv módosításával kapcsolatosan érkezett 
szakhatósági állásfoglalások és az azokra adott tervezői válaszok kiértékelése 
 Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az előző testületi ülésen megtárgyalták ezt a 
napirendi pontot, de határozatot nem alkottak. Javasolja, hogy a kiküldött előterjesztés 
vizsgálata után alkosson határozatot a Képviselő-testület. 
 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
7/2015. (IV.15.) határozat: 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 
táblázatban foglaltak szerint a véleményezési szakaszban beérkezett véleményeket 
megismerte, az azok alapján a tervező által megfogalmazott válaszokat elfogadja. 
Nagygyimót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési terv 
módosításának véleményezési szakaszt lezárja, egyeztetési anyagot a záró véleményezés 
megindítására alkalmasnak találja, és felkéri a polgármestert, hogy a döntés dokumentálásáról 
és közzétételéről gondoskodjon. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a záró 
véleményezési szakasz kezdeményezésére és lebonyolítására azzal, hogy a tervdokumentációt 
végső szakmai véleményezésre az Állami Főépítésznek küldje meg. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szaller Zsolt polgármester 
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2./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott szociális ellátások 

intézményi térítési díj megállapítása 
 Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester 
 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
A Társulás ülésén elfogadták a térítési díjakat. Javasolja, hogy alkossanak határozatot, 
melyben egyetértenek az elfogadott térítési díjakkal. 
 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
8/2015. (IV.15.) határozat: 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Pápa Környéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 6/2015. (III.31.) határozatával jóváhagyott 
intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben történő megállapításával egyetért.  
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a határozatról az érintettet értesítse. 
Határidő: 2015. május 15. 
Felelős: Szaller Zsolt polgármester 
 
 
3./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása vidéki gazdaság és a lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére Darányi Ignác terv keretében gépjármű 
beszerzésére benyújtandó pályázat megtárgyalása 
 Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Ki fog jönni a vidéki gazdaság és alapszolgáltatások pályázat, az úgynevezett „Falubusz” 
pályázat. Ennek keretein belül, ahogy az Önkormányzat is kezdeményezte korábban, s 
rendelettervezetet is kértek, hogy ne a hét évnél idősebb autóval rendelkező önkormányzatok 
pályázhassanak, hanem ezt csökkentsék le 5 évre. Tehát akinek letelt a fenntartási 
kötelezettsége, most úgy néz ki, de még senki nem látta a végleges rendelete, hogy lehet 
pályázatot benyújtani. A Társulás már tavaly jelezte, hogy az Orvosi ügyeletnél kellene 
gépjárművet cserélni, s hogy ne kelljen az Önkormányzatoknak zsebbe nyúlni és pénzt tenni a 
társulásba ha le akarnák cserélni az autót, ez a pályázati lehetőség tökéletes lenne arra, hogy 
maga a Társulás is benyújtsa a pályázatát. Ezt meg kell tudni finanszírozni. Ezt a dolgot a 
Társulás elnöke úgy terjesztette elő, hogy vagy vesz fel a Társulás hitelt, vagy pedig az 
önkormányzatok, addig míg az összeg nem érkezik vissza, addig 100-150 000 forintot 
betesznek a Társulás kasszájába. Felmerült az az opció is, hogy a jelenlegi gépjárműveket 
szeretnék megkapni a Családsegítők, mert ők jelenleg a saját gépjárművüket használják. 
Igazándiból a Társulás ülésén ezt nem támogatták. Azt támogatták a polgármester, hogy 
amennyiben úgy jön ki a rendelet, hogy 100%-ban támogatott, de csak a nettó összeg, akkor 
az áfát mindenképpen elveszítené a Társulás és az önkormányzatok is. Ebben az esetben 
viszont a régi autókat értékesítenék, vagy beszámításra kerülnének. Ebből az elveszített áfa 
része visszajönne. Ilyen szempontból az orvosi ügyelet gépjárműve beszerezhető. Azért került 
napirendi pontra, mert ha megjelenik a pályázat, akkor 2 hét áll a rendelkezésre 
nagyságrendileg, hogy a pályázatot benyújtsák. A két hét alatt minden egyes 
önkormányzatnak meg kell hozni hibátlanul a határozatot. Nem lehet tudni, hogy kinél 
hogyan lesz testületi ülés. Ezért is tűzték napirendre, hogy mire fel kell küldeni a határozatot, 
addigra legyen már meg. Véleménye szerint ez egy jó dolog, talán azon lehetne vitatkozni, 
hogy szükséges-e a cseréje valóban ennek az autónak.  
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Tóth Szabolcs: 
Véleménye szerint nincs rá szükség, de jelentősége sincs. Ha lecserélik, legalább egy ideig 
rossz nem lesz az autó. Ajkán egyszer cserélnek autót, míg itt háromszor.  
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Rosszul nem járnak vele. 
 
