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Önkormányzati Képviselő-testület  
8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. 
 
Szám: 326-3/2015 
 
     J E G Y Z Ő KÖ N Y V  
 
 
Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 29-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. 

 
 
Tanácskozási joggal jelen van :  Takács Imre jegyző 
     Tolnerné Ihász Irén köztisztviselő 
 
 
Távolmaradását bejelentette: Tóth Szabolcs képviselő 
   
   
 
Szaller Zsolt polgármester: köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az 5 fő képviselő-testületi tagból az ülésen 4 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./ Az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról beszámoló 
 Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester 
 
2./ Vegyes ügyek  
 

a.) Pápa Környéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása terepjáró személygépjármű 
beszerzésére irányuló pályázatának támogatása 

b.) Pályázat benyújtása falugondnoki gépjármű cseréjére 
c.) Falugondnoki gépjárműről tájékoztatás 
d.) Óvoda kerítése 
e.) Helyi Termékek Agórája használatbavételi engedély 
f.) Gyalogjárda építése (Startmunka program) 

 
 
 
A képviselő-testület a napirendet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta. 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról beszámoló 
 Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a jelenlévő Tolnerné Ihász Irén köztisztviselő, 
pénzügyi előadóhoz feltehetik a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket.  
 
Tolnerné Ihász Irén köztisztviselő: 
Az Óvoda táblákhoz annyi kiegészítést fűzne, hogy kiegészítő támogatásra nem volt szükség. 
Az önkormányzatnál is több volt a bevétel a tavalyi évben, mint a kiadás, összességében a 
pénzmaradvány 800 000 forintnyi különbözetet mutatott a nyitó és záró között, így 
megállapítható, hogy jól gazdálkodtak. Hozzátartozik, hogy 4 061 000 forintnyi MVH-s 
támogatás átcsúszott az idei évre a tavalyi évből. A felújítás kiment, a bevétel az idén fog 
látszódni.  
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Rengeteg pénz ment el a pályázatokra. Erőn felül teljesítettek. Kéri, hogy amennyiben van 
kérdésük tegyék fel.  
 
A képviselők részéről kérdés és hozzászólás nem hangzik el.  
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Kéri a múlt évi költségvetés módosításáról szóló rendelet, valamint a költségvetési beszámoló 
elfogadását. 
 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: 
 
4/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet: 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 1/2014. (II.25.) önkormányzati rendeletét módosítja. A módosító 
rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képzi.  
 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: 
 
5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet: 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 
költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról rendeletet alkot. A rendelet 
szövege a jegyzőkönyv mellékletét képzi.  
 
 
2./ Vegyes ügyek  
 
 

a.) Pápa Környéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása terepjáró személygépjármű 
beszerzésére irányuló pályázatának támogatása 
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Szaller Zsolt polgármester: 
A Pápa Környéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának gépjárműpályázatáról is 
tárgyaltak már korábban. Az orvosi ügyelet autóját kellett cserélni. Megérkezett hozzá a 
határozati minta, melyet meg kell alkossanak, amennyiben egyetértenek abban, hogy 
szüksége van a társulásnak új gépjárműre. Javasolja a határozattervezet elfogadását.  
 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
15/2015. (IV.29.) határozat: 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Tanácsa azon döntését, hogy az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára 
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-tól igénybe vehető támogatások részletes 
feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM. rendelet szerint pályázatot nyújt be melyben a 
következő fejlesztéseket kívánja megvalósítani: 

 
- Terepjáró személygépjármű beszerzése a társulás működési területén lévő egyéb közösségi 
célú szolgáltatások ellátására 
- Megvalósítás helye: 8500 Pápa, Anna tér 11, 2885 hrsz. 

 
A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a fenti fejlesztés a település szempontjából előnyös 
és szükséges. 
Felkéri a testület a polgármestert, hogy a határozatról a társulási tanácsot értesítse. 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Szaller Zsolt polgármester 
 
 

b.) Pályázat benyújtása falugondnoki jármű cseréjére 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Már korábban tárgyaltak erről. Határozatot kell alkossanak arról, hogy a településen működő 
falugondnoki szolgálat működésének fejlesztése szükséges. Elkészítették a falugondnoki 
szolgálat szakmai programját, melyet átdolgoztak és aktualizáltak. A pályázatíró azt mondta, 
hogy Nagygyimót község falugondnoki szolgálatának szakmai programja tökéletes, nem volt 
olyan pontja, amelyből hiányosságuk akadt volna a kiírásnak megfelelően. Egy dolgot kért, 
hogy hangsúlyozzanak ki, mégpedig a fogyatékossággal élők és mozgáskorlátozottak 
segítését. A védőnői szolgálat nem szerepelt a szakmai programban, valamint azt, hogy a 
falugondnoki szolgálat keretében a gyermekeket Csótra, illetve Vanyolára szállítják. 
Elérhetőségi dolgokat kellett még belevezetni a programba. A szakmai programot is küldeni 
kell a pályázatírónak. A szükséges pontszámok bőségesen megvannak a pályázat elnyerésére. 
A lényeg, hogy időben be tudják küldeni, illetve legyen forrás. Javasolja a falugondnoki 
szolgálat módosított szakmai programjának elfogadását. 
 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
16/2015.(IV.29.) határozata: 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálat módosított 
szakmai programját elfogadja. 
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Szaller Zsolt polgármester: 
Javasolja a falugondnoki gépjárműre-cseréjére vonatkozóan küldött határozattervezet 
elfogadását.  
 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
17/2015. (IV.29.) határozata: 

1. Nagygyimót Község Önkormányzata falugondnoki szolgáltatást működtet a lakosság számára 
alapszolgáltatásként, a szolgáltatás fejlesztése szükséges.  

