Önkormányzati Képviselő-testület
8551 Nagygyimót Rákóczi u.2.
Szám: 326-6/2015
J E G Y Z Ő KÖ N Y V
Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 1-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./ Talajterhelési díjról rendelet alkotása
Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester
2./ Szociális étkeztetés megtárgyalása
Előterjesztő: Takács Imre jegyző
3./ Vis maior támogatás elszámolása
Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester
4./ „Adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása” pályázat
Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester
5./ Nagygyimót, Pápai u. 51. sz. önkormányzati tulajdonú lakóingatlan értékesítése
Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester
6./ Gördülő Fejlesztési terv megtárgyalása
Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester
7./ Szociális célú tűzifa támogatás
Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester
8./ Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester
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9./ Vegyes ügyek
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)

beiskolázási támogatás
óvoda
falubusz pályázat
Séd-hídi gyalogjárda építése
NFA
Gungl Zoltán per
Közfoglalkoztatás keretében termelt burgonya

A képviselő-testület a napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Talajterhelési díjról rendelet alkotása
Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester

Szaller Zsolt polgármester:
Korábban is rendelkeztek már ilyen rendelettel. Felkéri a jegyzőt, hogy fogalmazza meg, hogy
mi a tennivaló a talajterhelési díjjal kapcsolatban.
Takács Imre jegyző:
Azok a szennyvízkibocsátók, akik nem kapcsolódtak rá a szennyvízcsatornára, díjat kötelesek
fizetni, ennek mértékéből megállapítható, büntető jellege van: köbméterenként 1200 forint az
alapösszeg Nagygyimót vonatkozásában, ezt 1,5-es szorzóval kell felszorozni, így
köbméterenként 1800 forint. Ahogy a polgármester elmondta, jelenleg is rendelkezni
talajterhelési díjról szóló rendelettel. A megjelent jogszabály rendelkezése értelmében ezt a
rendeletet ki kell egészíteni a mérőórával nem rendelkezők átalánydíjának megállapításával
kapcsolatos rendelkezésekkel. Konzultált ez ügyben a törvényességi felügyelettel, ott azt
javasolták, hogy mivel a 2006-os rendelet már kissé avíttas, illetve a jogszabályi hivatkozások
azóta már nem felelnek meg a valóságnak, ezért javasolták egy új rendelet megalkotását,
emiatt terjesztették a testület elé a rendelet-tervezetet. Kéri a testületet, hogy fogadják el a
rendelet-tervezetet.
Szaller Zsolt polgármester:
A rendelet szükséges.
Tóth Szabolcs képviselő:
Hány embert érint a községben a talajterhelési díj?
Szaller Zsolt polgármester:
Körülbelül 15-öt. Ezeket a talajterhelési díjakat nem fogják tudni behajtani.
Tóth Szabolcs:
Ha behajtani nem, megcsinálni sem lehet?
Szaller Zsolt polgármester:
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Természetesen meg lehet csinálni. Fejes Ottó Kossuth utcai lakos is nemrég kötött rá a
csatornára, tehát volt ebben előrelépés. Az időseknél problémás, akinél nincs olyan életerős
fiatal, aki tudna segíteni nekik.

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő testülete 5 igen, 0 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
6/2015. (IX.10) rendelet:
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő testülete a talajterhelési díjról rendeletet alkot.
A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2./ Szociális étkeztetés megtárgyalása
Előterjesztő: Takács Imre jegyző

