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Önkormányzati Képviselő-testület  
8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. 
 
Szám: 326/2015 
 
     J E G Y Z Ő KÖ N Y V  
 
 
Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 16-án 
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 
     Tolnerné Ihász Irén köztisztviselő 
      
 
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.  
 
1./ Az önkormányzat és intézményeinek 2015. évi költségvetése  
 Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester 
 
2./ A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról rendelet alkotása 
 Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester 
 
3./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a 
közterületek tisztántartásáról rendelet alkotása 
 Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester 

 
4./ Vegyes ügyek: 
 a.) Nagygyimót település bűnmegelőzési koncepciója 
 b.) A pusztagyimóti bevezető út ügye 
 c.) Startmunka program ismertetése 
 d.) Ügysegéd kirendelés ügye 
 e.) 8302 sz. főút Séd híd szakaszát érintő gyalogjárda kivitelező kiválasztása  

 f.) Nagygyimót község településrendezési terv módosításával kapcsolatosan 
érkezett szakhatósági állásfoglalások és az azokra adott tervezői válaszok 
kiértékelése 

 g.) Polgármester szabadságának ütemezése és jóváhagyása 
h.) Tájékoztatás épületek jókarbantartásáról (építésfelügyeleti eljárások a 
községben) 

 i.) 019. hrsz.-on található fás, bokros árokpart kitisztítása, fa letermelése 
 j.) Tájékoztatás 2015 évre tervezett önkormányzati rendezvényekről 
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A képviselő-testület a napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta. 
 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Az önkormányzat és intézményeinek 2015. évi költségvetése  
 Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Előterjesztésként kiküldésre került a számszaki, illetve a szöveges költségvetés. Tolnerné 
Ihász Irén készítette a költségvetést, tőle bátran kérdezhetnek. A pénzügyi egyensúlyt sikerült 
megteremteni. Nem állnak jól, de valószínűleg mindegyik település így van ezzel. Az Óvoda 
költségvetésében volt egy mínusz, közel 2 millió forint a béreknél ami hiányzik és 300 ezer a 
dologi nagyságrendileg, pontosabban 240 ezer forint. Tavaly is kellett pótolni az Óvodánál 
mintegy 600ezer forintot, az idén többet kell. Tájékoztatja a testületet arról, hogy a vezető 
óvónővel megbeszélték, hogy megpróbálják azt a lehetőséget, hogy áprilistól valamilyen 
módon bővítik a gyermeklétszámot.  
 
Tolnerné Ihász Irén köztisztviselő: 
Egy gyermek 600 ezer forintot ér, így három gyermek kellene az egyensúly megteremtéséhez.  
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Abban maradtak az óvónővel, hogy megjelenhetne egy cikk március elején az óvodáról a 
Naplóban. A Pápa és Vidéke lehet, hogy megszűnik. A cikkben bemutatnák az Óvodát, az 
óvodai munkát és beleírnák, hogy várják a gyermekeket, elsősorban Pápáról. Először nem 
tennék bele az óvodai szállítást. Ha a szakmai munka is vonzó az embereknek, akkor ezért 
jöjjenek ide. Ha ez nem jönne össze, akkor megpróbálnának egy olyan megoldást találni a 
szállítással, hogy kétszer fordul a falugondnok. A lényeg, hogy létszámot kell növelni, így 
lehet megtalálni az egyensúlyt, illetve ez a jövőre nézve is fontos lenne, hiszen ez alapján 
állapítják meg a jövő évi kvótát. Túlságosan felduzzasztani a létszámot nem szeretnék, 
maximum 25 fő.  
 