2. A településen a szociális és egyéb közösségi célú szolgáltatások ellátása jelenleg az 
önkormányzat tulajdonát képező Ford Tranzit gépkocsival történik. A jelenlegi gépjármű 2009. 
évjáratú, műszaki állapota (pl.: sok kilométer miatt a kopóalkatrészek elavulttá váltak, 
rendszeres költséges szervizelést igényel) indokolttá teszi új gépjármű beszerzését. A  jelenlévő 
képviselő-testület tagjai egyhangúan egyetértenek abban, hogy a már működő falugondnoki 
szolgáltatás zavartalan ellátásához szükségszerű a megbízható műszaki állapottal rendelkező 
gépjármű használata.   

 
3.  A fentiekben szereplő indokok alapján az önkormányzat Képviselő-testülete támogatási 

igényt nyújt be a 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 
szóló rendelet alapján, a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás 
ellátásához kapcsolódóan a szolgáltatás fejlesztésére (2. célterület) az alábbi elszámolható 
költségekre: 
 

• Új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán; 
• gépjármű átalakításának, akadálymentetésének költségére; 
• a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő gépjármű típusokra vonatkozó 

műszaki paraméterekkel rendelkező kiegészítő eszközök, berendezések 
beszerzésére; valamint 

• beszerzett gépjármű forgalomba helyezési költségére; 
• regisztrációs adó költségére. 
 
A fenti tételeket a bekért árajánlatok összességében tartalmazzák. 

 
4.  A Képviselő-testület a beérkezett két árajánlat közül a Marsal Kft. Opel Vivaro Combi 

L2H 1 1.6 TwinTUrbo (dízel) M1 gépjármű kategóriába tartozó mikrobusz (típus) 7 990 
000 Ft (összes elszámolható kiadás nettó összege) fogadja el, mert összességében a 
legalacsonyabb kiadást/ajánlatot tartalmazza. 
  

5. A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy a pályázat megvalósításához szükséges önerőt 
(beszerzéshez kapcsolódó ÁFA összege, azaz 2 134 350 Ft) biztosítja, a saját 
költségvetésébe betervezi. 
 

6.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat beadásával és 
lebonyolításával kapcsolatban eljárjon, valamint a pályázat benyújtásához szükséges 
nyilatkozatokat megtegye. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Szaller Zsolt polgármester 
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c.) Falugondnoki gépjárműről tájékoztatás 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Több autóról is volt szó. Először mondta, hogy Renault típusú gépjárműre szeretnének 
pályázni, de az csak 8 személyes. Aztán változott a rendelet, bizonyos dolgok kikerültek 
belőle, s több autó tudott bekerülni. Kaptak árajánlatot még a Fordtól, a Fiattól, illetve az 
Opeltól. A pályázatíró átnézte az árajánlatokat, az Opelé volt teljesen tökéletes, nem kellett 
módosítani, megfelel minden tartalmi, alaki, s mindenféle előírásnak. Tájékoztatja a testületet, 
hogy volt az Opel szalonban. Egyébként az autók felszereltsége ugyanaz, 9 személyesek. A 
hosszabb típusú Opel Vivaro-ra szeretnék benyújtani a pályázatot. Ugyanannyiba kerül, mint 
a rövidebb típusú, 7 990 000 forint a nettó összege, plusz az áfa. Ezek 1.6-os twin turbós 
dízelek. Mozgáskorlátozottságtól elkezdve mindennel fel van szerelve, csak hosszabb. Így a 
csomagtér és a rakodás precízebb. Szeretné kérni, hogy az Opellel induljanak el, mert ők 
tudnak segíteni a nettófinanszírozásban is. Igaz a Fiat is megerősítette ezt, de az Opel 
finanszírozása átláthatóbb, szervizelése is könnyebb. Előnyösebb az árajánlat, mint bármelyik 
árajánlat. Javasolná az Opelt. Egyébként a pályázatíró 30. 000 forintért írja a pályázatot, s 
nyertes pályázat esetén a sikerdíja 3%. Küldött már egy másik pályázatot is, a 
gyermekétkeztetés minőségének javítására vonatkozóan. Már továbbította az Óvónőnek. Az 
óvodánál 5%-os önrésszel lehet pályázni. Lehet épület bővítésére, főzőkonyha kialakítására, 
illetve gépesítésre. Az idő rövidsége miatt nem akarnak konyhát építeni, stb., inkább 
gépesítésre terelnék a hangsúlyt, esetleg szeletelő, tányér, mosogatógép gépek vásárlására. 
Érdemes lenne pályázni, ha 2 000 000 forintot költenek, 100 000 forint az önrész. Ennyiért 
soha nem jutnának hozzá. Nem biztos, hogy nyernek, de próbálkozhatnak, nem kerül 
semmibe sem.  
 