Szaller Zsolt polgármester:
Elektronikusan kiküldésre kerültek az előterjesztések. Kékesi István csóti polgármester
megkérte Őt, hogy beszéljenek személyesen pár szót. Elmondta, hogy a csóti konyhát sikerült
beindítani Nagy Géza váltása után. Voltak problémák a minőséggel, a mennyiséggel. Ezt
orvosolták, kértek kontrollebédet a Bakonygaszt Zrt.-től. Megállapították, hogy a konyhájuk
most már megfelelő, de nem nyereséges, mert kevés a főzendő adag. Ennek több oka is van.
Kérte, hogy Nagygyimót, vagy Béb fontolja meg azt, hogy természetesen ugyanolyan
feltételekkel, amelyeket a Bakonygaszt Zrt. ad, árban, minőségben, mennyiségben,
szállítással, minden paraméterében megegyezően gyakorlatilag vállalnák azt, amit a
Bakonygaszt nyújt. Azt is mondták, hogyha úgy igényeli, akkor akár ingyen, fél áron 1-2
hétig szívesen biztosít ételt, hogy kipróbálják, hogy jó-e, ha a testület úgy igényli. Mindenki
mondja el javaslatát a napirendi ponttal kapcsolatban. Ő nem szeretne nyilatkozni, nem
szeretne senkit befolyásolni.
Tóth Szabolcs képviselő:
Nem tud róla nyilatkozni, mert egyik konyháról sem étkezett még.
Takács Mihály képviselő:
Ő viszont tud nyilatkozni, mert mindegyik konyháról étkezett. Ő tudja, hogy a csóti konyhán
Nagy Géza amilyen kosztot csinált, volt időszaka, amikor nagyon jól főzött. Utána azt
mondta, hogy sokat esett a színvonal. 2-3 hónapig étkezett az új vállalkozó által üzemeltetett
konyhának a kosztjával, akkor azt mondta, hogy Nagy Géza étele magasan verte a jelenlegi
üzemeltetőét. Ő is áttért a Bakonygasztra és úgy gondolja, hogy jó. Kevesebb, mint a csóti
adag, de nem rosszabb.
Szalay Imre alpolgármester
Ő is hozzá tud szólni, ő a pápai konyháról étkezik, a Bakonygaszttól. Különösebb problémája
nincs vele, sőt, most, hogy a polgármester szabadságát töltötte, megismerkedett a hölggyel,
aki a pápai konyhát üzemelteti. Rugalmasak, mindenre készek.
Takács Mihály képviselő:
Ő is volt egyszer bent a konyhán. Kedvesen fogadták.
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Szaller Zsolt polgármester:
Neki is hasonló a véleménye. Korábban már beszélt a vezető óvónővel ezzel kapcsolatban,
ugyanazt mondta, hogy meg vannak elégedve az ételek ízével és mennyiségével, azzal a
rugalmassággal, azzal a kedvességgel, amit kapnak. Nem javasolja, hogy váltsanak. A
polgármester maga sem javasolja a váltást, mert segített ez a cég rajtuk akkor, amikor bajban
voltak. Ha esetleg a csóti konyha nem fog működni, de ők áttérnek újra, akkor nincs garancia
arra, hogy lesz lehetőségük áttérni hamar máshova. Dönteniük kell.
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő testülete 5 igen, 0 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
26/2015. (IX.1.) határozat:
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő testülete a szociális és óvodai étkeztetés
vonatkozásában nem kíván szolgáltatót váltani.
Felkéri a testület a polgármester, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő: 2015. szeptember 15
Felelős: Szaller Zsolt polgármester
3./ Vis maior támogatás elszámolása
Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester

Szaller Zsolt polgármester:
Szabadságának ideje alatt telefonáltak neki az Államkincstárból a vis maior támogatás
elszámolásával kapcsolatban. Elbírálták és kaptak is támogatást. A támogatói okirat 592 000
forintnyi támogatásról szólt, mely a védekezésre kapott támogatás összege volt. 2015.
december 31-ig el kell számolni a kapott támogatással. A következő oldalon a táblázatokból
derül ki, hogy a pályázatban benyújtottak a helyreállításra is 294 000 forintot, mely szintén
támogatásnak minősül, s ezt az összeget el is költötték, elkészültek a munkák, de nem
számolták el, félreértették, úgy gondolták, hogy ezt önerőből kell finanszírozni. Csuka József
a Magyar Államkincstár dolgozója világosította fel őket, hogy ezt a támogatást is le lehet
hívni, így a számla, teljesítésigazolás és egyéb dokumentumok hitelesített másolatát postára
adták a héten. Elindul a lehívás és megérkezik majd a pénz, amire szükség is van, mivel a
támogatás összege nem fedte az összes munkát, így még tartoznak a vállalkozónak durván
300 000 forint+áfa összeggel. Az árokkihúzásokat is tartalmazza az összeg, mert 1300 fm
árok kihúzását is vállalták. Év végéig elszámolnak vele, reméli, hogy sikerül is, az utakat is
rendbe kell még tenni, mert a nagy mezőgazdasági erőgépekkel folyamatosan tönkreteszik.
Szalay Imre alpolgármester fog tudni ebben sokat segíteni. Helyrehozták az utak egy részét,
de ahogy leesett az eső és rámentek a gépekkel, szintén tönkrement.
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozat hozatalára
nem került sor.
4./ „Adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása” pályázat
Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester

Szaller Zsolt polgármester:
Kaptak 10 000 000 forintot a tavalyi évben, amiből a járdát építik. Még egy ilyen jellegű
pályázatot lehetett benyújtani a Belügyminisztériumba, a beadási határidő szeptember 4., a
postára adás, pedig szeptember 5. Az előző héten csütörtökön be is adták. Az
alpolgármesterrel átbeszélték a pályázatot. A polgármesteri hivatal energetikai
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korszerűsítését, felújításra nyújtották be a pályázatot. Abban biztosan egyetértenek, hogy az
önkormányzat épülete rossz állapotban van. A 10 000 000 forintra kértek árajánlatot a
Városépítők Kft.-től. Ebbe az összegbe belefért a teljes tetőszerkezet cseréje, le kell bontani a
cserepet, a kémények visszabontása szerepel benne, fóliázás, lécezés, cserepezés, új
kémények építése, teljes homlokzati hőszigetelés, ez az energetikai része. Szerették volna
beletenni a külső akadálymentesítést. Kértek állásfoglalást a Belügyminisztériumtól, mert
nem olyan egyszerű építészetileg ez a kérdés sem. A minisztérium az írta, hogy ha kívül
csinálják, akkor csak kívül csinálják, de az igazolást ki kell kérni az építésügyi hatóságtól,
hogy az a projekt, ami megvalósul, annak a műszaki tartalma építési engedélyhez kötött, vagy
nem. Ott már előjött, hogy a külső rámpa engedélyköteles lenne, de még ennél is nagyobb
gond az, hogy nem biztos, hogy lehet úgy akadály mentesíteni, hogy csak a külső rész, hanem
hozzá egyből a belső részt, WC-ket, stb. meg kell csinálni, az már olyan előírásokhoz kötött,
amivel nem biztos, hogy boldogulnak, az építési engedély kötelesség pedig ebben a
helyzetben adott. A védőnői szolgálat helysége, illetve a másik épületrész nem fér bele a
támogatásba. Azt mondták, amennyiben a későbbiekben a testület úgy dönt, hogy igazgatási
tevékenységet kíván folytatni az érintett épületrészben, úgy igénybe vehetik a támogatást, de
ez kockázatos, gyakorlatilag el akarták adni az épületrészt, így inkább úgy döntöttek, hogy
csak a ténylegesen igazgatási tevékenységet folytató épületrészt újítják fel, illetve önerőből a
későbbiekben felújítják a teljes részt. Október 15-én van döntés a pályázatról, azt követően,
amennyiben pozitívan bírálják el a pályázatot, úgy meg is lehet kezdeni a munkálatokat. A
pályázatot csak azoknak írták ki, akik nem részesültek adósságkonszolidációban, így elég
nagy az esélye, hogy részesül támogatásban az önkormányzat.
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozat hozatalára
nem került sor.

5./ Nagygyimót, Pápai u. 51. sz. önkormányzati tulajdonú lakóingatlan értékesítése
Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester

Szaller Zsolt polgármester:
Csatári Lajosné bérelte az önkormányzati tulajdonú ingatlant, de nagyon rossz helyzetben
van. Egész év elejétől havi 20 000 forintos bérleti díjjal van elmaradva a bérlő. A lányának
próbáltak munkát szerezni, sikerült is, de sajnálatos módon a lányt 1 hónap munkaviszony
után elküldték a munkahelyéről, tisztázatlan okok miatt. Leültek a bérlővel beszélni, hogy
hogyan tovább. Elmondta, hogy nagyon sok problémája van. A lénye,g hogy nem kellett
rábeszélni, hogy szüntessék meg az albérletet, mert amúgy is a párjánál lakik, az egyik lánya
lakik csak az ingatlanban, de ideje nagy részét ő is az édesanyja párjánál tölti. A bérlő is fel
szeretné mondani a szerződést, augusztus 1-ével ez meg is történt, hogy tovább ne nőjenek a
terhei. Szeptember végére igyekszik kiköltözni az ingatlanból. Kérelmét írásban
előterjesztette.
Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban annyit mondana, hogy az épületet sokan ki akarják
venni. Nincs olyan hét, hogy ne érdeklődne valaki. Ő azt javasolja, hogy ne adják bérbe azt az
ingatlant, hanem meg kell próbálni eladni. Korábban, 2012-ben már el akarták egyszer adni,
értékbecslőt hívtak, aki megállapította az ingatlan értékét. 4,5 millió forintra értékelte az
ingatlant, de az ár függ attól, hogy telekkel,vagy telek nélkül kívánják értékesíteni. Az
épületek mindösszesen 4 069 000 forintba kerülnek. Bruttóban 4 820 000 forintra értékelték
fel. Az ingatlan több helyrajzi számon van. A lakóház és a gazdasági épületek 4 300 000
forintba kerülnek. Ehhez tartozik 2 hrsz.-on kettő beépítetlen kert, amely 440 000 és az 50%
önkormányzati tulajdonú terület, melynek másik fele az Evangélikus Egyházé, tehát 220 000
az önkormányzati és egyházi rész. Véleménye szerint ez most is reális ár az ingatlanra.
Rendbe kell tenni az egyházzal az 50% tulajdonukat. El szeretnék cserélni az ingatlanokat. Az
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Önkormányzatnak van a Táncsics utcában telke, s azt ők megkapnák ehelyett a terület helyett.
Ezt mindenképp le kellene bonyolítaniuk mielőtt megkezdik az ingatlan hirdetését. Ezt a
cserét meg kell indítani. Szeptember végén bejárhatnák közösen az ingatlant, majd meg
lehetne hirdetni. Érdeklődök vannak, nem csak bérlésre, hanem megvételre is. Ebben az
ingatlanban van víz, csatorna, viszonylag jó állapotban van, a tető teljesen megfelelő. Ha a
szomszédban elvégeznék a kényszerkaszálást, akkor még az is javít az ingatlan külsején.
Takács Mihály képviselő:
Ragaszkodniuk kell ahhoz, hogy a telekkel együtt adják el az ingatlant.
Szaller Zsolt polgármester:
Ő is így gondolta.
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő testülete 5 igen, 0 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
27/2015 (IX.10.) határozat:
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő testülete a Nagygyimót, Pápai u. 51. szám
alatti önkormányzati lakóingatlan tekintetében Csizmadia Mária bérleti jogviszonyát a bérlő
kérésére 2015. július 31.-i dátummal megszünteti. A bérlő részére a kiköltözésre 2015.
szeptember 30-ig ad haladékot.
Felhatalmazza a testület a polgármester, hogy az ingatlan értékesítésének ügyében eljárjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szaller Zsolt polgármester
6./ Gördülő Fejlesztési terv megtárgyalása
Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester

Szaller Zsolt polgármester:
Elektronikusan kiküldték előterjesztésként a kapcsolódó anyagot. CD lemezt is küldtek az
anyaggal, amelyet ő átnézett. A tervben nem változott semmi a tavalyi évhez képest. Ugyanaz
van benne, ami eddig volt, ugyanazok a fejlesztési, beruházási dolgok, víztoronyfestés, és
egyebek. A lényeges rész, hogy egyetlenegy beruházás sem érinti az önkormányzati
költségvetést, nem kell hozzájárulni. Mindent pályázati forrásból kívánnak megvalósítani,
illetve azokból a bérleti díjakból, amin általában megy a vita. El kell ezeket fogadni,
határozatokat kell alkotni. Ez egy nyers, tömör, szakmai anyag. Még mindig nem tudnak sok
mindent megmutatni részükre. Ahhoz, hogy bármit tudjanak lépni, ahhoz sajnos egyedül van
az Önkormányzat. Még egy falu nem mer odaállni Nagygyimót mellé, így elég nehéz
küzdeni, remélem, hogy a jövőben lesz változás, egyelőre mindig egyedül marad a 7
emberből, mert ők nem foglalkoznak vele. Sok mindenen lehetne vitatkozni, aknákon,
átemelőkön, de egyedül nem tud mit csinálni.
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő testülete 5 igen, 0 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
28/2015 (IX.10.) határozat:
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az érintett önkormányzatok közös
tulajdonában lévő SZ02, V11 számú víziközmű-rendszer(ek) 2016-2030. évekre szóló
gördülő fejlesztési tervét elfogadja, jóváhagyja.
A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján - mint tulajdonostárs kötelezettséget vállal arra,
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hogy a gördülő fejlesztési terv önkormányzatot terhelő pénzügyi forrását a tulajdonostárs
önkormányzatokkal kötött megállapodásban foglaltak szerint a mindenkori éves
költségvetésében betervezi, annak felmerülésekor biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Szaller Zsolt polgármester
7./ Szociális célú tűzifa támogatás
Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester

Szaller Zsolt polgármester:
A szociális célú tűzifa támogatás ugyanolyan paraméterekkel szerepel az ide évben is a
kiírásban, mint a tavalyi évben. Nem találta meg, hogy kik a jogosultak, de valószínűleg azok,
akik tavaly: a közfoglalkoztatottak, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők és
az aktív korúak ellátásában részesülők. Lehetőség szerint úgy, ahogy tavaly, ne bővítsék ki a
listát azokkal, akikre nem vonatkozik a jogszabály. Akik jogosultak, akiknek előírták, az
megkapja, a kocsi odaszállítja és megkapják. Gyorsan kiosztanák. Biztosan lesz – hiszen a
tavalyi évben is volt olyan – akinek nem tetszik, de ha több embernek adnak fát, akkor sokkal
kevesebb mennyiség jut egy főre.
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő testülete 5 igen, 0 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
29/2015.(IX.10.) határozat:
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő testülete pályázatot nyújt be a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra.
Az önkormányzat vállalja a jogszabályban előírt saját forrás biztosítását, valamint azt, hogy a
szociális célú tüzelőanyagban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér, a szükséges önerőt
biztosítja.
Felhatalmazza a testület a polgármestert a pályázat benyújtására
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Szaller Zsolt polgármester

8./ Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester

Szaller Zsolt polgármester:
Tavaly is csatlakoztak a programhoz, az idei évben is javasolja a csatlakozást a felsőoktatási
intézményben tanuló diákok miatt. A tavalyi évben 5000 Ft-tal járultak hozzá, így az állam is
5000 Ft-tal járult hozzá havi szinten a főiskolán, egyetemen tanuló nappali szakos diákok
tanulmányaihoz. Javasolja a csatlakozást.
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő testülete 5 igen, 0 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
30/2015. (IX.10) határozat:
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő testülete csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához.
Felkéri a képviselő testület a polgármestert, hogy a határozatról a támogatáskezelőt értesítse.
Határidő: 2015. szeptember 30.
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Felelős: Szaller Zsolt polgármester

9./ Vegyes ügyek

a.) beiskolázási támogatás

Szaller Zsolt polgármester:
A támogatási rendszer amiről korábban beszéltek, azokkal a sávokkal nem tud megvalósulni.
A névsorban van olyan is, aki ide van bejelentve, de ausztriai lakos. Csökkenni fog az adandó
összes támogatás, 600 000 forint körül lesz, ki fog érni rövid időn belül az összes érintetthez.
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozat hozatalára
nem került sor.
b.) Óvoda
Szaller Zsolt polgármester:
Fenntartói engedélyre van szükség. Az Óvoda maximum 25 fős létszámú lehet, de +1 fővel
bővülne a létszám. Engedélyt kell kiadni, Önkormányzati hozzájárulást kell adni ehhez, a
testület nem nagyon tud ebben állást foglalni, az óvónők tudják megmondani azt, hogy
fizikálisan bírják-e a 26 gyermeket. Ők azt mondták, vállalják, ehhez kérte a hozzájárulást, ő
ezt meg is előlegezte már a testület részéről. Ígérte az óvónőnek, hogy Magasházi Lilla
közfoglalkoztatottat visszaveszi alkalmazásába az Önkormányzat. Az óvodában nagyon jól
érzi magát, kaptak rá keretet Február 29-ig. Ebben az időszakban, idejének 98 százalékát ott
tudná tölteni, s ezzel enyhítik az óvónőkre helyeződő súlyt. így tudják kompenzálni.
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozat hozatalára
nem került sor.