Szalay Imre alpolgármester:  
Pontosan ezért vonzó a nagygyimóti óvoda az embereknek, mert alacsony a létszám és az 
óvónők minden egyes gyermekkel tudnak foglalkozni.  
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Igen. Nem akarnak telt házzal működni, a 3-4 fő lenne fontos jelenleg a számukra, hogy a 
működési finanszírozás biztosított legyen. Emellett az óvodában meg kell valósítani pár 
dolgot, amire jelen pillanatban nincs pénz: ilyen a tisztasági festés. A festékanyag megvan, a 
pápai Kiss Festékbolt felajánlotta – ide járnak a gyermekei a tulajdonosnak. A festést meg 
kell oldaniuk vagy felajánlásból, vagy más úton. Ami sürgős: a kerítés betonoszlopaira kell 
kitalálniuk valamit, mert lassan eldőlnek, balesetveszélyesek. Ha hozzányúlnak, akkor egyben 
szeretnék az óvoda területét bővíteni is, mert kicsi. Abban maradtak az óvónővel, hogy 
megbeszéli a testülettel, hogy elbontanák a régi WC. részt és annak irányába növelnék az 
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óvoda területét. Ez az elképzelésük. Az önkormányzatnál a költségvetésnél a kötelező 
feladatellátás van alapul véve. Gyakorlatilag úgy néz ki, hogy a munkahelyek nem szűnnek 
meg, nem kell senkitől megválni. Sajnálatos módon a dolgozóknak nem tudnak bért emelni, 
ami sajnálatos, mert mindenki sokat dolgozik és kevés ember van a rengeteg munkára. A 
szokásos problémák vannak a temetőnél, ott kevés a pénz, s az utaknál is nagyon kevés, az 
volt a szerencse, hogy nem volt sok hó tolás. Van tartalékuk, hatszázezer forint, amit úgy 
tervezték, hogy a temető WC. kiépítésére és az egyéb előre nem látható kiadásokra fordítanák. 
A ravatalozóban kiépítenének egy WC. helységet, gyakorlatilag közmunkával, összefogásból 
sikerülne is. Hiányzik a költségvetésből a vízkár elhárítási terv, melyről tavaly döntöttek, de 
az idei évet fogja érinteni, ennek összege 150 ezer forint. Vannak apróságok, de abban 
maradtak, hogy úgyis kell majd módosítani, vannak költségek, melyeket előre nem látnak 
pluszban és mínuszban is. Reméli, hogy az egyensúly fenntartható lesz. Kéri a testületet, 
tegyék fel kérdéseiket.  
 
Szalay Imre alpolgármester: 
A telefondíjakkal kapcsolatban lenne kérdése. 2,5 millió forint hátralékot látott a 
költségvetésben. Nem érti, hogy hogyan működik a telefondíjak megfizetése.  
 
Tolnerné Ihász Irén köztisztviselő: 
Beérkezik egy számla, melyet az ügyintéző továbbszámláz.  
 
Szalay Imre alpolgármester 
Nagyon sok pénz kint van a telefondíjaknál. 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Hozzáfűzi, hogy nagyon sok változás történt.  
 
Szalay Imre alpolgármester 
Az előző években volt 4, vagy 5százezer forint a hátralék. Akkor beszéltek róla, hogy ezt be 
kell hajtani. Azóta növekedett ez az adósság. Ezt hogyan lehet behajtani? 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Megtették a szükséges lépéseket. Mindenkinek kiküldtek egy felszólító levelet, sokan 
befizették, egy-két személy van, akinél ütemezni kellett az adósságot. Egy olyan személy van, 
akinél jelentős az elmaradás, nála bírósági úton kell eljárni.  
 
Szalay Imre alpolgármester 
Be lehet-e ezeket hajtani? Adók módjára biztosan nem. 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Igen, be lehet hajtani.  
 
Szalay Imre alpolgármester 
Vissza kell vonni a telefont, mert nincs szüksége az önkormányzatnak arra, hogy adósságot 
görgessen maga előtt. Ha bíróságra kell menni, az nem túl jó. 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Elkapta azt az egy ember, akinél bírósági útra viszik a telefondíj hátralék ügyét. A 
munkáltatóját felhívta, akkor előkerült az illető. Le fogja tiltatni. Egyszer hozott be egy kisebb 
összeget, nem emlékszik, hogy mennyit, de azóta a felszólító levelek is kimentek és nem 
reagált. Fizetési meghagyást adnak be. Mindenki más kifizette az adósságát, talán egy-
kétszázezer forint maradt fent. 
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Szalay Imre alpolgármester 
Az is sok. Véleménye szerint az önkormányzat nem jótékonysági intézmény.  
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Elmondja, hogy nem egészen így van a dolog. A tartozók között nagyon tisztességes családok 
vannak, akik úgy érnek be az önkormányzathoz kiegyenlíteni a számláikat, hogy 2-3 hónap 
után, de mindig kifizetik. Az év végén is azért volt ekkora összegű tartozás, mert pont 
beleesett egy ilyenbe, hogy január első két hetében jöttek befizetni a tartozásaikat. Eddig soha 
nem volt probléma ezekkel az emberekkel. A 2-3 hónap alatt is maximum 30000 forintokat 
fizetnek be, tehát nem sok a telefondíjuk, csak sokhavonta jönnek befizetni. Elvághatná nekik, 
mert a szolgáltató is elvágná, de velük ilyen szempontból nincs gond. Ezek az emberek sokat 
segítenek a falunak is. Akikkel gond volt, azzal megkezdték az ütemezést.  
 
