Önkormányzati Képviselő-testület
8551 Nagygyimót Rákóczi u.2.
Szám: 326-4/2015
J E G Y Z Ő KÖ N Y V
Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. június 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./ Önkormányzati Fejlesztések 2015. pályázat benyújtása
Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester
2./ Vegyes ügyek
a.) Vízkár elhárítási terv véleményezése
b.) Könyvtári nyitva tartás módosítása
c.) Intézményi térítési díj megállapításának véleményezése
d.) Tájékoztatás az MVH helyszíni ellenőrzéséről
e.) Falubusz pályázat
f.) Pusztagyimót szolgalmi jog ügye
g.) Mezőőri szolgálat
h.) Kegyeleti Fal II. ütem pályázat
i.) Nagygyimót Község Önkormányzatának közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója
j.) Gyalogjárda építése
k.) Arató Dénesnével kötött szerződés
l.) Startmunka Program
m.) Pápa – településfejlesztési stratégia
n.) Szelektív hulladékgyűjtők áthelyezése
o.) Nehézgépek belterületen történő közlekedése
p.) Akác beszállítása
q.) Gyorshajtók
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A képviselő-testület a napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./ Önkormányzati Fejlesztések 2015. pályázat benyújtása
Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester

Szaller Zsolt polgármester:
Korábban már beszéltek erről. Volt, aki járdára, óvoda felújításra, illetve önkormányzati
épület felújítására adta be a pályázatot, utóbbi csak a közös hivatal épületeire vonatkozik.
Először a járdákat szerették volna megpályázni, de az építési engedélyhez, illetve vízjogi
engedélyhez kötött, szeptember 20-ig kellett volna vállalni a pályázatban, hogy bemutatják a
jogerős építési engedélyt, különben – amennyiben nyer a pályázat – a támogatást vissza kell
fizetni. Nem mertek ebbe belevágni. Abban maradtak, hogy az óvodának a nyílászárócseréjét,
homlokzati hőszigetelését, födém szigetelését felülről, illetve a csoportszoba burkolatcseréjét,
illetve teljes belső festését pályázzák meg. Plusz pontot jelent, hogy kiegészítsék megújuló
energiával, egy napkollektorra gondoltak, amely rásegít a meleg vízre, önrészként szeretnék
ezt megvalósítani. Kértek árajánlatokat, gyakorlatilag a műszaki tartalma úgy fog kinézni,
hogy műanyag nyílászárókkal, a mai kornak megfelelően készülnek. Kívülre 10 cm-es
szigetelés készülne, ezáltal energetikai szempontból jó helyzetbe kerülnek, spórolhatnának a
fűtéssel. Kértek 2 árajánlatot. A pályázat beadásánál 30 millió forintig mehetnek el, s az
építési költségek 10%-áig lehet eszközbeszerzést betenni. Volt korábban egy pályázat, amire
úgy volt, hogy benyújtanak, de pont emiatt a pályázat miatt nem nyújtották be, előbbi az
egészséges étkeztetés elősegítésére volt kiírva, konyhai berendezések, eszközökre volt kiírva.
Jelen pályázat állnak 2 építési tételből, aminek az összes bruttó költsége 12 241 796 Ft. A
pályázat finanszírozása előrefinanszírozott, de 95%-ig finanszírozzák a bruttó összeget. Nem
kell áfát hozzátenni. Az összeg 10 %-át gépbeszerzésre fordítják, ez azt jelenti, hogy 1,3
millió forintig eszközök beszerzésére is nyújthatnak be pályázatot. Az 5%-ot, 675 000 forintot
kell önrészként biztosítani. Sokan nyújtanak be pályázatot, de úgy döntöttek, hogy
megpróbálják, veszteni nem veszítenek vele. Sok munka volt vele. A pályázatot mihamarabb
be kell adniuk, mert lejárnak a határidők. Egyetlen árajánlatra várnak, az eszközök
árajánlatára. Az óvónőt kérték meg, hogy írja össze az igényeket. Írt tűzhelyet, mikrohullámú
sütőt, mosógépet, egyebeket. Jó dolgokat tettek a pályázatba, ha nyernének, az nagyon sokat
számítana, hosszútávra megoldaná az óvoda dolgait.
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
18/2015. (VI.4.) határozat:
1. Nagygyimót Község Önkormányzata a Nagygyimóti Mesevilág Óvodát napközi
otthonos óvoda jelleggel, egy vegyes óvodai csoporttal, 2014/2015 évben 19 fő
óvodással működteti (76%-os kihasználtsággal) az önkormányzat tulajdonában lévő
épületben.
2. A maximális gyermeklétszám az alapító okirat szerint 25 fő, így kapacitásbővítés nem
szükséges, azonban az óvoda jelenleg egy 1994-ben átadott épületben működik, ennel
megfelelő rossz energiahatékonysággal, így az épület fenntartási költségeit csökkentő
felújítás rendkívül időszerű. Az ablakok többsége nyithatatlan, a fa ajtók és ablakok
hőszigetelése nem megfelelő. Télen az épület szinte felfűthetetlen, a gyermekek
komfortérzete nem megfelelő. Az energiahatékonyság fokozása pályázati segítséggel
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reális. A használati meleg víz termelésére napkollektoros berendezés beépítése is
szükségszerű.
3. A fentiekben szereplő indokok alapján az önkormányzat Képviselő-testülete
támogatási igény nyújt be Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C törvény 3. melléklet II. 4. pont szerinti „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására”, azon belül is a 70 %-os kapacitáskihasználtságot
meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális kapacitásbővítéssel nem
járó felújítása” pályázati alcélokra.
4. Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” irányuló
pályázat költségei között, a már működő óvoda infrastruktúrális felújítása és megújuló
energiaforrás használata kapcsán külső felújítás (nyílászárók cseréje, homlokzati-,
födém hőszigetelés, belső festések, burkolatok) történik, illetve napkollektor is
elhelyezésre kerül. Eszközbeszerzésre irányuló fejlesztések vonatkozásában, az
elromlott, régi eszközök és berendezések megújítása szükséges a színvonalas
gyermekétkeztetés, illetve óvoda fenntartására. A felújítás költségei – tervezői
költségvetés alapján – az alábbi táblázatnak megfelelően alakulnak.
5.
Nettő (Ft)
Építési
költségek 9 639 210
összesen
- ebből őnerő
481 960
- ebből igényetl 9 157 250
pályázati
támogatás

