Gyarmat Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: 36-5/2017
Jegyzőkönyv
Készült: Gyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. május 25-án 17 órakor kezdődött
Nyilvános üléséről
Az ülés helye: Gyarmat, Tanácskozóterem
Jelen vannak: Szabados Péter polgármester, Horváth Lászlóné, Molnárné Ujvári Henriett és
Keszthelyi-Holden Zsuzsanna képviselők. Távolmaradását előzetesen jelezte Nagy Róbert
alpolgármester és Szabó Imre képviselő.
Tanácskozási joggal jelen: Tarr Attila, jegyző.
Szabados Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket, ezt követően megállapította az
ülés határozatképességét, a 6 fős testületből 4 fő képviselő jelen van, az ülés tehát
határozatképes. Szabados Péter a jegyzőkönyv hitelesítésére Keszthelyi-Holden Zsuzsanna
képviselőt kérte fel.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
a következő határozatot hozza:
Gyarmat Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2017.(V.25.) határozata
Gyarmat Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
2017. május 25-i nyilvános ülés napirendjét a következők
szerint állapítja meg:
1./ Anyakönyvi rendeletalkotás
jegyző
2./ Beszámoló a gyarmati szociális és családvédelmi
tevékenységről
polgármester
3./ Antenna Hungária megkeresése
polgármester
1.napirend: Anyakönyvi rendelet-alkotás
Előterjesztő: jegyző
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(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Tarr Attila jegyző ismerteti a képviselőkkel az előzetesen megküldött előterjesztést, amely
szerint azért van szükség a rendelet-alkotásra, mert annak bevezető része már nem hatályos
jogszabályra hivatkozik, másrészt néhány elemében változott a törvény is. További változás,
hogy a korábbi rendelethez, hogy a hivatali helyiségen kívül tartott házasságkötésért járó díj
magasabb lett, illetve az anyakönyvvezető részére fizetendő díj is növekszik.
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi rendeletet alkotja:
Gyarmat Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn

kívül

engedélyezésének

történő
szabályairól

házasságkötés
és

a

többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak
mértékéről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2.napirend: Beszámoló a gyarmati szociális és családvédelmi tevékenységről
Előterjesztő: polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Szabados Péter tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzatnak minden év május 31éig el kell fogani a tárgyban jelzett beszámolót. Az önkormányzati törvény szerint ezen
feladatok ellátása kötelező jellegű, amelyet az önkormányzat nagyon régóta kistérségi szinten
lát el. Így biztosítva van a szakértő a feladat ellátásához, illetve megoldott az is, hogy helyben
legyen ellátva a feladat. Gyarmat esetében túlzottan sok probléma nem szokott felmerülni,
gyakorlatilag ugyanaz a néhány család szokott „képbe” kerülni, de ezek az esetek és családok
is nagyjából jó kezekben vannak. Újdonság a beszámolóban, hogy a feladatok, ellátott
tevékenységek köre bővült, mivel az idei évben megnyitott a Tanoda is (éppen itt a
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Tanácskozó-helyiség kistermében), ahová elsősorban hátrányos helyzetű gyermekeket
várnak.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
a következő határozatot hozza:
Gyarmat Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2017.(V.25.) határozata
Gyarmat Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
előterjesztés

mellékleteként

benyújtott

Család-

és

Gyermekjóléti beszámolót a 2016-os évről jóváhagyólag
elfogadja.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a
döntésről értesítse a TKSÖTT Gyermekjóléti és Szociális
Intézményét.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: polgármester
3. napirend: Antenna Hungária Zrt területigénye
Előterjesztő: polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Szabados Péter polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy -amint az előterjesztésben
olvasható- az Antenna Hungária megkereste az önkormányzatot azzal az igénnyel, hogy
Gyarmaton adótornyot szeretne építeni, amelyhez területre volna szüksége. A kérdéses terület
a focipálya melletti-mögötti terület. A 808-as számú ingatlara épülő 15x15 méteres
alapterületű, 50 méter magas toronyra a bérleti díjat (földhasználati jog) 50 évre vennék
igénybe, 2.500.000 millió forintért. Ez az összeg egy reális, piaci összegnek számít. Minden
egyéb (bejegyzés, villamos-hálózat bővítés, engedélyzés) az AH intézi a későbbiekben.
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
Gyarmat Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2017.(V.25.) határozata
Gyarmat Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
hozzájárulását adja az Antenna Hungária Zrt (1119
Budapest, Petzvál József u. 31-33.) részére, hogy a
gyarmati 808-as számú ingatlanon az egységes digitális
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rádiórendszer

kiépítésének

elősegítésére állomást

(rácsos szerkezetű torony és hozzá kapcsolódó
konténer) építsen.
Az ingatlan használatára az Antenna Hungária Zrt
jogosultságot

szerez

jogosultság

50

év

ellenértékét

időtartamra,
Gyarmat

amely
községi

önkormányzat képviselő-testülete 2,5 (azaz kettő és
félmillió) Forintban állapítja meg.
A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert,
hogy a szerződéskötést előkészítse, az ügyben eljárjon
és a szerződést megkösse az önkormányzat nevében.
Felelős: polgármester
Határidő:2017. szeptember 1. és folyamatos

A napirendi pontokat követően egyéb hozzászólás nem hangzott el, Szabados Péter
polgármester a nyilvános ülést 18 órakor lezárta.

KMF
Szabados Péter

Tarr Attila

polgármester

jegyző

Keszthelyi-Holden Zsuzsanna
jegyzőkönyv-hitelesítő

35