Fejes Tihamér képviselő: 
A föladóra egymillió forintot terveztek. Nem törölte el végül a Kormány a földadót? 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
A földadó van. Gőgös Zoltán kezdeményezését elutasította a Fidesz. Elmondta, hogy az 
Önkormányzatok felelősek, önállóan tudnak dönteni, s el tudják dönteni, hogy milyen 
mértékben terhelik ki ezt a fajta adót. Sok bevallás érkezik, a kisebb földdel rendelkezők jó 
része mentes. Ami problémát jelent és hallanak negatívumokat, az egyedül az Agro-Vanyola 
Kft. Írni fognak egy levelet a vezetőnek, mert eddig minden gazdálkodó átvállalta a 
tulajdonostól az adót, az Agro-Vanyola Kft. azt mondja, nem tudnak a földadóról. Akik neki 
adták bérbe a földet, ott vannak problémák, nem tudnak kommunikálni. Írnak az Agro-
Vanyola Kft.-nek egy levelet tájékoztatásul, hogy ne mondják, hogy nem tudnak róla. Azt 
mondják, nem tudják elérni sem őket. Egymillió forinttal számoltak, alul lett tervezve. Majd 
meglátják, hogy mi lesz. Működőképes, a szomszédos települések is tervezik az adó 
bevezetését.  
 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 
 
1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet: 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 
2015. évi költségvetéséről rendeletet alkot. A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét 
képzi.  
 
 
2./ A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról rendelet alkotása 
 Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Küldött ki egy tájékoztatót, egy segédletet a napirendi ponttal kapcsolatban. A jegyzővel 
rendszeresen beszélnek ennek a rendeletnek a megalkotásáról. Március 1-től hatályba fog 
lépni a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet, mely az 
önkormányzatok hatáskörébe teszi át a szociális juttatásokat, ezen belül többféle támogatási 
lehetőség van: lakásfenntartás, adósságkezelés, méltányosság, közgyógyellátás, illetve 
méltányossági ápolási díj, létfenntartást veszélyeztető, stb. A költségvetésben erre kettőmillió 
kettőszázezer forint van összességében. Elég érdekesen állnak az önkormányzatok ehhez a 
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rendelethez. Ő sok polgármestert megkeresett, hogy egyeztessenek, beszéljenek erről a 
rendeletről. Tanácstalanok a polgármesterek. Gyártják a rendeleteket, egy kaptafára 
készülnek, de más összegekkel. Ő azt javasolja, hogy ha olyan rendeletet akarnak alkotni, ami 
segít, akkor nagy a felelősségük. Ő megszüntetné a méltányossági közgyógyellátást és ápolási 
díjat, mert ezek szinte senkit nem érintenek. Az ápolási díj egy embert illet meg 
Nagygyimóton, ha eltörölnék, az az ember tudna közfoglalkoztatásban dolgozni, többet 
keresne vele, ráadásul nem az önkormányzat pénze folyna el. A méltányossági dolgokat 
mindenki megszünteti. Kéri a képviselőket, hogy rakják össze úgy, hogy korrekt legyen. 
Szerinte azt kell tudniuk, hogy ki az, aki rászorul a segítségre. Ő felmérte házról házra, hogy 
körülbelül mi lehet az igény a  lakosságnál. Felírt egy-két nevet, s kéri a testületet, ők is írják 
össze a listán nem szereplő, de szerintük rászoruló embereket. A 2.200.000 forintot el kell, 
hogy költsék, mert különben vissza kell, hogy adják. Ki kell osztani célzottan ezt a pénzt. 
Szerinte össze kell gyűjteni a neveket, a rászorulókat és behívná mindegyikőjüket a hivatalba. 
Személyre szabottan leírná, hogy kinek mi a problémája. Az alapján tudnák meghatározni azt, 
hogy az egyik embernek lakásfenntartási támogatás kell, a másiknak gyermeknevelési és így 
tovább, hogy célzottan menjen. Fontos, hogy azok kapjanak akik tényleg rászorulnak, ne az 
legyen, hogy minden emberen 1000 forintokkal tudjanak segíteni, mert az nem segítség. A 
segítségeket személyre szabottan kell felkutatni. 
 
Takács Mihály képviselő: 
Úgy gondolja, hogy ez egy nagyon jó kiindulás lehet, csak a jelenlegi listához még pár nevet 
fel tudna írni.  
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Rendben van.  
 
Szalay Imre alpolgármester: 
A lista nem azt jelenti, hogy csak őket támogatja az Önkormányzat.  
 