Áfa (Ft)
2 602 587

Bruttó (Ft)
12 241 796

130 129
2 472 457

612 089
11 2 707

Áfa (Ft)
174 542

Bruttó (Ft)
820 992

8 727
165 815

41 050
779 942

6.

Nettő (Ft)
Eszközök költsége 646 450
összesen
- ebből őnerő
32 323
- ebből igényetl 614 127
pályázati
támogatás

7. A fentiek alapján a Képviselő-testület nyilatkozza, hogy a pályázat megvalósításához
szükséges önerőt (adóerő képesség alapján), azaz az összes fejlesztési költség 5%-át a
653 139 Ft-ot, azaz a hatszázötvenháromezer-egyszázharminckilenc forintot a
fejlesztés megvalósításához biztosítja, a saját költségvetésébe betervezi.
8. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat beadásával és
lebonyolításával kapcsolatban eljárjon, valamit a pályázat benyújtásához szükséges
nyilatkozatokat megtegye.
Határidő: a pályázati kiírás által meghatározott beadási határidő a támogatási igény
benyújtására
Felelős: Szaller Zsolt polgármester
2./ Vegyes ügyek
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a.) Vízkár elhárítási terv véleményezése

Szaller Zsolt polgármester:
Tavaly döntöttek a vízkár elhárítási terv elkészíttetéséről. A szerződéssel ellentétben már
április 30-ra el kellett volna, készüljön. 5 példányban el kellett volna küldje a terv készítője.
100 000 forintról küldött számlát. A számlát visszaküldték, mert a szerződésben vállaltaknak
nem felelt meg. Vízjogi engedélyezést várják, Székesfehérváron véleményezték, illetve, ha a
testület is tudja véleményezni, azt követően szeretnék csak elfogadni. Utána számlázhat a terv
készítője. Megpróbálja lemásoltatni és elküldeni a szöveges résszel együtt a képviselők
részére. Át kell nézni minden pontját. Sok olyan dolog van benne, ami véleménye szerint
felesleges. Őt főleg az érdekli, hogyan lehet a vizeket elvezetni. Berajzolta, hogyan lehet véd
árkokat kiépíteni. Szükséges lenne még egy-két árok kiépítésére, ő bejárta a területet, fotókat
készített. A Pápai utca alsó szakaszát is végig ki kell árkolni, bekötni az istállóárokba. Ott is
sok a magánterület, ezeket végig kell járni, az ingatlan tulajdonosok hozzájárulását meg kell
szerezni. A Petőfi utcánál is tervezett árkot amelyet vonallal jelölt, de ő hiányolja azt, hogy
nem látják, hogy hol vannak bejárók, milyen átmérőjűek az átereszek. Sok szöveg van és
rengeteg táblázat, jogszabályok, de véleménye szerint nem erre kell fektetni a hangsúlyt. Az
Ady és Hunyadi utca is be van tervezve, de ott sincsenek pontos adatok feltüntetve. Ő
szeretne látni például egy keresztmetszetet, hogy milyen keresztmetszetű legyen az árok.
Véleménye szerint bővebbnek kell lenni, hogy műszakilag megfeleljen. Le fogja másoltatni a
tervet és el fogja küldeni a testület részére. Kéri, hogy olvassák el a tervet, s térjenek vissza rá
egy következő testületi ülésen a kérdésre. A Szőlőhegynél is be van tervezve az árok
kiépítése, de szerinte kellene oda is átereszt betenni, mert az árok az úton menne keresztül,
bele a Séd patakba. Nem látja, hogy hova, mit akar pontosan a tervező. Véleménye szerint
nézzék át és véleményezzék a következő ülésen. A tulajdonosokkal is lehetne beszélni, meg
kell nézni, hogy hány tulajdonost érint pontosan az árkok kiépítése. Attól fél, hogy sok
emberrel nem fognak tudni megegyezni. Takács Mihály tudja, hogy ezek nem egyszerű
dolgok, az emberek féltik a legkisebb magánterületüket is. Korábban is a megoldás az lett
volna a Táncsics utca végén a Vida féle magán telken le lehetett volna vezetni a vizet a Séd
patakba. Akkor az ingatlan vételárában nem tudott megállapodni az önkormányzat túl sokat
közel 1 millió Forintot kértek érte.
Tóth Szabolcs Képviselő: Most is ezt a megoldást támogatná igazából a barázda meg is
felelne ennek a célnak.
Szaller Zsolt polgármester: Igaza van képviselő társamnak de ahogy megtapasztalhattuk a
tavaly őszi esőzésnél akkor is harcot kellett vívni az ingatlan tulajdonosokkal, hogy a
barázdába le engedhessük a vizet pedig 2-3db tök volt a területen.
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozat hozatalra
nem került sor.