Takács Mihály: 
Ha lehetőség van rá, akkor támogassák. 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Valójában az önkormányzat is szeretné lecserélni a falubuszát, vágyálmuk volt, hogy esetleg 
egy 12-14 személyes buszra cseréljék, de arra nem lehet. A nettót, ha finanszírozzák, az áfát 
ők is elveszítik. Ha le tudnák cserélni, akkor 5 évig ők is biztonságosan tudnának közlekedni 
a gyermekekkel.  
 
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, határozat hozatalára a pályázat 
megjelenését követő testületi ülésen kerül sor.  
 
4./ A Nemzeti Földalapkezelővel kötött VK2013-410 számú vagyonkezelési szerződés 
megszűntetése, új igény bejelentése 
 Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
A régebbi Képviselők tudják, hogy kint a kifutópályánál az önkormányzat vagyonkezelésbe 
kért az államtól földet.  A vagyonkezelési szerződést határozott időre, 5 évre kötötték. Egy 
másfél hektárnyi területről van szó, melyen tavaly elkezdtek gazdálkodni, sajnos ráfizetődött a 
végén, mert a sok csapadék miatt rengeteg burgonya maradt a földben. Döntöttek korábban 
arról, hogy jó lenne, ha el tudnák cserélni a földet egy közelebbire. A Nemzeti Agrárkamara 
és az NFA is kérte, mert Gungl Zoltán 2013-ban adott be egy vételi ajánlatot ugyanerre a 
földre, de az NFA előbb döntött a vagyonkezelésről, mint arról, hogy eladja a földet Gungl 
Zoltánnak. Nekik is kínos volt. A testület korábban úgy döntött, hogy nekik is jobb, ha 
közelebb van a földterület. Azt írja az NFA az önkormányzatnak levélben, hogy a szerződést 
módosítani nem lehet, de a szerződést meg lehet szüntetni, s a másik ingatlan vonatkozásában 
új vagyonkezelési szerződést lehet kötni. A kért két ingatlan közül sajnos csak az egyiket 
tudják felajánlani közfoglalkoztatás céljára. Gyakorlatilag abban kell dönteniük, hogy kérik az 
előző szerződés megszüntetését, s új igényt nyújtanak be. A két szóban forgó földterület: az 
egyik a 160/15 hrsz.-ú, az Ácon van. Az Agro-Vanyola Kft. használja jelenleg. A másik 
földterület a Szénégetőnél van, a Rákóczi utca végétől nem messze. Véleménye szerint az 
utóbbi optimális lenne. Egyforma nagyságúak, aranykoronában sincs nagy különbség és már 
akkor is ezt preferálták, mert közelebb van. Ezt jelen pillanatban fölhasználati joggal 
használja Érsek Csabának. El kell indítani a folyamatot. Elfogadható-e a Képviselő-testület 
részéről, hogy azt a földterületet kérik? 
 
Takács Mihály képviselő: 
Véleménye szerint az lenne a legjobb. Az Ácon lévő terület egy keskeny csík. Két föld között 
van egy vékony csík, 2 km hosszú. Abba nem tudnak gondolkodni.  
 