c.) Falubusz pályázat
Szaller Zsolt polgármester:
Augusztus 7-én megérkezett a befogadó nyilatkozat, a támogatói határozat még mindig nincs
a kezükben. Pár napja beszélt az MVH-val, elnézést kértek, sok dolguk van, folyamatban van.
Ez elég komoly terhet jelent az Önkormányzat számára, mert az elszámolási idő nagyon
rövid, a finanszírozó pedig még el sem dőlt, hogy ki legyen. Addig, amíg nincs határozat a
kezében, addig nem tud semmit sem csinálni. Az autó megvan, az alpolgármester eltetette az
Opelnél. Félretették az autót, a végsőkig kitartanak. Ha a határozat megvan, egyből be kell
menjenek a bankba.
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozat hozatalára
nem került sor.
d.) Séd-hídi gyalogjárda építés
Szaller Zsolt polgármester:
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A Vízi társulattal már korábban bejárták a munkaterületet. Kérte a kivitelezőt, hogy
pótoljanak egy-két munkát, a minőséggel is súlyos problémák vannak. Javításokat kell
végezni. A vízi társulat sajnálatos módon nem végezte el ezeket a munkákat. Le kell üljön
beszélni a kivitelezővel. Az építési naplóba beírták ezeket a dolgokat. A térkő burkolat
elhelyezése a Városépítők Kft. munkája lesz, az építési napló elkészült, a térkövet napokon
belül szállítják. A burkolat kiépítés így el fog készülni. El kell tudni számolni a BM felé, a
használatba vételi engedély eljárást el kell indítani.
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozat hozatalára
nem került sor.
e.) NFA
Szaller Zsolt polgármester:
Érkezett egy levél az NFA-tól. A héten hétfőn felmehetett volna Veszprémbe és aláírhatta
volna a szerződést, amiről korábban a testület döntött, a 092. hrsz.-ú másfél hektárnyi földről
van szó, s arról, hogy ezt el fogják cserélni, erről volt a döntés. Mondta az ügyintéző hölgynek
az NFA-nal, hogy rendben van, de az alpolgármesterrel együtt ugyanazon az állásponton
voltak: úgy szeretnék aláírni ezt az Önkormányzat nevében, hogy betartják a hallgatólagos
megállapodást, hogy elcserélik a földet. Erről az NFA nem tudott semmit. Felhívta a NAK
munkatársát, aki ezt kezdeményezte. Emlékezett rá, hogy beszéltek erről, kérte, hogy diktálja
be neki a helyrajzi számokat, hogy utána tudjanak nézni. Azóta nem beszélt az ügyintézővel,
nem veszi fel a telefonhívásait, de már elég kellemetlen, így nem is hívogatja őket. Azt kell
átgondolniuk, hogy új döntést hozzanak, azzal a kikötéssel, hogy csere földet kapjanak, s
mivel nem valósult meg, továbbra is fent kell tartaniuk a vagyonkezelési szerződést, ez azért
is fontos,mert bejelentették és áttértek a kistermelői rendszerbe, amire nagyobb támogatás
van, illetve két szék közé nem szeretnének esni. Ha értékesítik az állami földeket is, nem
tudják majd, hogy mi hogyan lesz. Az önkormányzat és az NFA közötti vagyonkezelési
szerződés kötött, a föld még az ő kezükben van. Abban kell megállapodniuk, hogy a
vagyonkezelési szerződést továbbra is fent kívánják tartani, a földre szükségük van.
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő testülete 5 igen, 0 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
31/2015. (IX.10.) határozat:
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az NFA és az önkormányzat között
VK2013-410 számon kötött 099/2 helyrajzi számú földre vonatkozó vagyonkezelési
szerződést továbbra is változatlanul fent kívánja tartani.
