Gyarmat Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: 36-4/2017
Jegyzőkönyv
Készült: Gyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. április 26-án 17 órakor kezdődött
Nyilvános üléséről
Az ülés helye: Gyarmat, Tanácskozóterem
Jelen

vannak:

Szabados

Péter

polgármester,

Horváth

Lászlóné,

Nagy

Róbert

alpolgármester, Molnárné Ujvári Henriett és Szabó Imre képviselők. Távolmaradását
előzetesen jelezte Keszthelyi-Holden Zsuzsanna.
Tanácskozási joggal jelen: Tarr Attila, jegyző.
Szabados Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket, ezt követően megállapította az
ülés határozatképességét, a 6 fős testületből 5 fő képviselő jelen van, az ülés tehát
határozatképes. Szabados Péter a jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy Róbert képviselőt kérte
fel.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül a következő határozatot hozza:
Gyarmat Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2017.(IV.26.) határozata
Gyarmat Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
2017. április 26-i nyilvános ülés napirendjét a következők
szerint állapítja meg:
1./ Törvényességi felhívás
jegyző
2./ Rendeletalkotás partnerségi egyeztetés szabályairól
polgármester
3./

Gyarmati

Általános

Iskola

állásfoglalás kialakítása
polgármester
4./ Önkormányzati Cafeteria-szabályzat
polgármester
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átszervezéséről

5./

Az

önkormányzat

2016.

évi

költségvetési

rendeletének módosítása
polgármester
6./

Rendeletalkotás

a

2016.

évi

pénzügyi

terv

végrehajtásáról
polgármester
7./ Aqua Gyarmat Kft megszüntetésének tárgyalása
polgármester
8./ Nádtető-felújítási támogatási program
polgármester
1.napirend: Törvényességi felhívás
Előterjesztő: jegyző
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.
Gyarmat községi önkormányzat képviselő-testületének
19/2017. (IV.26.) önkormányzati határozata
Gyarmat községi önkormányzat képviselő-testülete a
Győr-Moson-Sopron
04/745-2/2017

Megyei

számú

Kormányhivatal

törvényességi

GYB-

felhívásában

foglaltak szerint a partnerségi egyeztetés szabályairól
szóló

2/2017.

(III.17.)

önkormányzati

rendeletét

felülvizsgálta és a törvényességi felülvizsgálatnak eleget
téve döntött a rendelet hatályon kívül helyezéséről.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon
a

jogszabályoknak

megfelelő

rendelettervezet

elkészítéséről és a Kormányhivatal tájékoztatásáról.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal (rendelettervezet előterjesztése) és
2017. május 15. (Kormányhivatal tájékoztatása)
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2. napirend: Rendeletalkotás partnerségi egyeztetés szabályairól
előterjesztő: polgármester
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Gyarmat Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017.(V.12.) önkormányzati rendelete
a partnerségi egyeztetés szabályairól
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3. napirend: Gyarmati Általános Iskola átszervezéséről állásfoglalás kialakítása
előterjesztő: polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.
Gyarmat községi önkormányzat képviselő-testületének
20/2017. (IV.26.) önkormányzati határozata
Gyarmat községi önkormányzat képviselő-testülete a
Klebelsberg

Intézményfenntartó

Tankerületi

Igazgatóságától

számon

érkezett

Központ

Győri

KLIK/074/924-2/2017.

intézményátszervezési

javaslatával

egyetért, ahhoz, mint az ingatlan tulajdonosa beleegyező
hozzájárulását adja.
A

képviselő-testület

utasítja

a

jegyzőt,

vagyonkezelő szervezetet a döntésről értesítse.
Felelős: jegyző
Határidő: 2017. május 5.
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hogy

az

4. napirend: Önkormányzati Cafeteria szabályzat
Előterjesztő: polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.
Gyarmat községi önkormányzat képviselő-testületének
21/2017. (IV.26.) önkormányzati határozata
Gyarmat

községi

jóváhagyólag

Önkormányzat

elfogadja

az

Képviselő-testülete

előterjesztés

mellékletét

képező az önkormányzatnál foglalkoztatottakat megillető
cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatot.
Gyarmat
felkéri

a

községi
jegyzőt,

Önkormányzat
hogy

a

Képviselő-testülete

határozatban

foglaltak

végrehajtásáról intézkedjen, és biztosítsa a 2017. évi
költségvetésben a juttatás fedezetét.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
5. napirend: Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szabados Péter visszautal a 2016-ban elfogadott költségvetési rendeletre, amely egy
pénzügyi terv volt, s amelynek elfogadása során nem lehetett előre látni minden bevételt és
kiadást, ezek év közben is változtak. Ahogyan év közben alakultak a kiadások, bevételek,
ennek alapján szükséges módosítani a költségvetési rendeletet, majd a módosításoknak
megfelelően elfogadni a záró pénzügyi beszámolót, azaz a zárszámadást, 2016-os évre
vonatkozóan.
Az előterjesztésben látható, hogy mely feladatok és jogcímek változtak és adódtak
változások.
A teljes bevétel és kiadás főösszege 249.191.341 Forint.
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A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Gyarmat Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(V.12.) önkormányzati rendelete
Gyarmat

községi

önkormányzat

2016.