Tóth Szabolcs képviselő: 
Hogy lehet azt kijátszani, hogy az egyik beleesik és ilyen jellegű támogatást kap, a másikat 
pedig mással szeretnéd támogatni, de ugyanúgy beleesik a másikba is? 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Ilyen biztosan lesz, sőt olyan is, hogy valaki csak papíron jogosult arra, hogy támogatásban 
részesüljön. A határokat kell felállítaniuk, hogy körülbelül ki essen bele. Van viszont két 
olyan támogatás, amit teljes egészében az önkormányzatnak kell definiálnia, s ott lesz a nagy 
felelősség. Az egyik változat a létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a másik a létfenntartási 
gond. Ez két dolog, tehát mikor kerül valaki ezekbe az élethelyzetekbe. Írja a magyarázat, 
hogyha olyan a ruházata, ha nem jut meleg ételhez, stb. Nem tudják megfogni mások sem, 
mindenkinél problémát jelent. Javasolták nekik, hogy egyeztessenek az önkormányzatok, 
beszéljenek, hangolják össze, mert az sem lesz jó, ha nagy eltérések lesznek. Például 
Nagygyimót biztosít 5000 forintot, Csót 20000 forintot. Akkor az emberek fennakadnak azon, 
hogy mitől tud Csót négyszer annyi támogatást adni a rászorulóknak. Össze kell hangolni, 
amennyire lehet annyira egyesítsék, de beszélni kell róla. Mindenhol gondot okoz. Mi van 
akkor, ha azt mondják, hogy -5 fok alatt van tartósan és nem rendelkezik tüzelővel, az már 
létfenntartást veszélyeztető élethelyzet?  Meg kell mondaniuk, hogy pontosan mi minősül 
annak. Tudják azért kezelni az ilyen dolgokat, hogy ha valakinél nincs tüzelő, vagy étel, akkor 
megoldották ezt segélyadáson kívül is, beavatkoztak, de azért összedőlhet valakinek a háza, 
hajléktalanná válhat, akkor gondoskodni kell róla. Nagy felelősség ez. Jogilag is rendbe kell 
tenni, lesz, aki belefér és lesz, aki nem. Kötöttségekhez is lehet kötni ezen támogatásokat: 
rendelkezniük kell előre fizetős mérőeszközzel és nem neki fizetik ki a támogatást, hanem a 
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szolgáltatónak egyből. Ezeket kell is, hogy előírják. Segélyt természetben is kiadhatják, vagy 
akár ha adnak gyermeknevelési támogatást, akkor egy részét étkezési utalványban adják, a 
másik részét készpénzben. Tudniuk kell, hogy pontosan milyen feltételeket állapítsanak meg, 
milyen jogosultságokat, mert akkor tudják rászabni. Megtagadni senkitől nem lehet. Azért van 
nagy felelősség ebben, mert ha holnapután valaki bejelentkezik, akkor nincs mérlegelési 
lehetőség, hanem akkor a rendelet előírja, hogy ezt és ezt kell adni. Olyan rendeletet 
hozhatnak, aminél elő van írva, hogy a segély feltétele, hogy rendbe legyen a háza. Olyan 
opció is van, hogy mondjuk nincs álláskereső a családban és gyermeknevelési támogatást 
adnának nekik, az egyik fél viszont nem dolgozik, akkor kiköthetik azt, hogy abban az 
esetben jogosult a támogatásra, ha a munkaügyi központtal együttműködik. Ha 
együttműködik, tud közfoglalkoztatottként dolgozni. Jó rendeletet kell hozni és még össze is 
kell rakni. Kötetlenül is összeülhetnének, mindenki hozhatná a saját listáját, tudnának erről 
beszélni, kötöttségeket megbeszélni. Ha kell, vannak rendeletek, nézzék meg az interneten. A 
kifizetés sem mindegy. Sok minden van, amiről dönteni kell. Kérelmek mintáját nézzék át, 
nyilatkozatokat. Párhuzamosan többre is lehet jogosult egy ember. Akár háromfélére is lehet 
jogosult, csak az önkormányzat tudja, hogy helyben mire szorul rá. Jegyzőkönyvet fognak 
vezetni arról, hogy a listán szereplő személyeknél mi a probléma, mi a segítség, mi az 
összeghatár, ami segítség. Kellene olyan személy, akit úgy gondolnak, hogy kihagyták a 
listáról. Felmérik, hogy pontosan mi a helyzet.  
 
Fejes Tihamér képviselő: 
Későbbi módosítást lehet csinálni? Ha valaki úgy esik bele, hogy nem szorul rá, viszont a 
mutatói azt adják, hogy jogosult. 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Ezekkel nem tudnak sajnos semmit sem kezdeni. Lesz olyan, aki beleesik csak azért, mert 
papíron jogosult. Az idei éven is jöttek be már segélykérelmek.  
 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 
 
2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet: 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a települési támogatásról és az egyéb 
szociális ellátásokról rendeletet alkot. A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képzi.  
 
 
3./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a 
közterületek tisztántartásáról rendelet alkotása 
 Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Takács Imre jegyzővel mindent megbeszéltek, az előterjesztésként kiküldött 
rendelettervezetben kisebb korrekciók voltak. Különösebb teendőjük nincs, amennyiben a 
testületnek nincs észrevétele, javaslata a kiküldött rendelet-tervezettel szemben.  
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Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 
 
3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet: 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a települési hulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról rendeletet alkot. A 
rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képzi.  
 