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozat hozatalára 
nem került sor. 
 

d.) Óvoda kerítése 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Sikerült beszállítatni az akácfákat Pusztagyimótról. Szabó Norbert gatteroshoz szállították át. 
Egy részét eladják az Öregséd Vadásztársaságnak, a másik részéről pedig megépül az óvoda 
kerítése. Nézegettek rajzokat, kerítéseket, hogy mégis hogy nézzen ki a kerítés. Majdnem 
ugyanarra gondoltak. Az elv az lenne, hogy az akácból egyfajta zárt kerítést kialakítanak, ami 
kapcsolódik a faluképhez, a falusias megjelenéshez, valamint az Óvoda mesevilág dolgaihoz. 
A tulipános motívum mindegyikük tetszését elnyerte. Azt beszélték meg a gatterossal, hogy 
vágatnak 12*12-es gerendákat, s arra mennének a deszkák. Lábazatot nem javasol, mert az 
elviszi a költséget. Esetleg lekövethetnék úgy a talajt, hogy nem tesznek alá lábazatot. A 
magasságot kell kiválasztani. Az óvónő szerint nem kell nagyon magasnak lennie. Ő 150-160 
cm-re gondolt. Tájékoztatja a képviselőket, hogy kerestek már olyan növényeket, amely a 
gyermekeknek nem okoz allergiát, s gyönyörűen be lehet parkosítani. Gyakorlatilag a fák 
kifűrészelése folyamatban van. A stációkhoz is vágják a fákat. Van kin még 7 db akácfa, 
amelyet ki fog szedetni, s elméletileg 200 m2 deszkát számoltak, amire szükség van. A 
salakos fele 44 méter az óvodának, arra elég kell, hogy legyen az anyag. 
 
Szalay Imre alpolgármester: 
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Véleménye szerint nem is kell körbekeríteni. Udvar felöli részén és elöl, az utca felől, az 
oldalán és a hátulján nem kell motívumosnak lennie. A köszönőoldal legyen motívumos, a 
többi csak simán deszkából kirakva.  
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Ha odaérnek, majd megnézik és eldöntik közösen. 
 
Szalay Imre alpolgármester: 
Szélezett deszkából lesz a kerítés? 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Igen. A mintán szereplő deszka is szélezett, csak másként van rajta a minta.  
 
Takács Mihály képviselő: 
Azon gondolkodjanak el, hogy nem lenne-e mégis jobb lábazatot készíteni betonból a kerítés 
alá. Sokkal később menne tönkre a fa.  
 
Szalay Imre alpolgármester: 
Az is megoldás lenne, ha alulra keresztbe tennének akácból deszkát. Ha az akác le van 
kezelve, nem megy tönkre soha.  
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Egyszerűbb, mint betonozni a lábazatot. Így is rengeteg pénzbe kerül a cement, stb. a 
járdákba. Nem akar még erre is pluszba költekezni. 
 
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozat hozatalára 
nem került sor. 
 
 

e.) Helyi Termékek Agórája használatbavételi engedély 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Rengeteg dolgot kérnek a használatbavételi engedélyhez. Parkolókat kell festeni, aztán azokat 
át kell festeni. Táblákat kellett megvásárolni, mely 90 000 forint volt. Le kell térkövezni egy 
kis darab parkolót. Ivóvíz vizsgálatot kellett végrehajtatni. Véleménye szerint logikával 
teljesen ellentétes dolgokat kérnek tőle. Terveket kell csináltatni, útüggyel engedélyeztetni 
kell, véleményeztetni kell, hogy a munkák amik ott zajlanak nem építési engedély kötelesek. 
Az MVH a kifizetést addig felfüggeszti, míg jogerős használatbavételi engedély nincs a 
kezében. Az ÁNTSZ is előírt rovarhálót. Az ellenőrzéskor közölték, hogy a pavilonoknál 
ahogy belépnek, legyen lépcső, hogy pormentesen tudjanak fellépni a térre. Ezeket 
folyamatosan oldják meg. Az építési hatóság nem vár semmit, kizárólag a parkolókat, táblákat 
és az útügyi igazgatóság nyilatkozatát, melyben nyilatkozzák, hogy a munkák nem építési 
engedély kötelesek, így hozzájárul majd a forgalomba helyezéshez, amit nekik kell majd 
felülvizsgálni. Az ÁNTSZ kifogásolta, hogy a mosdóban meleg víznek kell folynia, nem 
hidegnek. Üzembe kell helyezni a Termelői Piacot is. A Boltnál is még rengeteg apró dolog 
kell majd. Ha ezt előre elmondják, akkor könnyebb lett volna: tudja az ember, hogyan 
alakítsa. Sok saját likvidet igényel a pályázat.  
 
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozat hozatalára 
nem került sor. 
 
 