Tóth Szabolcs képviselő: 
Nem a Kocsmáros tagon van az utóbb említett földterület? 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
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Nem. A Rákóczi utca végén az ugodi útra fordulva a vasút felé található a terület. Ott van 
Tóth Andrásnak földje. A közfoglalkoztatottak ki tudnak menni akár biciklivel is, nem kell ki- 
és beszállítani őket. Könnyebben megközelíthető. Az egy másik kérdés, hogy az idén mit 
csinálnak azzal a földdel, mert azért küzdelmes lesz. Megkérdezte a földhasználati jogot. Ha 
most gyorsan meg tudták volna cserélni és már ide ültetni, az jó lett volna, de sajnos nem 
tudják megtenni, mert a föld használója Érsek Csaba, valószínűleg búzát vetett a földbe. Kéri 
a testületet, hogy alkossanak határozatot a földcserével kapcsolatban.  
 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta 
 
9/2015. (IV.15.) határozat: 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete kezdeményezi a Nemzeti 
Földalapkezelővel kötött VK2013-410 sz. vagyonkezelési szerződés megszüntetését. Ezzel 
egyidejűleg kezdeményezi új vagyonkezelési szerződés megkötését a nagygyimóti 0212/16 
hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan. 
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szaller Zsolt polgármester 
 
5./ A Pápai Vízmű Zrt. Sz02. számú víziközmű rendszer 2. számú megállapodás ismertetése 
 Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Korábban, 2011. év elején volt egy döntés, hogy amennyiben nem fedezi a lakosok által 
fizetett díj az önköltségeket, a rezsiköltségeket a vízműnél, akkor köbméterenként az 
önkormányzatoknak 20 Ft-tal be kell szállni. Ezt a Vízmű október környékén elkezdte 
számlázni, számlázott az önkormányzatnak 100 000 forintot. Most ismét jött egy nem egészen 
50 000 forintos számla, melyről úgy volt először, hogy visszaküldik, de aztán mégsem 
küldték vissza. Abban maradtak, hogy Dr. Lukács Endre, a Pápai Vízmű Zrt. vezérigazgatója 
megkeresi az energiahivatalt, hogy milyen megoldást tudnak találni. A lényeg, hogy volt egy 
megállapodás tervezet, amit a mai napig nem írt alá, annak megfelelően van egy másikfajta 
megállapodás, amiben minden érintett önkormányzat aláírása szerepel. Ennek a lényege, hogy 
azt a bizonyos 20 forintot bevállalja a vízmű a fejlesztések terhére. Tehát amit visszavesznek, 
az úgynevezett bérleti díjból befolyó pénzeket, gyakorlatilag abba beépíti, s az 
önkormányzatokat nem fogja terhelni ezekkel a 20 forintokkal. Ez éves szinten Nagygyimót 
esetében 500-600ezer forint lett volna. A fogyasztástól függ, jelentős teher lett volna. Ez a 
megállapodás aláírásra került. Az önkormányzatokat ez a teher nem terheli. Az első számlát ki 
kellett fizetni, ebben maradtak a települések, de további kötelezettségük ezzel szemben nincs. 
Hozzáfűzi azonban, hogy még most is lehetne vitatkozni a vízművel. Régebben megküldték a 
fejlesztésre az elszámolásokat, azok ugyanarról szóltak és ugyanott tartanak, hogyha 
elfogadták egyszer a Gördülő fejlesztési tervet, amelybe bele lett írva, hogy a következő 
években milyen fejlesztéseket lehet megvalósítani, s azokhoz a fejlesztésekhez ki biztosítja a 
forrást. Ehhez képest megint másfajta fejlesztéseket vásároltak, mert ezek mindig eltérnek. Ha 
rendkívüli fejlesztés történik, azt is indokolni kell, így van a megállapodásban, amit ő nem írt 
alá, hogy a rendkívülit kellett volna az önkormányzatoknak fizetni. Azt kérték ők annak 
idején annak a módosítását, hogy a rendkívüli helyzetekkor felmerülő költségeket ennek a 
bérletnek a terhére valósítsák meg, mondjanak le a másfajta fejlesztésekről. Nagygyimót a 
megállapodást nem írta alá.  
 