 
 
4./ Vegyes ügyek: 
 
 a.) Nagygyimót település bűnmegelőzési koncepciója 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
A bűnmegelőzési koncepció létrehozása azért lényeges, mert csak úgy nyújthat be az 
önkormányzat közbiztonsági pályázatokra programot a Belügyminisztériumnál, ha 
rendelkezik ilyen jellegű bűnmegelőzési koncepcióval.  
 
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozat hozatalára 
nem került sor. 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Ismerteti a Pápai Rendőrkapitányság üzemanyag támogatási kérelmét, amelyben az 
önkormányzat korábbi évekhez hasonló támogatását kérik. A polgármester javasolja a 
költségvetésben betervezett 40.000-Ft támogatást. 
 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
1/2015. (II.16.) határozat: 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Pápai Rendőrkapitányság részére 
40.000 forint üzemanyag támogatást biztosít.  
Felkéri a testület a polgármestert a támogatás összegének átutalására. 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős: Szaller Zsolt polgármester 
  
 
 b.) A pusztagyimóti bevezető út ügye 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Jelenleg szünetel a per, amit lassan újra fognak indítani, de addig nem akarja újraindítani, 
ameddig a közfoglalkoztatottak az önkormányzat fáját Pusztagyimótról le nem termelték, 
illetve be nem szállították. Arra vár jelenleg, hogy a fuvaros valamelyik reggel, amikor 
fagyott a föld jöjjön ki és szállítsa be a fát. Szalay Imre alpolgármesterrel megnézték a fát, de 
abból az akácrönkből az óvodának kerítést építeni nem tudnak, nem elég az anyag. Vagy az 
lesz, hogy a vadásztársaság megveszi és les deszkának jó, a tüzelőt meg eladják, vagy 
behozzák, vagy elcserélik a teszéri fakereskedővel és tőle olyan fát szereznek, amelyből 
tudnak kerítést építeni az óvodának. Beszélhetnének a falubeli Juhász Tamásékkal, akik 
amúgy is rengeteget segítenek az óvodának – volt egy komoly kerítésük kiépítve egy telken, 
de le kellett bontaniuk, esetleg tőlük is megpróbálhatná megvenni az óvoda. Meg kell 
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nézniük, hogy hogyan járnak a legjobban. Az akác lenne a legjobb, véleménye szerint el kell 
cserélni a pápateszéri fakereskedővel az ő letermelt fájukat.  
 
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozat hozatalára 
nem került sor. 
 
 
 c.) Startmunka program ismertetése 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Hivatalosak voltak Veszprémbe. Jelen volt Demény István vezérőrnagy úr is, a munkaügyi 
igazgatóság. Egyfajta meghallgatás volt, az egyedi kérelmeket felterjesztő települések 
programját meghallgatták. A Pápai utca járdaszakasz építésekor 10 főt foglalkoztatnának, de 
már ez is túl van tervezve, ha valaki kiesik az egy éves időtartamban, nagyon nehéz pótolni. A 
10 fő bérköltségének 20%-a lehetne a dologi költség, tehát ez azt jelenti, hogy 10 embernek 
10millió a bére, akkor a dologi kiadások maximum 2 millióig mehetnének. Az önkormányzat 
által beadott kérelemben a dolog költségek és a bérek majdnem megegyeznek. 8,7 millió 
forint a térkő, szegélykő és beton, kisebb gépek, munkaruhák így a beadott kérelem egyedi 
kérelemmé vált. Véleménye, hogy 100.000 forint önrészt vállalhatna az önkormányzat a 
program megvalósításában. Gyakorlatilag a programot úgy kellett megvédeni, mint egy 
diplomamunkát. Úgy érzi ez sikeres volt, gratuláltak a település fejlesztéséhez, az 
elképzeléseihez. Igyekeztek, s így is azt mondták, hogy egy két dolgon alakítani kell. Az 
egyik javaslatuk az volt, hogy próbálják meg a devecseri közfoglalkoztatás keretein belül 
működő térkő üzemből beszerezni a térkövet, hogy a költségeken tudjanak faragni. Azt is 
javasolták neki, hogy akár hozzon létre ő is egy térkő üzemet, mert a Pápai Járásban még nem 
működik ilyen jellegű üzem. Neki meg is fordult a fejében, hogy ki lehetne alakítani. A cél, 
hogy a Járásban egy helyen működjön. Minden községben ugyanazt lehet tapasztalni: rossz az 
árok, rossz a járda és a kapubeálló. Olcsón el lehetne adni, a közfoglalkoztatottakkal pedig 
letetetné a járdaelemeket. Új árajánlatokat kérnek, köztük a devecseri üzemtől is. Át kell még 
gondolniuk, hogy a járdát bár 150 cm szélesre tervezték az iker babakocsik, illetve a 
kényelmes közlekedés miatt, talán ha átméreteznék 120 cm-esre, akkor is elférnek rajta,a 
költségek alacsonyabbak lennének. Ő látott olyan rendezési tervet, ahol a járdára rá volt víve 
bicikliút. Ha a járda 150 cm széles, akkor meg lehet felezni és az egyik fele lehet bicikliút – 
ilyen van például Pápán is. Lehet, hogy csökkenteniük kell a járda szélességét. Az ülésen 
egyébként még azt is kérték, indokolja meg, hogy miért jó a programjuk. Mondta rá, hogy az 
indoka 583 ember komfortérzete az indoka. Tájékoztatta őket, hogy gyakorlatilag erre az útra 
van felfűzve az összes közintézménye a községnek. Elmondta, hogy a szakasz 
balesetveszélyes. Javasolta az egyik hölgy a megbeszélésen, hogy plusz munkát – amely nem 
jár költséggel – vállaljanak még a programban, így beírtak még egyszer annyi 
árokkiburkolást, illetve a temető lemurvázását. Szerinte a járda kiépítésével a településkép 
pozitívan változna. Fontos dolog a Startmunka program. Elmondja, hogy kezdeményezne 
tárgyalásokat a térkő üzem létrehozására, kéri a Képviselő-testület támogatását.  
 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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2/2015. (II.16.) határozat: 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete csatlakozik a Belügyminisztérium 
által meghirdetett Startmunka Program 2015.-höz. A program megvalósítása érdekében az 
önkormányzat 100.000 forint önrészt biztosít. Felhatalmazza a Képviselő-testület a 
polgármestert a 100.000 forintos önrész vállalására. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szaller Zsolt polgármester 
  
