
1 
 

Önkormányzati Képviselő-testület  
8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. 
 
Szám: 326-5/2015 
 
     J E G Y Z Ő KÖ N Y V  
 
 
Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. augusztus 4-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./ Település gyermeknevelési támogatás megállapítása 
 Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester 
 
2./ Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 
 Előterjesztő: Takács Imre jegyző 
 
3./ Tanyabusz pályázattal kapcsolatos előfinanszírozás 
 Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester 
 
4./ FORD Tranzit tanyabusz értékesítése 
 Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester 
 
5./ Vegyes ügyek  
 

a. honlap karbantartás 
 

 
A képviselő-testület a napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta. 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Település gyermeknevelési támogatás megállapítása 

 Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Korábban már beszéltek arról, hogy az állam, amit lefinanszíroz települési szociális juttatások 
címén, arról rendeletet kell alkotni, hogy a kapott összeget hogyan fogják elkölteni. Amikor 
februárban megalkották a rendeletet, akkor igyekeztek úgy beállítani, hogy első körben 
inkább kevesen férjenek bele, nehogy az legyen, hogy több jogosult lesz, s az állam által 
kapott pénz pedig nem lesz elég, önrészből pedig nem tudnak hozzátenni. Azt látják a 
könyvelővel együtt, hogy a támogatás ebben az évben összesen 2 357 000 forint volt, ebből 
január és márciushónapokban rendszeres szociális segélyre, fht-ra, lakásfenntartásra 114 000 
forint ment ki, szociális étkeztetésre 2 főre 45 000 forint, létfenntartási, temetési segélyre és a 
bursa-ra 117 000 forint, önkormányzati segély, létfenntartási 89 000 forint volt, várhatóan 
decemberig szociális étkezésre marad a 45 000. Létfenntartásira és temetési segélyre, bursára 
lenne 200 000 forint az eddigi tapasztalat alapján, ez durván 610 000 forintot jelent. 
Felhasználhatnak még 1 747 000 forintot, gyakorlatilag fel is kell, hogy használják, mert 
ellenkező esetben vissza kell adni a pénzt. Korábban már beszéltek arról, hogy sajnálatos 
módon az önerő miatt kénytelen voltak megszüntetni az óvodáztatási/iskoláztatási 
támogatásokat. Újra szeretnék valamilyen formában visszaállítani ezt a támogatást. Azt 
beszélték meg, hogy egy részét ennek a pénznek, 500-600 000 forintot fel lehet használni a 
falugondnoki szolgáltatás állami támogatás felett részére, amit nem fed le. A falugondnoki 
szolgáltatásra 2 000 000 forintot kaptak, mely kimeríti a falugondnok bérét járulékokkal 
együtt. A busz szervizelése, üzemanyagára és egyebek nem férnek bele ebbe a 2 000 000 
forintba. Adott esetben be lehetne építeni ezt a pénzt. A maradék pénzt pedig szétosztanák az 
óvodás és iskolás gyermekek számára. Az óvodásoknál 3 000 forintot, az általános 
iskolásoknál 5 000 forintot, felsőoktatásban pedig 10 000 forintot lehetne osztani egy 
emberre. Lehet, hogy fog mozdulni ez az összeg, talán felfelé. Ki kell számolni pontosan a 
gyermeklétszámot. Ha van rá lehetőség, akkor emelnek az összegen. Ezen kívül felmerült az, 
hogy ha marad egy kis pénz, márpedig ebből maradni fog, akkor a temetési segélyen lehetne 
emelni. Fel lehetne emelni 30 000 forintra. Mindezek mellett arról is esett szó, hogy az idősek 
napi rendezvényen az idősek étkezési utalványokban támogatást szoktak kapni az 
önkormányzat részéről. Ha belefér és működik, akkor egyszeri támogatásban részesíthetnék 
őket. Kéri a képviselőket, hogy ha van más ötletük, tájékoztassák őt. A könyvelő 
gyermekvédelemmel kapcsolatos állami támogatásra is ad be kérelmet. Ezen felül is lehet 
plusz juttatásokat pályázni. Van olyan község, ahol babaszületésre is adnak támogatást, 
50 000 forintot. Vannak lehetőségek, mindenki látja mik az igények és igyekeznek rendezni.  
 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő testülete 5 igen, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
23/2015. (VIII. 4.) határozat: 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő testülete települési gyermeknevelési 
támogatást állapít meg az alábbiak szerint: Óvodás gyermekek 3000 Ft/fő, általános iskolások 
5000 Ft/fő, középiskolások 7000 Ft/fő, felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos 
hallgatói 10 000 Ft/fő. 
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről 
gondoskodjon.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szaller Zsolt polgármester 
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2./ Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 

 Előterjesztő: Takács Imre jegyző 
 
Takács Imre jegyző: 
Az előterjesztés kiküldésre került. Minden évben a kiküldött beszámolókhoz csatolják a 
gyermekjóléti szolgálat, illetve a családsegítő szolgálat előző évi munkájáról szóló 
tájékoztatót.  
 