b.) Könyvtári nyitva tartás módosítása

Szaller Zsolt polgármester:
Az állam akkor finanszírozza a könyvtári ellátást, amennyiben a könyvtár egy hétköznap és
egy hétvégi napon van nyitva. A könyvtár nyitva tartása így kedd 15:30-18:30, illetve
szombat 15:30-18:30 napokra módosult.
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Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
19/2015.(VI. 4.) határozat:
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi könyvtár nyitvatartási idejét
az alábbiak szerint állapítja meg:
Kedd: 15:30-18:30
Szombat: 15:30-18:30
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a határozatról a Jókai Mór Városi
Könyvtárt értesítse.
Határidő: 2015. június 30
Felelős: Szaller Zsolt polgármester
c.) Intézményi térítési díj megállapításának véleményezése

Szaller Zsolt polgármester:
A házi segítségnyújtás 80 Ft-ra módosult. Határozattal jóvá kell hagyniuk az új intézményi
térítési díjat.
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

20/2015.(VI. 4.) határozat:
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Pápa Környéki Önkormányzatok
Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 13/2015. (V.27.) határozatával jóváhagyott
intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben történő megállapításával egyetért.
Felkéri a testület a polgármestert, hogy a határozatról a Társulási Tanácsot értesítse.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Szaller Zsolt polgármester

d.) Tájékoztatás az MVH helyszíni ellenőrzéséről

Szaller Zsolt polgármester:
Helyszíni ellenőrzést tartott az MVH május 28-án csütörtökön. Az ellenőrzés során az
Önkormányzat helyi termékek agorája pályázatát, valamint az Öregséd Vadásztársaság
Öregséd természeti tanösvény és hagyományőrző központját ellenőrizték. Mindkét pályázatot
hiánypótlás nélkül, illetve levonás nélkül sikerült bemutatni. Nem volt egyszerű, szigorúak
voltak, de átvették a pályázatokat. A tanösvénynél semmi gond nem volt. A piacnál kicsit
komplikáltabb a dolog, mert az MVH ahhoz köti az utolsó kifizetési kérelem teljesítését, azaz
azt, hogy visszaadja a pénzt, hogy használatbavételi engedélyt kell küldeni. Ez nagy nehezen
a hivatalok együttműködésével soron kívül végbement, de rengeteg plusz költséggel járt.
Kiadta a hatóság az engedélyeket, már jogerős is, így elküldtük postán az MVH részére.
Azonban ezzel sem elégszik meg az MVH, kéri továbbá azt, hogy a piacra és a boltra is
legyen működési engedély. A piacra elméletileg rendben lesz a működési engedély, a boltnál
problémás, mert nem tudja megmondani az MVH, hogy mindkettőre ténylegesen kell e
engedély, vagy elég csak a piacra. Nem tudják megmondani azt sem, hogy a működési
engedélynek az önkormányzat nevére kell szólni, avagy annak a nevére, akivel az
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önkormányzat szerződik. Nem egyszerű a dolog, mert működési engedélyhez alkalmazott,
egészségügyi könyv, stb. kellenek. A bent lévő pénz kell a finanszírozáshoz, mert borotvaélen
táncolnak. A NÉBIH-től érkező hölgy tájékoztatta Őt, hogy HACCP szükséges, illetve a
vegyszer tárolásáról szóló jegyzőkönyvek, egyebek, ezek pár tízezer forintokba fognak
kerülni, s ott is lesz eljárási költség. Versenyt futnak az idővel a kifizetés miatt. Azt meg
tudják csinálni, hogy elindítják a működési engedélyt. A NÉBIH szerint rendben van a bolton
minden. Ki tudják adni a működési engedélyt, 30 nap múlva fogják ellenőrizni őket, minél
előbb be kell küldeni az MVH-hoz, nehéz a helyzet úgy, hogy szinte nem tudnak normálisan
működni. Itt tartanak a dolgokkal most.
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozat hozatalra
nem került sor.