 
 d.) Ügysegéd kirendelés ügye 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Írt alá ezzel kapcsolatban egy megállapodást. Arról van szó, hogy a Járás elvisz bizonyos 
feladatokat: a foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiosztását. Azt találták ki, hogy 
ügysegédet rendelnek ki, aki hétfői napon délelőtt 10 órától Vanyolán kezd ezt követően 
Csóton és délután 15 órától Nagygyimóton tartana fogadó órát. Ő személy szerint nem 
szeretné, ha még egy ember dolgozna a hivatalban, mert így is szűkösen vannak, szerinte nem 
lehet dolgozni a hivatalban. Előzetes megkeresés nélkül meglepetés szerűen jelen van a 
Nemzeti Agrár Kamara falugazdásza is a hivatalban. Elmondta, hogy ezt a megállapodást Ő 
nem írja alá. Ennek az ügysegédnek helyet kell adni, számítógépet, ő már ezt nem akarja 
bevállalni. Jelenleg is biztosít az önkormányzat szekrényt, számítógépet, asztalt, széket és 
papírkosarat a járás részére az ügysegédi feladat ellátásához. Aláírt egy nemleges 
nyilatkozatot. Nem járult hozzá az ügysegéd nagygyimóti jelenlétéhez. A megállapodásban 
rögzítette, hogy az ügysegéd a jelenlegi feladatokat is Csóton végzi a jövőben is a Csóti 
Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén végezze a munkáját.   
 
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozat hozatalára 
nem került sor. 
 
 e.) 8302 sz. főút Séd híd szakaszát érintő gyalogjárda kivitelező kiválasztása  
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Sajnálattal közli, hogy a járdaépítési engedélyt a mai napig nem kapták meg az illetékes Járási 
Hivataltól. Ennek ellenére javasolja, kerüljenek kiválasztásra a kivitelezők, hogy ha meg lesz 
az engedély azonnal lehessen indítani a munkálatokat. Ismerteti a Nagygyimót község 
belterület Pápai u. 832sz. állami közút mellett elhelyezkedő 5+780-5+850 km szelvények 
Pápa felől érkezve jobb oldalán elhelyezkedő gyalogjárda megépítésére beérkezett 
árajánlatokat. 
 

• Argo 2005. Kft /8500 Pápa Szedlmayer Malom 1/ nettó 6.527.150-Ft + 27% ÁFA 
mindösszesen bruttó: 8.289.481-Ft. 

 
•  Pápa-Víz Kft. /8500 Pápa, Celli u. 67/ nettó 6.563.672-Ft + 27% ÁFA mindösszesen 

bruttó: 8.335.863-Ft 
 
A kivitelezési árakat összehasonlítva megállapítható, hogy az Argo 2005 Kft árajánlata 
36.522-Ft + ÁFA összeggel kedvezőbb a Pápa-Víz Kft. ajánlatánál.  
 