Felkéri a testület a polgármestert, hogy az érintettet a határozatról értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Szaller Zsolt polgármester
f.) Gung Zoltán per
Szaller Zsolt polgármester:
Szeptember 13-án lesz a tárgyalás. Reméli, hogy ítélet fog már születni. Barth Róbertékkal és
Horváth Szabolccsal az egyezség megvan, ezt említette már, hogy a vázrajzot hitelesítik, be
kell nyújtani újra. Ezt megtették, nem kellett érte fizetni. Megtörtént a hitelesítés, bevitte az
ügyvédhez, az ügyvéd a bíróságra benyújtotta. A bejárás az marad, amit korábban ők kértek.
Gungl Zoltánnal más dolguk nincs, reméli, hogy ez az ügy végérvényesen már le fog zárulni.
A tárgyalás után mindenkit tájékoztatni fog.
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A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozat hozatalára
nem került sor.
g.) Közfoglalkoztatás keretében termelt burgonya
Szaller Zsolt polgármester:
Megkezdték a burgonya kiszedését, de sok műszaki problémába futottak. A balatoni rózsa
nem lett rossz, a többi község terményéhez képest. Szombaton burgonyavásárt fognak tartani
a Hétvezér Termelői Piacon. A Piac lehetőségeinkhez mérten jól működik. A sajtok
elfogynak, a lovászpatonai önkormányzat sok terményét el tudja itt adni, fel kell futtatni.
Minden héten van, nem rossz, van még mit javítani. Barth Natasa sokat segít, ő a fő
mozgatórugója.
Tóth Szabolcs képviselő:
A lovászpatonai önkormányzat hogyan termeli a zöldségeit? Ők nagyon meg vannak vele
elégedve.
Szaller Zsolt polgármester:
Startminta program keretében, közfoglalkoztatottakkal termelnek. Nagyon fel van építve a
rendszer Lovászpatonán, van külön adminisztrátor is, nagyon értenek hozzá. Abban a
programban 30 ember van körülbelül. Nagyon jól csinálják. Elindult az együttműködés, ez jól
fog menni véleménye szerint. Jönnek az emberek is árulni, van, aki eddig csak az áruját adta
oda, de még ki nem mert állni árulni, vagy nincs meg az őstermelői igazolványa. Tojásossal
vannak bajban, kevés a tojás, ami van, azt Pápára hordják inkább, de nemrégiben átbiciklizett
egy hölgy és mondta, hogy szívesen áthozná az áruját. Idő kell hozzá, jönnek az emberek.
Egy áttörő pont lenne, ha a termelői boltot is meg tudnák nyitni. Nem tudják még megnyitni a
boltot, mert nem kapnak engedélyt addig rá, amíg nincs benne hűtő, és egyéb berendezések,
amelyre nincs pénzük. Komlón kaptak vissza nem térítendő támogatást a bolt berendezésére,
nekik is hasonlóképpen kéne eljárniuk. Sokan letennék az árujukat a boltban, azok, akik
esetleg nem tudnak minden szombaton kiállni a piacra árulni. Az is probléma, hogy az
emberek be vannak zárkózva. Külföldről küldött fotókat haza piacokról, amelyek működtek.
Meg kell állítani néha az embereket kemencében sült friss rétesekkel, ezzel lehet őket
csalogatni. Körülnéznek, beszélgetnek, kellenének kézművesek még. Nem egyszerű a helyzet,
de dolgoznak rajta. Jön a téli időszak, a forralt borok, ezzel sokat lehet majd fogni.
Szalay Imre alpolgármester:
Csináltathatnának poharakat, amelyet megvásárolnak az odalátogatók.
Szaller Zsolt polgármester:
Rendezhetnek fenyőfavásárt, tujavásárt, temetői virágokból vásárt.
Szalay Imre alpolgármester:
Véleménye szerint ez ahhoz képest, hogy most indult el, elég jól megy.
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, az ügyben határozat hozatalára
nem került sor.

További kérdés, hozzászólás nem érkezik.
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