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozat hozatalára 
nem került sor.  
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6./ Hanesz Józsefné vételi ajánlatának megtárgyalása a Kossuth utca 69. szám alatti ingatlan 
4/30 tulajdonrész vonatkozásában 
 Előterjesztés: Szaller Zsolt polgármester 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Elindultak a jó karbantartással kapcsolatos felhívások az építési hatóságnál. Ennek része volt, 
hogy a romos, régi elhanyagolt épületeknek valamilyen úton módon találjanak gazdát, aki 
intézkedik: vagy megszüntetik a balesetveszélyes állapotot, vagy elbontják a veszélyes 
részeket. Ez odáig ment, hogy a hatóság elég korán, rugalmasan kezelte ezt, mélyrehatóan. 
Hanesz József nevű tulajdonos Kossuth u. 69. sz. alatti ingatlanáról, amiről azt hitték védelem 
alatt áll, de nem áll, ő egy részét a tulajdonának felajánlaná megvételére az 
Önkormányzatnak. Az ő magánvéleménye az, hogy abban az ingatlanban annyi tulajdonos 
van, hogy nem éri meg az Önkormányzatnak ebbe beleszállni. Egy másik hasonló ügyben 
érdemes elgondolkodni, de ebben véleménye szerint nem.  
 
Szalay Imre alpolgármester: 
Szerinte sincs értelme. 
 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Tanácsolhatják neki, hogy tegyen ajánlatot a többi tulajdonosnak. 
 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta 
 
10/2015. (IV.15.) határozat: 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Hanesz Józsefné 4/30 részben 
tulajdonát képező Nagygyimót, Kossuth utca 69. sz. alatti ingatlant – amelyet tulajdonosa 
megvásárlásra ajánlott fel az önkormányzatnak – nem kívánja megvásárolni. 
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a határozatról nevezettet értesítse.  
Határidő: 2015. május 15. 
Felelős: Szaller Zsolt polgármester 
 
7./ Arató Dénesné ingatlan felajánlása a Kossuth u. 50. sz. alatti ingatlan 1/1 tulajdonrész 
vonatkozásában 
 Előterjesztés: Szaller Zsolt polgármester 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Arató Dénesné hasonló ügyben érkezett az Önkormányzathoz. Leírta számukra, hogy öröklés 
útján jutott az ingatlanhoz. Arató Dénesné felajánlotta a tulajdonjogát az ingatlanra, 
ajándékozás, vagy jelképes adás vétel jogcímen átruházva. Az átírás költségeit vállalja a 
hölgy. Nyilván 1 forintért nem tudják átvenni az ingatlant, de 100 forintért már igen. 
Elmondja, hogy az alpolgármesterrel már beszéltek erről, lenne értelme, bár nyilván a bontás 
az ő terhükre lesz. A mostani bekerített rész, ahol jelenleg pónilovak vannak, az 
önkormányzati tulajdon, ez a kis rész ha hozzákerülne, nem lenne rossz. Ha lesz ott bármi 
ötlet, akkor ott egy szép résszé tudnák varázsolni. A hölgy vállalta az átírást, azt mondta, 
hogy ha kell lejön autóval, hogy alá tudják írni ügyvéd jelenlétében. A hölgy véleménye volt, 
hogy akár 2 ügyvédnél is aláírhatják. Az önkormányzat illetékmentes. Ezt érdemes lenne 
megfontolni, gyakorlatilag ingyen van, ezekkel a feltételekkel 1000 vagy 100 forintért 
átvállalhatnák. A hölgy állja az ő ügyvédi költségét, az önkormányzat pedig a sajátját, vagy 
akár kiszámláztathatják a hölgynek az önkormányzat ügyvédi költségeit is, részletkérdés.  
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Tóth Szabolcs képviselő: 
Szerinte az önkormányzat ügyvédi költségeit inkább az önkormányzat fizesse ki 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Véleménye szerint társadalmi munka keretében is leszedethetik akár a tetőt, a fát 
elrakathatják, a gép tudna így dolgozni. Nagy László korábbi képviselővel beszéltek róla már 
korábban. Ennek az épületnek az elbontását korábban már próbálta megegyezni Arató 
Dénesné lányával, ő már többször megígérte, hogy intézkedik. Nagy László, mint tűzoltó 
biztosan segítene, ő ért hozzá. Kéri a képviselőket tegyék meg javaslatukat, hogy mennyi 
összegért vásárolják meg az ingatlant.  
 