évi

költségvetésének módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
6. napirend: Rendeletalkotás a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Szabados Péter ismerteti a képviselőkkel, hogy az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 91. §-a szerint az önkormányzatnak minden év május 31-ig meg kell alkotnia
zárszámadási

rendeletét.

benyújtásakor

a

Szintén

vagyonkimutatást

törvényi
is

kötelezettség,

be

kell

nyújtani

hogy
a

a

rendelettervezet

képviselők

részére,

tájékoztatásképpen. Mivel írásban nem történt meg ez a fajta tájékoztatás, ezért most kerül
kiosztásra a vagyonkimutatás.
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Gyarmat Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017.(V.12.) önkormányzati rendelete
Gyarmat községi önkormányzat 2016. évi pénzügyi
tervének végrehajtásáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7. napirend: Aqua Gyarmat Kft megszüntetésének tárgyalása
Előterjesztő: polgármester
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Szabados Péter polgármester ismerteti a képviselőkkel, hogy amióta a Pannon-Víz Zrt
átvette a víz- és szennyvízhálózat üzemeltetését a napirendi pontban szereplő Kft teljesen
vagyon nélkül létezik még mindig. Úgy gondolja, hogy meg kell szüntetni a céget, azon
okból, hogy ne kelljen nemleges, „nullás” bevallásokat, adatszolgáltatásokat küldözgetni.
Felesleges papír- és szellemi munka mind a könyvelő, mind az ügyvezető részéről. Felmerült
az a lehetőség is, hogy eladni a Kft, azonban a Ptk változásairól tájékoztatást kért dr.
Menczel-Kiss Gergelytől. Ügvéd úr a változásokról szólva említette, hogy a cégek korábbi
vezetőinek is van, lehet felelőssége amennyiben valami nem szabályosan történik, ezért jobb
megoldás a megszüntetés, mivel nem kívánja senki sem kellemetlen helyzetbe hozni Tóth
Balázs jelenlegi ügyvezetőt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.
Gyarmat községi önkormányzat képviselő-testületének
22/2017. (IV.26.) önkormányzati határozata
Gyarmat községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Aqua Gyarmat Kft-t megszünteti.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
megszüntetés és felszámolás érdekében keresse fel dr.
Menczel-Kiss Gergelyt, hogy Cégbíróságon eljárjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
8. napirend: Nádtető-felújítási támogatási program
Előterjesztő: polgármester
Szabados Péter polgármester előállt azzal a javaslattal, hogy egy nádtető-felújítási
programot szeretne elindítani. Célja az volna, hogy a pincesoron -a lakásfelújítási és vásárlási rendelethez hasonlóan- támogatásban részesítse azokat a tulajdonosokat, akik
meglevő pincéjük tetőszerkezetét nádtetősre alakítják át, vagy azt felújítják. Ezzel lehet,
hogy lehetne egy lendületet adni azoknak, akik szeretnék lecserélni nádtetősre épületüket,
de a teljes összeg nem áll rendelkezésre. Felújítás esetén ez az összeg 100.000 forint
lehetne, csere esetén 300.000 forint.
Nagy Róbert: megfontolandónak tartja az ötletet, hiszen, ha egy évben 2-3-4 épület megújul,
azzal nagyot lépne előre a pincesor.
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Szabó Imre képviselő nem támogatja az ötletet, mert szerinte azok vennék igénybe
elsősorban, akik amúgy is megtehetik, aki viszont igazán rászorult lenne, az nem fog kérni.
Szabados Péter: lehet, hogy van egy ilyen veszélye is, azonban több lehet a hozadéka,
hiszen megújulhat néhány pince.
Tarr Attila: a következő testületi ülésre megpróbál készíteni egy rendelet-tervezetet, amely a
juttatás szabályiról szól.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egy ellenszavazat mellett az alábbi határozatot
hozta.
Gyarmat községi önkormányzat képviselő-testületének
23/2017. (IV.26.) önkormányzati határozata
Gyarmat községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
gyarmati pincesor megóvása és szépítése érdekében
rendeletet kíván alkotni a nádtetejű tetőszerkezetek
felújítására

illetve

cseréjére.

A

rendeletnek

tartalmaznia kell:
a)

A felújítás csak a pincesoron, illetve az Óhegyen

álló pincékre terjed ki,
b)

Tetőszerkezet

cseréje

esetén

a

támogatás

javítása

esetén

a

támogatás

összege:300.000 Ft,
c)

Tetőszerkezet

összege:100.000 Ft,
d)

A

támogatást

az

önkormányzat

a

felújítást

követően adja meg,
e)

ugyanazon ingatlanra igényt benyújtani legfeljebb

10 évenként lehet.
A napirendeket követően egyéb hozzászólás nem hangzott el, Szabados Péter a nyilvános
ülést 18 óra 30 perckor bezárta.

KMF
Szabados Péter

Tarr Attila
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polgármester

jegyző
Nagy Róbert
jegyzőkönyv-hitelesítő
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