e.) Falubusz pályázat

Szaller Zsolt polgármester:
Sikeresen beadták a pályázatot. Ki sem merült a forrás. Ennek ellenére a pályázati határidő
elteltét követően küldték meg a határozatot, melyben elutasítják a kérelmüket azzal az
indokkal, hogy a falugondnoki szolgálat működési engedélye helyett a falugondnoki
szolgálatról szóló tanúsítvány küldték meg, mellyel igazolják, hogy működik a falugondnoki
szolgálat a településen. Ezt a dokumentumot csatoltál fel a pályázat beadásakor. Benyújtották
a fellebbezést, s az MVH azt a választ adta, hogy sokan beleestek ebbe a hibába, sok
pályázatot el kellett utasítani. Az előző pályázatoknál ez nem volt gond. Kiadták, hogy
mindenre figyelni kell. Azt a tájékoztatást adták részére, hogy a fellebbezésnél talán várható
fordulat, mert nem arról van szó, hogy kifogyott a forrás, s ezért kell kukacoskodni, hanem
egyszerűen ez történt. Nagy kérdőjel van számára ezzel kapcsolatban, nem tudja mi fog
történni. Aznap, amikor megjött a döntés, be is adták a fellebbezést.
Takács Imre jegyző:
Hozzáfűzi, hogy tanúsítványt csak az kap, akinek van jogerős működési engedélye.
Szaller Zsolt polgármester:
A jegyző megfogalmazta a fellebbezést, jól leírta, hogy ez a bizonyítvány a végkifejlete az
egész falugondnoki szolgálatnak, ez igazolja, hogy jelenleg is működik. Ugyanakkor a
szakmai program hibátlan volt, minden pontból megfelelt, az is azt igazolja, hogy a
falugondnoki szolgálat működik a településen. Reménykedjenek, hogy pozitívan bírálják el a
fellebbezést.
Szalay Imre alpolgármester:
Ha jól tudja, nincs is hiánypótlást ezeknél a pályázatoknál.
Szaller Zsolt polgármester:
Nem, sajnos. Ez volt a probléma.
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozathozatalra
nem került sor.
f.) Pusztagyimót szolgalmi jog ügye
Szaller Zsolt polgármester:
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Dönteniük kell, mert Januárban szüneteltették a pert. ez idő alatt próbáltak peren kívül meg
egyezni, de a mai napig nem született előzetes megállapodás. Egyesség volt már abból, hogy
ki, hol szeretne bemenni a területre. A perköltségeknél remélték, hogy Gungl Zoltán bevállal
valamennyi összeget. Az önkormányzat fellebbezése okán új eljárásra kötelezték az elsőfokú
bíróságot mert törvénysértő volt az eljárás. Az Önkormányzat a ügyvédet kifizette, részben
pernyertesek lettek, de mivel még nincs lezárva ebből nem született döntés, és bent áll a pénz.
Amennyiben megegyeznek, valamennyi pénzt Gungl Zoltán vissza fog téríteni. Ezt követően
fokozódott mindig a helyzet. Több alkalommal találkozott már Gungl Zoltánnal, több verzió
is elhangzott. Ő ezekről az alpolgármestert mindig tájékoztatta. Volt olyan eset, amikor Gungl
Zoltán elhívta őt kávézni, azért, hogy ne hivatali helységben beszéljenek a dolgokról, ő pedig
szólt az alpolgármesternek, nehogy félreértés legyen. Kérte tőle, hogy írja le, hogy mit
szeretne, nehogy az legyen, hogy rosszul kommunikálja a testület felé. Gungl Zoltán levelet
írt arról, milyen kívánságai vannak az Önkormányzattal szemben. Felolvassa a levelet a
Képviselő-testület részére. (A levél a jegyzőkönyv mellékletét képzi.)
Szaller Zsolt polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Gungl Zoltán engedélye nem kell az út
használatához. Az önkormányzat rendelkezik a Veszprém Megyei Kormány Hivatal
állásfoglalásával , ami magába foglalja, hogy az útra bejegyzett Nagygyimót Község
Önkormányzatát megillető szolgalmi jog minden nagygyimóti embert, lakost, itt korlátozás
nélkül megillet. Még nem hozták ezt elő. Kértek egy állásfoglalást, melyben feltették a
kérdést, hogy kit képvisel Nagygyimót Község Önkormányzata. Nem a polgármestert, a
jegyzőt, hanem az itt élőket képviseli. Azt várták, hogy eldől, hol mennek be, aláírják az
előszerződést, valami pénzt visszatérítenek. Közöttük azonban mégsem jött létre a
megállapodás, Gungl Zoltán pereli Barth Róbertet. Emiatt új dolgok jöttek elő. Nem közölték
ezt a dolgot még. Ha a Testület nem fogadja el a feltételeket, akkor jöhet az, hogy nem, s
egyben megküldik azt, hogy a Kormány Hivatal állásfoglalása mit tartalmaz. A szabad
mozgásában senkit nem akadályoztathat. Az ítélet jogerős, bevitték a rendőrségre is
tájékoztatás céljából. Ha betelefonálnak, akkor nem az lesz, hogy mennek a rendőrök és
beviszik a magánútra lépőt. A szolgalmi jog a nagygyimóti embereket illeti meg.
Tóth Szabolcs képviselő:
Nem írta bele a levelébe Gungl Zoltán, hogy lakottan vásárolná meg az ingatlant. Ha nem
lakottan, akkor mit csináljak az épülettel? Csak ott áll.
Szaller Zsolt polgármester:
Nem csak értékben lenne kevés. Ő akkor is mondta neki, hogy a reális megoldás az lenne,
hogy ahol levágták az akácfát, odáig be tudnának menni. Akkor azt mondaná, hogy ha oda
visszatehetnék az átereszt, amit felszedett az árokból, akkor meg lehetne azt csinálni, hogy
szépen kipucolják, s azon körbe lehetne járni az egész részt. Ha eladnák az ingatlan a
majorban, akkor semmi gondjuk nem lenne vele.
Tóth Szabolcs képviselő:
Ha kisajátítja magának Gungl Zoltán a reptérhez közeli területeket és az önkormányzat útját, s
a reptér esetleg terjeszkedik, akkor az Önkormányzat abból nem fog jól járni.
Szaller Zsolt polgármester:
A repülőtér biztosan terjeszkedni fog.