Szaller Zsolt polgármester: 
A községben véleménye szerint nincs probléma, minden rendben van.  
 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő testülete 5 igen, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
24/2015. (VIII. 4.) határozat: 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
 
3./ Tanyabusz pályázattal kapcsolatos előfinanszírozás 

 Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester 
 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Fellebbezniük kellett a pályázat miatt, első körben el lett utasítva a pályázat. A fellebbezést 
határidőben benyújtották és 2 hete el kellett mennie a Minisztériumba, ott a jogi ügyekért 
felelős államtitkár helyettese megerősítette, hogy a pályázatot elbírálták, a fellebbezésüknek 
helyt adtak. Érvényes a pályázat, viszont a mai napig nincs a kezében a határozat arról, hogy a 
pályázatuk nyert. Minden Hivatal tud a döntésről, a központi hivatal nem küldte még meg a 
Veszprém Megyei Igazgatóságnak. Erre várnak. A probléma annyi, hogy az Opellal indult a 
pályázat, ezzel nem is lenne baj, mert lehet cserélni, ki lehet cserélni az autókat. Technikailag 
kivitelezhető, viszont az Opel jelen pillanatban nem tudta tartani az előzetesen lekötött buszt, 
mert Ő azt kérte, kössenek szerződést. Az alpolgármesterrel beszéltek erről, s 
kötelezettségvállalást anélkül nem mert aláírni, hogy nincs a kezében határozat. Tudja, hogy 
minden hivatal tisztában van vele, de felelőtlenség lett volna, mert ha mégis bármi történik, 
akkor az Önkormányzat önerőből autót nem tud venni. Ma is volt az Opelnél, elvégezték az 
állapotfelmérését a Ford Tranzitnak. Ha kézhez kapják a határozatot, akkor az Opelnél újra 
érdeklődni fognak. Ha nincs, akkor más kereskedőtől kell venniük buszt. Figyelni kell, hogy 
az értéket ne lépjék túl, mert akkor közbeszerzés köteles lesz. A beszerzéshez társulni fog az 
előfinanszírozás, amennyiben az Opelnél maradnak. Az Opelnél a takarékbank finanszírozta 
volna a projektet, faktorálásról van szó. Van egy kamatköltsége, megfinanszírozza, 180 napig 
kapja meg a pénzt az önkormányzat. 180 napon belül le kell, hogy rendeződjön a benyújtott 
kifizetési kérelem és a kifizetés, s akkor vissza tudják fizetni a pénzt, amire terhelődik 
valamennyi kamat. Azt kéri a testülettől, hogy az elveket mindenki tisztázza, mindenképen 
szükséges, hogy előfinanszírozással vásárolják meg az autót, ez nem kérdés. A költségekbe 
sem tudnak beleszólni, oda határozat is kell. A jegyző segítsége kell, amennyiben pont az ő 
nyaralása alatt érkezik meg a határozat, hamar le kell zongorázni. Amennyiben nem az 
Opeltől vásárolnak autót, úgy új kereskedőt kell keresniük, új finanszírozót, az ő határozatát. 
Egyelőre csak és kizárólag a pályázati önrészt kívánják megfinanszíroztatni, mert az nem 
hitel, hanem faktorálás. Ehhez kell egy Képviselő-testületi határozat. Reméli, hogy nem jelent 
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problémát ez a képviselők részére. Elmondja, hogy minden nap felhívják az MVH-t, s kérték, 
ne telefonáljanak többet, majd ők telefonálnak, ha kézhez kapják a határozatot.  
 
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozat hozatalára 
nem került sor.  
 
4./ FORD Tranzit tanyabusz értékesítése 

 Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Dönteniük kell. Az Opel beszámítaná az autót, mivel az áfa részt finanszírozni kell 
önrészként. Az Opel elkészítette a felmérést. A vételi ára, amiért beszámolják áfával az 
2 153 000 forint úgy, hogy ebből még fognak levonni azt, amit ők az autón problémát 
érzékeltek. Az első szélvédőt cserélni kell kőfelverődés miatt, a motor egyeletlenül jár 
indításkor. Kuplungpedál gumi, fékpedál gumi csere szükséges, a baloldali szőnyeget 
kisarkalták. Ezeket írták fel. Annyiban hibák ezek, hogy az autó értéke csökken általuk. Két 
autót pedig nem tudnak fenntartani. El lehet adni többért, mint amennyiért értékelték, ha 
hirdetnék az interneten. Egy próbát megér.  
Szalay Imre: 
Az Opel akár meg is hirdetheti az autót, s a legjobb vevőnek eladja. 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Viszont ha nem jön rá vevő 1 hónapig, akkor az áfát ők fizetik ki. Abban kell dönteni, hogy 
ezen az áron mehet-e a Ford. Valamennyit csökkeni fog, de körülbelül ez a vételi ára.  
 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő testülete 5 igen, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
25/2015. (VIII. 4.) határozat: 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert az 
Önkormányzat tulajdonát képező Ford Tranzit típusú gépjármű értékesítésére. Az eladási ár 
nem lehet kevesebb 2 000 000 forintnál. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szaller Zsolt polgármester 
 
 
 
5./ Vegyes ügyek  
 

a. honlap karbantartás 
 

Szaller Zsolt polgármester: 
75 000 forintért tartják karban a honlapot, véleménye szerint ez az összeg borzasztóan sok. 
Éves szinten nagyon sok. Azt javasolja, hogy kérjenek ajánlatokat. A honlapot át kell 
szervezni, idő kell ahhoz, hogy valaki áttegye a honlapot másik szolgáltatóhoz. Minden évben 
ennyi pénzt elköltenek rá, de az egész honlap minősége nem megfelelő. Nem tudják mit, hova 
kell feltölteni. A honlapra ők maguk is tudnak feltölteni. Hiányos az információ a honlapon, 
az ügyintézők nem kérik a feltevést. Valahogy úgy kell megoldani, hogy egyszerűen kezelni 
lehessen. Kérnek árajánlatok és meglátják, hogy mi lesz.  
 
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozat hozatalára 
nem került sor.  