Szalay Imre: 
1000 forintot javasol. 
 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta 
 
11/2015. (IV.15.) határozat: 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Arató Dénesné, 1213 Budapest, 
Szent István út 237. sz. alatti lakos tulajdonát képező Nagygyimót, Kossuth u. 50. sz. alatti 
ingatlant 1000 Ft-os vételáron megvásárolja.  
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására és a 
vételár kifizetésére. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szaller Zsolt polgármester  
 
 
8./ A Kossuth u. 5. sz. alatti ingatlan helyi védettség megszüntetése  
 Előterjesztés: Szaller Zsolt polgármester 
 
Szaller Zsolt polgármester 
Meg kell indokolni, hogy miért szeretnék megszüntetni a helyi védettséget. Az ingatlan 
romos, többe kerül a fenntartása. Ahhoz, hogy egyáltalán bármit tudjanak vele tenni, ahhoz 
hivatalosan ki kell venniük a helyi védelem alól. A formai részét meg kell beszélje egy 
hozzáértővel. Gödri Tibor nagygyimóti lakos az egyik tulajdonosa ennek az ingatlannak, 
felajánlotta a részét, hogy átadja az önkormányzatnak. Ha ez írásban már meglesz, később 
tárgyaljanak róla, nem egyszerű a helyzet itt sem, több a tulajdonos, végig kell beszéljék. A 
tetőszerkezet sem egyszerű. Egyelőre a helyi védettség alól kell kivenni az ingatlant.  
 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta 
 
12/2015. (IV.15.) határozat: 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Nagygyimót, Kossuth u. 5. sz. 
alatti (415. hrsz.-ú) ingatlan helyi védettségét megszünteti.  
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a helyi védettség megszüntetéséről az 
érintetteket tájékoztassa. 
Határidő: 2015.május 15. 
Felelős: Szaller Zsolt polgármester 
 
9./ Vegyes Ügyek 
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a.) Nagygyimót község gazdasági programja 
 
Nagygyimót Község Gazdasági Programja a jegyzőkönyv mellékletét képzi. 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
2011.-ben elfogadták arra a ciklusra vonatkozóan a gazdasági programot. Erre a ciklusra 
vonatkozóan 2014-2019-ig gyakorlatilag a korábbi gazdasági programnak az átalakítását kell, 
hogy elfogadják. A program az „Összefogás Nagygyimót Jövőjéért” nevet viseli. Az első 
ciklus képviselőivel közösen alakították ki.  
 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta 
 
13/2015. (IV.15.) határozat: 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2015-2019 
ciklusra szóló gazdasági programját elfogadja. 
 
 

b.) Bűnmegelőzési koncepció 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Erről is beszéltek már korábban. Küldtek egy mintát, melyben megküldték, hogy mit kell 
tartalmaznia ennek a koncepciónak, az alapján fogják elkészíttetni.  
 
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozat hozatalára 
nem került sor.  
 

c.) 2014. évi Rendőrségi beszámoló 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Meghozta a rendőrség a beszámolót. Korábban a közbiztonsági fórumon már elmondták, 
hogy Nagygyimóton a tavalyi évben 3 bűncselekmény volt, 1 lopás 1 garázdaság és egy 
hivatalos személy elleni erőszak. Ezzel a hárommal az első helyen végzett a falu 
Homokbödögével. 2011-ben 8 bűncselekmény, 2012-ben 7, 2013-ban 4, 2014-ben pedig 3 
bűncselekmény. Gyakorlatilag folyamatosan csökken a tendencia. 2011-ben 4 lopás volt, 
2012-ben 2, 2013-ban 1, 2014-ben 1 az istállónál. Garázdaság 2011-ben 1, 2012-ben 1, 2014-
ben szintén 1. Okirattal való visszaélés 2011 és 2012-ben volt, 1-1. Tartás elmulasztása 1 volt. 
Súlyos testi sértés 2012-ben volt 3 alkalommal, a Koktél bálban. 2013-ban szintén 1. 
Járművezetés ittasan 2011-ben volt. Hivatalos személy elleni erőszak 2014-ben volt. 
Közlekedés balesetek száma 2014-ben 2 volt, ebből halálos egy sem. Tavalyi évben volt egy 
súlyos baleset. Nagygyimót teljesen korrekt közbiztonság szempontjából, kiemelkedően jó 
helyen áll. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a korábbi híresztelésekkel ellentétben 
nem kerül rendőrőrs kiépítésre Csót községben, de a körzeti megbízott  állományt kettő fővel 
bővíteni fogják. A körzeti megbízottakkal a kapcsolat rendkívül jó, rugalmasak, éjjel-nappal 
hívhatóak Ismerik a lakosságot és a települést. A polgárőrséget is ki szokták emelni. A 
lakosság 2 tagja is kérte tőlük, hogy felügyeljenek a házukra.  
 