Tóth Szabolcs képviselő:
Ha ő azt megkapja, akkor csak hátrányuk származhat belőle.
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Szaller Zsolt polgármester:
A levelében azt nem írta, hogy kéri az utat. Az árkokat kérte, ez is érdekes, mert eddig sem
szóltak, hogy mit kaszál, mit nem kaszál kint. Nincs rá idő és kapacitás, hogy ellenőrizzük a
külterületeket. Azt kell eldönteni, hogy ebben a cserében gondolkodik-e az önkormányzat.
Tóth Szabolcs képviselő:
Szerinte ők is írják le a feltételeiket.
Takács Mihály képviselő:
Ő az árkokba semmiképpen nem menne bele. Rossz dolog, hogy a vasútig húzott valamit. Ha
elfogadják, az annyit jelent, hogy belenyugszanak.
Szaller Zsolt polgármester:
Gungl Zoltán azt mondta, hogy felszedi a betondarabokat amiketŐ odadobált, amihez nem
mellesleg semmi köze, mert a vasútnak a területe az a terület, ott is keresztül lehetne menni,
mert az nem az ő tulajdona. Hozzáfűzi, hogy kiszártépőztette a vadásztársasággal az aszfaltos
út melletti oldalakat, hogy nehogy támadási felületet nyújtson magukra nézve.
Tóth Szabolcs képviselő:
Akkor gyakorlatilag az a probléma, hogy az ingatlan, ami a majorban van, életveszélyes.
Szalay Imre alpolgármester:
Nem is az, hogy életveszélyes, de felújításra szorul, költség lenne rá.
Szaller Zsolt polgármester:
Elindították tavaly november/decemberben a műemlékké nyilvánítást. Olyan helyzetbe került
az ügy, hogy a műemlékvédelmi felügyelőségtől érkező ellenőr, aki a kastélyt akarta
megnézni, azt mondta, hogy ez az egész major olyan értéket képvisel, hogy szerinte az
egészet műemlékké kellene nyilváníttatni, a magtárral, iskolaépülettel együtt is. Egy olyan
helyzetet fog teremteni ez, hogy nem tudhatják, miféle koncepciók lesznek, mind pályázati
téren, mind a reptér terjeszkedésével kapcsolatosan. Nem biztos, hogy jó, ha kikerülnek
onnan. Ésszerűen jó lett volna az a csere, mert megoldódik, nincs gond. De amennyiben
pályázati pénzeket lehetne nyerni esetleg a műemlékek restaurálására, az megint egy nagyon
szép dolog lenne. Nem elképzelhetetlen, hogy ha műemlék lenne, akkor vis maior alapon
lehetne rá pénzt igényelni. Jól körbe kell járni, van előnye és hátránya.
Tóth Szabolcs képviselő:
Akkor nem lehet ledózerolni az ottani épületet.
Szaller Zsolt polgármester:
Most még le lehet dózerolni, helyi védelem alatt van. Az a baj, hogy a lakókkal is van gond,
Csiki Roland Csaba és családja. Az E.on betelefonált az önkormányzathoz, hogy nem tudja
leolvasni az órát, tudja, hogy nincs rajta fogyasztás, nem is ez a gondja az önkormányzatossal.
Megközelíteni nem lehet az órát, akkor a fű. Csiki Roland nem kaszálja le az iskolaépületet.
Ki kell vinni oda az önkormányzatnak egy embert és neki kell lenyírni a füvet. Nem emeltek
már 5 éve bérleti díjat sem Csiki Rolandéknak, de alapvető dolgokat sem végez el a Roland.
Ők is hibásak abban, hogy az alapvető karbantartásokat sem végezték el. Ha a cserepet rendbe
raknák, vagy a ház elejét rendbe tennék, az nem romlik úgy, mint amit csak úgy otthagynak.
Egy másik ingatlan tulajdonos Árvai Évinéni is panaszkodott, hogy a házának
megközelítésére szolgáló út ami a Gungl tulajdonában gazban áll, Gungl Zoltánnak kellene
kikaszálni, nem tud bemenni sem a kenyeres autó, sem a mentő adott esetben. Kéri a
Képviselőket, hogy mondják el álláspontjukat.
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Szalay Imre alpolgármester:
Ezt a kérelmezett verziót semmiképpen nem támogatja.
Tóth Szabolcs:
Ő sem támogatja.
Fejes Tihamér:
Nem támogatja a kérelemben foglaltakat.
Szaller Zsolt polgármester:
Amennyiben a pert újraindítják, úgy a bíróság fog dönteni. Egyelőre egyik fél sem tartozik a
másiknak. A perköltség eddig 200 ezer forintnál jár. Egy olyan rendeletet hozhatnának, ami
belterületen is van, hogy minden ingatlantulajdonos a mellette lévő árok vízelfolyását,
rendbetételét vállalja, köteles rendbe tenni.
Takács Mihály képviselő:
Az lenne az igazi, ha ez tényleg így is lenne.
Szaller Zsolt polgármester:
Javasolja, hogy a testület döntsön a kérelem vonatkozásában. Kéri, hogy aki javaslatával
egyetért, szíveskedjen kézfelemeléssel szavazni.
Nagygyimót község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
21/2015. (VI. 4.) határozat:
Nagygyimót község Önkormányzati Képviselő-testülete Gungl Zoltán 2015. június 4-én
benyújtott kérelmében szereplő önkormányzati tulajdonban lévő 0141/1 hrsz.-on található
lakóépület tulajdonjogának megszerzésének ellentételezéseként felajánlott 072. hrsz.-on
nyilvántartott út 50 %-os tulajdoni hányadából 10% tulajdoni hányad átengedését a
Képviselő-testület nem fogadja el. A Képviselő-testület nem támogatja a 059., 0100., 0119.,
0117. hrsz.-on található önkormányzati tulajdonban lévő árkok 30-50 évre történő
térítésmentes használatának átengedését a szomszédős földtulajdonosok részére.
Tekintettel a 6 hónapos jogvesztő határidőre, a Pápai Járásbíróság 1.P.20.564/2014/16. számú
végzésében szolgalmi jog alapítására vonatkozó per szüneteltetésével kapcsolatban a
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kérelmezze az illetékes bíróságnál a
per újraindítását.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Szaller Zsolt polgármester
g.) Mezőőri szolgálat