Felhívja a Képviselő-testület figyelmét a műszaki tartalomra. A Pápa-Víz Kft. lényegesen 
több munkafolyamatot végez el, ez látszik a tételszámokból is. Tartalmazza továbbá a 
burkolatszélesítést is, amit a másik árajánlattevő Argo 2005 Kft. nem árazott be. Pápa-Víz 
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Kft. ajánlatából kiveszik. A 25 tétel Aszfalt burkolatú gyalogjárda építése AC-8 kopóréteg 
fektetéssel 4cm vastagságban a+d= 385.106+117.500=502.606-Ft + ÁFA 
 
33 tétel Szögtámfal vakolása (látszó minőségben készül) a+d= 66.060+51.380=92.484-Ft 
+ÁFA 
 
34 tétel Szögtámfal bitumenmázas kenése egy rétegben a+d= 71.749 + 33.030= 104.779-Ft + 
ÁFA 
 
Mindösszesen: 502.606-Ft + 92.484-Ft + 104.779-Ft = 699.869-Ft + ÁFA összeggel 
kedvezőbb az ajánlata és még így is több munka - beleértve a burkolatszélesítést - készül el. 
Javasolja a Pápa-Víz Kft. árajánlatának elfogadását. 
 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
3/2015. (II.16.) határozat: 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete megrendeli a Pápa-Víz Kft.-től a 
Nagygyimóti Séd híd szakaszát érintő gyalogjárda kivitelezését 5.863.803 Ft +áfa összeggel. 
Az önkormányzat a kivitelezéshez 1.500.000 forint előleget biztosít, a további kifizetések 
pénzügyi ütemezése igazodik az elvégzett munkákhoz kapcsolódó műszaki ütemtervhez. Az 
előleg az első résszámla összegéből levonásra kerül. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szaller Zsolt polgármester 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
A gyalogjárda csatlakozó és kiépítendő térkő burkolási munkáira a Városépítők Kft.-től /8551 
Nagygyimót Pápai u 65/ érkezett a legkedvezőbb ajánlat: 1.685.000-Ft + ÁFA összeg. 
Megállapítható, hogy a fenti munkák fedezetére elegendő az adósságkonszolidációban nem 
részesült önkormányzatok támogatása, esetünkben 10.000.000-Ft 
 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem szavazattal, egy 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
4/2015. (II.16.) határozat: 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete megrendeli a Séd híd szakaszát 
érintő gyalogjárda csatlakozó térkő burkolati munkák elvégzését a Városépítők Kft.-től 
1.685.000+ áfa összeggel.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szaller Zsolt polgármester 
 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a fenti kivitelezési munkákhoz szükséges volt 
elkészíteni a terveket. A korábbi években 2011-ben már készültek tervek, amelyet Demény 
Zoltán tervező készített, a kisléptékű forgalom biztonsági pályázatokhoz. A mostani tervek 
elkészítését is célszerű volt Demény Zoltán tervezőre bízni, mert már rendelkezett 
helyismerettel, továbbá műszaki adatokkal mint például geodézia. Demény Zoltán által 
képviselt Kreatívterv Kft. 8200 Veszprém, Boksa tér 1/B. elkészítette a kiviteli terveket, 
amely benyújtásra került a Járási Építési Hivatalhoz. A tervezői megbízás a gyalogjárda 
terveinek elkészítésére szól. A korábbi együttműködésre és a jelenlegi megbízásra tekintettel 
a gyalogjárda tervezési díja 325.000-Ft + ÁFA ami magában foglalja még a óvoda épület 
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előtti gyalogátkelőhely építési engedélyezési tervdokumentációt, valamint a Pápai utca orvosi 
rendelő és Evangélikus templom közötti korábban elkezdett járda szakasz fennmaradási terv 
elkészítését. 
Javasolja, hogy a szerződésben rögzített vállalási ár az alábbiak szerint kerüljön kifizetésre: a 
gyalogjárda elkészített tervei után 200.000-Ft + ÁFA kifizethető a fennmaradt 125.000-Ft + 
ÁFA a gyalogátkelő és fennmaradási terv 5 példányban történő átadása után fizethető ki.  
 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
5/2015. (II.16.) határozat: 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete megrendeli a Kreatívterv Kft-től 
/8200 Veszprém, Boksa tér 1/b/ a Séd híd szakaszát érintő gyalogjárda és az óvoda előtti 
gyalogátkelőhely építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítését, valamint a Pápai 
utcai orvosi rendelő és evangélikus templom között korábban elkezdett járdaszakasz 
fennmaradási tervének elkészítését 325.000 Ft+áfa összeggel. A gyalogjárda terveinek 
elkészítése után 200.000 forint+ áfa, a gyalogátkelő és a fennmaradási terv elkészítése után 
125.000 forint+áfa kerül kifizetésre. 
Határozat: folyamatos 
Felelős: Szaller Zsolt polgármester 
 
 
 

 f.) Nagygyimót község településrendezési terv módosításával kapcsolatosan  
érkezett szakhatósági állásfoglalások és az azokra adott tervezői válaszok 
kiértékelése 
 