 
 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta 
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14/2015. (IV.15.) határozat: 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Rendőrség 2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  
 
 

d.) 2014. évi belső ellenőrzés 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Volt az önkormányzatnál belső ellenőrzés, amit minden évben elvégeznek. A megállapítások 
az érdekesek, főleg az Óvodánál kifogásoltak egy-két dolgot. Bizonylati rend szempontjából 
tettek észrevételeket: az óvodai pénztárbizonylatok és bankszámlakivonatok nem lettek 
aláíratva a megfelelő személyekkel. Megjegyezték, hogy aláírás bélyegzőt nem 
használhatnak. Javasolták, az óvodára való fokozottabb odafigyelést. Összességében nincs 
nagy probléma. Mivel a hiányosságok megszüntetésre kerültek, intézkedési terv készítésére 
nincs szükség.  
 
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozat hozatalára 
nem került sor.  
 
 

e.) Startmunka Program  
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Kint voltak a helyszíni ellenőrök, elég korán megérkeztek. Végignéztek mindent, a 
bizonylatolást, elszámolást, balesetvédelmi oktatást. Minden rendben volt, azt mondták öröm 
volt itt dolgozni. Kettő kellemetlenség volt az ellenőrzés során: az egyik Kolbert Zoltán 
közfoglalkoztatottal kapcsolatban. A közfoglalkoztatási szerződésekben bent van a parlagfű 
irtási kötelezettség, ebből viszont kivették, mert a mintában, amit küldtek, nem volt bent. 
Kérték, hogy ez kerüljön vissza. Kérték, hogy az adminisztrátor munkaköri leírását pontosan 
határozzák meg. Az ellenőr a jelenléti ív alapján leigazoltatta az embereket. Kolbert Zoltán 
közfoglalkoztatott kellemetlen helyzetbe hozta őt azzal, hogy reggel aláírta a jelenléti ívet, 
majd elment, szabadságra. Bemutatkozott aztán később, de ez volt az utolsó dobása. Már a 
héten ki akarta rúgni. Elmondta mindenkinek, hogy nem kell megszakadni, de tisztességgel 
helyt kell állni, ez a falunak fontos. Akinek a munka nem jó, az mondjon fel, de nem akar 
kínlódni. Vörös József Károlynak is adott már egy fegyelmit az italozása miatt. Nem akar 
küzdeni velük, így is rengeteg a munkája.  
 
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozat hozatalára 
nem került sor.  
 

f.) Védőnői szolgálat működési költségeinek alakulása 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Vanyola-Béb- Csót-Nagygyimót társulásban látja el a védőnői szolgálatot. A gesztor Vanyola. 
Oda folyik be a pénz, onnét rendeznek mindent. Elszámolást küldtek a héten erről. A 
védőnőnek szüksége volt egy laptopra, valamint egy hallásvizsgáló készülékre. 463 000 forint 
maradt, melyet felosztott Nagygyimót 114 607 forintot kapott vissza lakosságarányosan. Az 
elszámolásban voltak problémák, kiküldetési utalványokban is volt nagyon sok pénz, 
internetdíj és telefon, véleménye szerint rengeteg pénz ment. A villany és vízdíj is rengeteg, 
szerinte ennyit a védőnő nem használ el Vanyolán. A benzinköltség is számára sok.  
 
Szalay Imre alpolgármester: 
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Véleménye szerint minden sok ebben az elszámolásban.  
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Ebben az esetben írni fog az önkormányzatnak egy panasztételt, hogy beszéljék meg ezeket a 
költségeket.  
 
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozat hozatalra 
nem került sor.  
 