Szaller Zsolt polgármester:
Egy mezőőri iskolát elvégzett embert lehet alkalmazni olyan formában, hogy az állam
finanszíroz egy 500 000 forintos megalakulási költséget, ebben benne van a ruházat, a jelvény
és egyebek. Az állam havi 90 000 forintot biztosít finanszírozásban. Dabrony község
bevezetett egy mezőőri járulékot, abból biztosítják a mezőőri szolgálatot, a közbiztonságtól,
az utak karbantartásáig bezárólag. Az egész apropója az volt, hogy Molnár Péter nagygyimóti
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lakos most végez az iskolában és állást keres. Egy értelmes, intelligens gyermek, aki jó lenne,
ha a faluban maradna, ez a köz javára vállalhatna. Szerinte megbízható és becsületes,
terhelhető emberre van szükség. Amíg elvégezné az iskolát, addig ha minden jól megy ebben
az első munkahely garanciás programba be tudna lépni Molnár Péter, ami azt jelenti, hogy
egy évig a teljes járulékát és a bérét fizetné a munkaügyi központ. Addig főállásban lehetne a
vadásztársaságnál, de nyilván meg lehetne osztani a feladatokat, hiszen hasonlóak a feladatok.
Utána is lehetne, hogy mondjuk 6 órában alkalmazzák mezőőrként, a Vadásztársaság meg
alkalmazza 4 órában, ők is jól járnak, mert spórolnak a hivatásos állománnyal, így pénz nélkül
lehetne mindkét fél érdekében ezt a fiút megtartani.
Tóth Szabolcs képviselő:
Egy évig finanszírozzák és utána már nem?
Szaller Zsolt polgármester:
De. Ha sikerül, a vadásztársaság 100 %-kal felvehetné, mint első munkahely garanciás.
Emellett elvégezné az iskolát és az egy év letelte után át tudna állni a mezőőrire, amit pedig
az állam finanszíroz, 500 000 forint megalakítással.
Tóth Szabolcs képviselő:
És meddig fogja ezt finanszírozni az állam?
Szaller Zsolt polgármester:
Amíg fennáll a rendeletet. A mezőőr is olyan, mint a falugondnoki szolgálat. Ő jónak tartja.
Ha szeretnének betartatni olyan szabályokat, hogy nagy traktorral nem szabad az utcákban
közlekedni, akkor ő, mint mezőőr jogosult lesz arra, hogy megállítsa a traktort, mert hivatalos
személy.
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozathozatalra
nem került sor.
h.) Kegyeleti Fal II. ütem pályázat