 

Szaller Zsolt polgármester: 
Elkészül a rendezési terv, melyet minden szakhatóságnak meg kell küldeni. Ezek a 
szakhatóságok véleményezik a terveket. A véleményekről küldtek ki egy táblázatot. A 
testületnek az a dolga, hogy amennyiben egyetértenek a véleményekkel, arról határozatot 
alkossanak. Amit az Állami építész kifogástolt, az az volt, hogy a terv szerint belterületbe 
vonták a Pápai utca legelejét, Bakos Géza rétjét. Az a rész nem volt belterület. Bakos Géza 
kérte, hogy ő szeretné, ha belterületbe vonatták. Elmondja, hogy nekik ezzel nincs gondjuk, 
szerintük is célszerű, a tulajdonosnak lesz gond, ha a termőföldi bírságot ki kell majd fizetnie. 
Ez másfélmillió forint. Az állami építész nem javasolta, hogy új építési telkek kerüljenek 
kialakításra, mert az Ady és Hunyadi utcában is van üres. Szerinte, viszont ha valakinek van 
telke és egy ilyen lehetősége, akkor nem fog egy újat venni. Ipari területként bejelölték a 
temetőtől a vasútig a területet, hátha egyszer valami komolyabb dolog épül oda. Ez ellen a 
földhivatal nem emelt kifogást. Ami még fontos ezzel kapcsolatban: a vízház mögötti terület 
megvásárlásra került. Az állami főépítész azt kérte, hogy a telekhez legközelebbi lakóingatlan 
mellett 10 méter széles sávban teljes hosszban legyen zöldterület. Ezt a sávot be kell 
füvesíteni, el kell választani az ipari részt a lakóövezettől egy zöld sávval, fákkal be kell 
ültetni. Megadta az elérhetőségeiket egymásnak, hogyha szeretnének az idén elkezdeni 
építkezni, akkor beszéljék meg ezt Fazekas Róbert úrral. Nem jeleztek vissza, talán egyiknek 
sem jelent problémát. Környezetvizsgálatot nem kell lefolytatni.  
 
Takács Mihály képviselő: 
Mit fognak pontosan építeni oda? 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
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Még számára sem világos. Felmerült egy áruház kiépítése, hátrébb kis csarnokok, ahol CNC 
gépekkel dolgoznának. A szomszédos lakóépület mellett 10 méter széles úgynevezett 
zöldsávot kell létrehozni. A zajhatárt nem haladhatja meg a munka. A véleményekben 
felmerül, hogy jelöljenek ki egy erdőt a biológiai számítás miatt. Erdőt kell majd telepíteni. A 
mostani rendezési tervben nem erődként szerepel a 051/5 hrsz-on található erdő lett kijelölve, 
mint telepítendő erdő, így teljesültek az egyensúlyok. A terület Tarró Géza tulajdona, aki tud 
erről. 
 
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozat hozatalára 
nem került sor. 
 

 
 g.) Polgármester szabadságának ütemezése és jóváhagyása 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Szaller Zsolt polgármester: 
A polgármester szabadságát az idei évtől a Képviselő-testület hagyja jóvá. Kéri a testületet, 
hagyják jóvá szabadságtervét.  
 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem szavazattal, egy 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
6/2015. (II.16.) határozat: 
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármester 2015. évi 
szabadságának ütemezését az előterjesztés szerint jóváhagyja. 
 
 

h.) Tájékoztatás épületek jókarbantartásáról (építésfelügyeleti eljárások a 
községben) 
 

Szaller Zsolt polgármester: 
A romos épületeket végigjárták a községben és lejelentették az építésfelügyeletnek, hogy 
intézkedjenek. Az evangélikus ház melletti ingatlan tulajdonosait megtalálták, határozatba 
foglalták, hogy el kell bontaniuk, a tulajdonosok együttműködnek. A problémásabb a Kossuth 
utca 5. sz. alatt található ház. Sokan vannak tulajdonosok benne, ott is bontani kell. Az épület 
életveszélyes. Az egyik tulajdonos a hivatalban kérte őt, hogy vegye meg az önkormányzat az 
ingatlant, ő mondta, hogy szó sem lehet róla. Nem tudja, hogy lehet megoldani a bontást, de a 
hatóság ezt is határozatba foglalta. A Kossuth utca végén található ingatlan is életveszélyes, 
bontásra kényszerül. Kisebb karbantartási munkákat kell végezni a többi ingatlanon. 
 
Takács Mihály képviselő: 
Ő még tud egy-két ingatlant, ami életveszélyes állapotban van.  
 
Szaller Zsolt polgármester: 
Írják össze és azokat is be tudják jelenteni az építésfelügyelet felé. 
 
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozat hozatalára 
nem került sor. 
 
 
 