 

g.) Fakitermelési szerződések 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
A Kocsmáros tagnál kifelé a jobb oldali árkot és baloldalt, ami lefelé megy ároknál Csizmadia 
Balázs már nem fért el a gépekkel, gyorsan be kellett avatkozni, hogy le legyen termelve a 
fűzfa és egyéb. Az alpolgármesterrel lebeszélte, hogy két ember, Herbath Attila és Sándor 
Attila letermeli ezeket a fákat. Kitisztították, kötöttek rá szerződéseket. 3000 forintot írtak 
bele köbméterenként, 3-4 köbméter fa jött le belőle. Be kellet, avatkozzanak. A favágók is 
ennyit adtak volna érte.  
 
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozat hozatalra 
nem került sor.  
 

h.) Horváth Ágnes haszonbérleti szerződése 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Csizmadia Balázs feleségéről van szó, egy 0,32 ha földet bérelnek. Mindig korrekten kifizetik 
a bérleti díjat, s áprilisban lejárt a szerződésük. Ha írnak alá egy haszonbérleti szerződés 
módosítást, azt a földhivatal elfogadja, nem kell kifüggeszteniük, ő tudná használni továbbra 
is. Ő aláírta ezt a módosítást, mert Csizmadia Balázs mindig rendesen fizet. 
 
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozat hozatalra 
nem került sor.  
 
 

i.) Séd-hídi járda építése 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Megkezdődött az építkezés, meg kellett hívni minden érdekelt felet. Kellett egy ideiglenes 
forgalombiztonsági tervet készítetni, azt elvileg a kivitelező kifizeti, 40 000 forintot kellet 
Demény Zoltánnak fizetni. A műszaki ellenőr felügyeli a munkákat, a munkák haladnak. 
 
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozat hozatalra 
nem került sor.  
 
 

j.) Mobiltelefondíj elmaradások 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Már korábban kimentek a felszólítások a mobiltelefondíj elmaradásokkal kapcsolatban. Nagy 
része befizette az elmaradást. A részleteket folyamatosan fizették. 3 személy van, akivel 
semmit nem tudnak kezdeni: Micskei Csaba, Horváth Sándor és Horváth Attila Zsolt. Micskei 
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Csabánál már bírósági útra fogják terelni az ügyet, fizetési meghagyásokat fognak 
kibocsáttatni.  
 
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozat hozatalra 
nem került sor.  
 

k.) Szabadságterv 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Köszönhetően annak, hogy a falugondnok lebetegedett, nem tudta igénybe venni a 
szabadságtervben bejelölt szabadságait. Ezeket szeretné később igénybe venni, majd át 
szeretné ütemeztetni. Addig, amíg a falugondnok nem tud visszaállni a munkába, addig 
minden az ő nyakában van.  
 
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozat hozatalra 
nem került sor.  
 

l.) Szállítói szerződés megkötése 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
A Saint Gobainnal kellett megkössenek szállítói szerződést, ami most a Horváth Tüzépnél 
van. Ők szállítanak a startmunka programba szegélyeket. Igazándiból kötelezettséggel nem jár 
az önkormányzatnak, gyakorlatilag kötöttek egy szállítói szerződést, melynek az a lényege, 
hogy halasztott fizetéssel tud az anyag bejönni. Nem kell készpénzzel fizetni, hanem 
gyakorlatilag egymillió forintig bevizsgálták az önkormányzatot, van egy hitelkeretük 
felállítva, addig tud az önkormányzat vásárolni. Utólag pedig küldik a számlát, a 
szerződésnek ennyi a lényege. 
 
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozat hozatalra 
nem került sor.  
 

m.)  Gréder vásárlása 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Korábban már téma volt, de nem akarta, hogy a szekér megelőzze a lovat. 450 000 forintért 
tudja eladni a vállalkozó a Grédert. A grédert Csót és Nagygyimót közösen vásárolja, s Bácsi 
Zsolt még hozzájárul 100 000 forinttal. Nagygyimótra levetítve ez 175 000 forintot jelent.  
 
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozathozatalra 
nem került sor.  
 

n.) Utak karbantartása 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Korábban már beszélt Id. Tóth Ernővel a földtulajdonosi közösség elnökével, aki azt mondta, 
tudna pénzt biztosítani a külterületi utak rendbetételére.  
 
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozathozatalra 
nem került sor.  
 
 
 