Szaller Zsolt polgármester:
Tökéletes volt szakmailag a pályázat, de elutasították forráshiány miatt.

A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozathozatalra
nem került sor.
i.) Nagygyimót Község Önkormányzatának közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója

Szaller Zsolt polgármester:
Elkészült a koncepció. Előterjesztésként kiküldték e-mailben. Jelenleg a rendőrség
véleményezi, de még nem kaptak választ. Véleménye szerint 99%-ban jó lesz. A koncepció
elkészítése azért volt szükséges, hogy részt tudjanak venni az olyan pályázatokon, amelyeket
a BM ír ki például térmegfigyelő rendszerekre. Ez kikötés, amennyiben a település ilyennel
nem rendelkezik, úgy az esélyét elvesztette annak, hogy bármilyen ilyen jellegű pályázatot is
beadjon. Fejes Tihamér képviselő már elolvasta a koncepciót, pozitívan értékelte.
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Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

22/2015. (VI. 4.) határozat:
Nagygyimót
község
Önkormányzati
Képviselő-testülete
Nagygyimót
Önkormányzatának közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióját elfogadja.

Község

j.) Gyalogjárda építése
Szaller Zsolt polgármester:
A Vízi társulat halad a járdával, most kérte, hogy álljanak le a munkálatokkal egyelőre.
Egészen pontosan a pályázati pénzek vissza nem érkezése miatt. Az érdemi munka elkészült a
részükről, amit kért, hogy ne végezzenek el és ne rendeljék meg, az is egy jelentős tétel volt.
Amit ki tudnak fizetni a jövő héten, azzal ki van fizetve az eddigi munkájuk. Eddig 3 300 000
forintot fizettek ki, a mostani számlájuk 2 000 000 forint összeg körüli lesz, s azzal minden
eddigi munkájuk ki lesz fizetve. Ő ezt viszont nem szeretné teljes mértékben kifizetni,
minőségben rengeteg probléma van. Mindig gond lesz garanciában ezzel. Van olyan hely,
ahol megmérte vízmértékkel: 5 cm van a falban függőjében, a vonaláról nem is beszélve. A
munka nem megfelelő. Szeretne visszatartani a minőség miatt pár százezer forintot addig,
amíg ki nem javítják. Amit kért, hogy addig ne folytassák, amíg nem érik utol magukat
pénzzel, az pedig korlát, plexit üveg, nem létfontosságú dolgok. A térburkolás része már nem
az ő munkájuk. A rézsű is omlik, már ráfejeltek a befolyóra, de még mindig folyik a rézsű,
meg süllyed. Amit a Sédhez lehúzták árkot, az még mindig nem vezeti el a vizet. Sok
probléma van.
Tóth Szabolcs képviselő:
Akkor egyáltalán minek fizetik ki az összeget?
Szaller Zsolt polgármester:
Nem akarja annak a látszatát kelteni, hogy kifogást keresnek.
Tóth Szabolcs képviselő:
De ezek tények. Ha süllyed, akkor süllyed. Ha nem egyenes, akkor nem egyenes.
Szaller Zsolt polgármester:
Kéri a képviselőket, hogy nézzék meg ők is és annyit igazoljanak vissza, hogy tényleg úgy
van-e ahogy ő elmondta. Problémák vannak a betonacéllal is. Kérte, de nem adták a felmérési
naplót. Ha kifizetnek 800 000 forintot betonacélra, akkor tudni akarja, hogy az a mennyiségű
betonacél, amit kifizettek benne van e. Véleménye szerint nincs. Nem akar kiszúrni a Vízi
társulattal, hanem korrekten szeretne elszámolni.
Tóth Szabolcs képviselő:
A korrektség ott kezdődik, hogy úgy végzik el a munkát, ahogyan azt kell.
Szaller Zsolt polgármester:
12-es betonacéllal számolt el, de 10-est tett bele. Egyik nap pakolták el a hálókat. Kérdezte,
hova viszik a hálókat, azt mondták, viszik a másik munkahelyre. Megkérdezte,hogy ezt ők
nem fizették ki? Azt mondták ezt biztos nem, mert többet hoztak mint amennyit kellett volna.
Nem látja a beton szállítóleveleket sem. Előleget küldtek, utána rögtön kellett újra pénzt
küldeni. A teljesítésigazolást sem készítették el. Ez így szerinte nincs rendjén. Be van
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számolva 204 m2 betonacél helyett 220 m2-t számoltak el. Ő maga a mennyiségeken, amit a
szerződésben vállalt, nem változtathat.
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozathozatalra
nem került sor.
k.) Arató Dénesnével kötött szerződés
Szaller Zsolt polgármester:
A Kossuth utca végén található ingatlan adás-vételi szerződése megérkezett, ma aláírt
mindent. 1000 Ft-ért vették meg az ingatlant. Meg kell nézni minél előbb, hogy mi legyen az
ingatlannal.
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozathozatalra
nem került sor.

l.) Startmunka program
Szaller Zsolt polgármester:
A járda projektről nagyon pozitív a visszajelzés. A református templomnál végignézték a
térkövet, s úgy gondolták, hogy felszednék a járdalapot, a helyére visszamenne a térkő. Nem
kéne a szegélyt betenniük, hanem bebetonoznák. Lemennének az alsó kocsma bejáratáig és
elkezdenék a temetőtől ismét, majd az utolsó szakaszban a Séd hídtól lefelé a Pápai utcában.
Az árok kirakással sajnos még nem haladtak sokat. Ott kellene burkolni, ahol a járdalapot
felszedték, mert úgy nem kell mozgatni a lapokat. Olyan is volt már, hogy este megállt egy
kocsi, bedobtak pár járdalapot és ellopták. Azt sem tudja megoldani, hogy felrakatja egy
kocsira a járdalapokat és mozgassa őket.
m.) Pápa - településfejlesztési stratégia
Szaller Zsolt polgármester:
Kiküldték elektronikusan a testület részére. Gyimót vonatkozásában ő azt javasolta, hogy a
Hódoska majornál a gyalogosközlekedést megoldhatnák, mert az nagyon veszélyes. Nagyon
hangsúlyozzák azt, hogy fontosak a kerékpárutak, de Gyimótot nem érintik, hanem Rába
útvonalat jelöltek ki, illetve a Balaton felé. Gyimótot a fejlesztés szempontjából nem érintik a
vonalak, pedig a Bakony fontos dolog lenne. Nem vették figyelembe a Leaderek stratégiáját,
hogyan illeszkednek, pedig ott is vannak turizmusra irányuló fejlesztések. Nincs a város
összekapcsolva a vidékkel. A 832. sz. út, elkerülő csatlakozásáról is szó van benne, valahova
egy 8 km-es szakaszt szeretnének építeni a keleti oldalra, valahol a reptérnél. Célszerű lenne,
ha olyan elkerülő is csatlakozna ehhez, ami Gyimótot ki tudná kerülni. Ők ezt azzal
indokolják, hogy nagyon nagy a teherforgalom. Nagygyimóton is nagyon nagy a
teherforgalom. Leírná nekik ezt az ötletet is. Fontos lenne, hogyha fejlődik a reptér, akkor a
lakások erre vonzóbbak lennének. Ha a vonat működne, akkor még talán azért is vonzóbb
lenne. Véleménye szerint Nagygyimót szorosabban összefügg Pápával. Alsórendű utakra
70 milliárdot nyitottak.
n.) Szelektív hulladékgyűjtők áthelyezése
Szaller Zsolt polgármester:
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Észrevételként kaptak egy e-mailt, amelyben egy falun áthaladó házaspár jelezte, hogy a falu
összképét rontja a szelektív hulladékgyűjtők látványa a falu közepén. A Győrszol-t felkeresve
kijött egy képviselő, s megbeszélték, hogy áthelyezik a hulladékgyűjtőt. A Hagyományok
Háza végébe tervezték. Magasházi Józsefékkel kell beszéljen arról, hogy az átlógó fűzfát le
kell metszeni. Kérték, hogy murvázzák le a hulladéktárolók alatt. Falunapra már jó lenne, ha
át tudnák helyezni. Engedély nem kell, mert ugyanazon a helyrajzi számon van, mint amin
eddig is volt.
o.) nehézgépek belterületen történő közlekedése
Szaller Zsolt polgármester:
A legnagyobb problémát a Táncsics utcában okozzák a traktorok, sokszor megállítják őt, hogy
elpanaszolják, hogy mennyi nagy traktor jár be az utcába, rossz helyen parkolnak,
dübörögnek. Egy olyan kéréssel állították meg őt, hogy a testület nem-e tudna egy olyan
rendeletet hozni, hogy az Mtz típusú traktorok feletti nagy erőgépekkel ne mehessenek be az
utcába, maximum célforgalom szerint, mert tönkreteszik az utakat. A Kossuth utcában is
beszakadt az aszfalt. Tönkre fog menni minden, valamivel le kell korlátozni a nagy gépeket.
Ha nincs az utcában dolog ezekkel a gépekkel, akkor kerüljék el külterületen az utcákat. Ő azt
gondolja, hogy vannak ugyan egyedi esetek, amikor máshogy nem lehet megoldani, de ő a
mindennapi használatról vezetné le a gazdákat. Rendszeresen ne használják az utakat, ezeket
az utakat nem ezek alá a gépek alá építették. Rengeteg kátyú van így is a faluban. A gréderért
pedig senki nem jelentkezik.
Tóth Szabolcs képviselő:
A föladóhoz mit szólnak az adózok?
Szaller Zsolt polgármester:
Véleménye szerint pozitív a reakció. Volt, aki beszélt vele erről, s már fel is adta a csekket.
Azt mondta, hogy később úgyis jó lesz, ha rendbe tudják rakni az utakat. A Táncsics utcában
főleg Flider Tiborral, Sutóczkival, van probléma és az ő gépeivel. Táblákat kellene csináltatni
az utcák elejére, miszerint valahány tonna fellett a gépekkel nem hajthatnak be. Az
önkormányzat útjain az önkormányzat szabja a szabályokat. A Helyi Termelői Piac előtt
lerakott térkövezett részen a kamionok ráállnak a térkövezett járdára. Visszatérve a
korlátozásra, véleménye szerint 5 tonna fellettre korlátozzák a nagygépek behajtását, de még
gondolják át. Az a baj, hogy nem is szabályokat kellene alkotni, hanem intelligencia kellene
hozzá.
Tóth Szabolcs:
Az a baj, hogyha valaki építkezik, vagy anyagot hozat be az utcájába, azt nem tudják
leszabályozni.
Szaller Zsolt polgármester:
Intelligens felhívó levelet kellene írni a lakosságnak, amelyben írnak arról, hogy milyen
utakat lehet igénybe venni a belterületi utakon kívül
Tóth Szabolcs képviselő:
Le kéne nekik írni, hogy merre tudnak kerülni.
Szaller Zsolt polgármester:
Az utak nagyon tönkre vannak menne.
Szalay Imre alpolgármester:
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A legnagyobb gond, hogy a repedésekbe belefolyik a víz, ott mozog össze-vissza, egy idő
után szét fogja nyomni az aszfaltot.

p.) Akác beszállítása
Szaller Zsolt polgármester:
Az akác beérkezett, Tóth Szabolcs képviselőnek köszöni, hogy segített behozni az akácfát.
Tóth Szabolcs képviselő:
Gung Zoltán külön kérte, hogy amíg nem kaszálta le a rétet, addig ne hozzák el az akácot.
Nem érti, hogy ebben mi a ráció.
Szaller Zsolt polgármester:
Azért, hogy a lucernát ne tiporják le.
Tóth Szabolcs képviselő:
Akkor, amikor ezt mondta, akkor még nem volt összetaposva. Sőt, még így is könnyebb, mint
majd kaszáláskor kerülgetni a kidőlt akácot.
Szaller Zsolt polgármester:
Az akácfát beszállítást követően átvitték Szabó Norberthez. Hívta őt, árajánlat miatt. A
vadásztársaság is vásárol akácot és még valamennyit fog is vásárolni, ha a 15 16 ezer forint
megfelel, akkor ki is számlázzák azt a pár köbmétert. A tervező megtervezte az Óvodához a
kerítést az akácból, leadta a méreteket a deszkákra és az oszlopokra, véleménye szerint
nagyon szép lesz. A fűtéssel sem lesz gond az óvodánál.
q) NAV ellenőrzés
Szaller Zsolt polgármester:
Az önkormányzat NAV ellenőrzést kapott az Erdőzúgás Kft.-nek köszönhetően. Amikor
Makóról hoztak hagymát, az Erdőzúgás Kft. gépjárműjét bérelték ki hozzá. 2 napra 40 000
forintot kellett fizessenek. A bérleti díj tartalmazta az üzemanyagot és pálya matricát is.
Mindkét fél könyvelésébe be volt állítva a számla. Az Erdőzúgás Kft.-t ellenőrizték,
kimásolták a számlát, a könyvelést. Mindenhol mindent rendben találtak.
q.) Gyorshajtók
Szaller Zsolt polgármester:
A Petőfi utcában a gyorshajtókkal van a gond. Panaszolták, hogy sokan úgy mennek be abba
az utcába, mintha nem érnének rá, rengeteg a gyermek az utcákon. Az a baj, hogy a „lassíts
táblára” nem sokan figyelnek. Ezeknél az utcarészeknél fekvőrendőrt kellene csinálni, mert
csak akkor lehet kényszeríteni valakit, ha fizikálisan kényszerítik. Ugyanez minden utcára
igaz, azokra a részekre nagyon fontos lenne, ahol tudják, hogy sokan járnak babakocsival.
További kérdés, hozzászólás nem érkezik.
Szaller Zsolt polgármester a Képviselő-testület ülését 20:00 órakor bezárta.

Kmf.
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