Gyarmat Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: 36-6/2017
Jegyzőkönyv
Készült: Gyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. június 22-én 17 órakor kezdődött
Nyilvános üléséről
Az ülés helye: Gyarmat, Tanácskozóterem
Jelen vannak: Szabados Péter polgármester, Horváth Lászlóné, Keszthelyi-Holden
Zsuzsanna, Molnárné Ujvári Henriett, Nagy Róbert és Szabó Imre képviselők.
Tanácskozási joggal jelen: Tarr Attila, jegyző.
Szabados Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket, ezt követően megállapította az
ülés határozatképességét, a 6 fős testületből 6 fő képviselő jelen van, az ülés tehát
határozatképes. Szabados Péter a jegyzőkönyv hitelesítésére Molnárné Ujvári Henriett
képviselőt kérte fel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
a következő határozatot hozza:
Gyarmat Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2017.(VI.22.) határozata
Gyarmat Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
2017. június 22-i nyilvános ülés napirendjét a következők
szerint állapítja meg:
1./ 83-as számú főút hatósági eljárásához Megállapodás
megyei Önkormányzattal
polgármester
2./ Nyilatkozat pályázaton történő indulásról és önerő
meglététéről
polgármester
3./ Megállapodás lezáratlan tagi önrész rendezésére Győri
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási ÖT-vel
polgármester
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1. napirend: 83-as számú főút hatósági eljárásához Megállapodás Megyei Önkormányzattal
Előterjesztő: polgármester
(Az írásbeli előterjesztés a testületi ülésen kerül kiosztásra)
Szabados Péter ismerteti a képviselőkkel, hogy az önkormányzatot megkereste GyMS Megye
Önkormányzata, hogy a majdan építendő 83-as út leendő építéséhez a megyei önkormányzat
elvállalja a hivatalos területrendezési hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatokat. A
megállapodás nem csak Gyarmatot érinti, hanem valamennyi települést, amelyet érint a
nyomvonal, így Győr MJV, Koroncó, Győrszemere, Felpéc, Tét, Mórichida, Takácsi, Pápa,
valamint a két megyei önkormányzat, a győrin kívül Veszprém Megye is. A Megállapodás
szerint amegyei önkormányzat gondoskodik a kérelem benyújtásáról a miniszter felé,
kezdeményezi a kijelölt hatóságnál a területrendezési hatósági eljárás megindítását, vállalja
az adminisztratív feladatokat, azaz, gyakorlatilag elvégzik a települések helyett a munkát.
Szabados Péter javasolja a Megállapodás-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület, 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta
33/2017. (VI.22.) határozata:
Gyarmat Község Önkormányzat Képviselő- testülete a
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése
által megküldött a 83. számú főút Pápa és Győr közötti
szakaszának fejlesztését érintő, az előterjesztés mellékletét
képező Megállapodást jóváhagyólag elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
Megállapodás aláírására.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: polgármester
2. napirend: Nyilatkozat pályázaton történő indulásról és önerő meglététéről
Előterjesztő: polgármester
Szabados Péter ismerteti a képviselőkkel, hogy nagyban készül a pályázatíró cég az óvodai
konyha bővítésének terveivel, pályázati anyagaival. A Hivatal munkatársai folyamatosan küldik
a kért adatokat, anyagokat, számokat a cégnek, hogy minél nagyobb eséllyel pályázhasson
az önkormányzat. Mindezek eredményeképpen elkészültek az előzetes pályázati anyagok,
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amelyhez kell képviselő-testületi határozat, hogy az önkormányzat 1., el kíván indulni a
pályázaton, 2., a szükséges önrész a rendelkezésre áll.
Szabados Péter javasolja a pályázaton történő indulást és nyilatkozik, hogy a szükséges
önrész (nyertes pályázat estén, 2.976.311 Forint) a rendelkezésre áll.
A képviselő-testület, 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta
34/2017. (VI.22.) határozata:
Gyarmat Község Önkormányzat Képviselő- testülete úgy
döntött, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Helyi
termékértékesítést

szolgáló

piacok

infrastrukturális

fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázati
felhívás alapján pályázatot nyújt be és kíván megvalósítani
„Óvodaépületben

konyha

átalakítása,

korszerűsítése

Gyarmaton” megnevezéssel.
A fejlesztés a Gyarmat belterület 276 hrsz. alatti ingatlant
érinti.
A projekt összes költsége bruttó 19.842.074 Ft, a projektnek
a támogatás szempontjából elszámolható költsége bruttó
19.842.074 Ft, ebből az igényelt támogatás összege bruttó
16.865.763 Ft, a projekt teljes költségére vonatkozó
önkormányzati önerő összege bruttó 2.976.311 Ft.
Az önkormányzat az elszámolható költségek 15%-os
önrészét, mindösszesen bruttó 2.976.311 Ft-ot a 2017. évi
költségvetése

terhére

vállalja.

Az

Önkormányzat

kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás
elnyerése esetén az önerő összegét a költségvetésében
elkülönített formában kezeli.
A testület felkéri polgármestert a pályázat beadására, a
pályázattal kapcsolatos további intézkedések megtételére.
Határidő: beadásról történő intézkedés- 2017.június 23. és
folyamatos
Felelős: Szabados Péter
3. napirend: Megállapodás lezáratlan tagi önrész rendezésére Győri Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással
Előterjesztő: polgármester
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Szabados Péter ismerteti a képviselőkkel, hogy talán végre-valahára pont kerül a „renitens”
önkormányzatok vs. Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás önrészre
megfizetésére vonatkozó ügye. A Győr-Szol részéről elkészült egy olyan Megállapodástervezet, amely mind a Nagytérséginek, mind a Győr-Szolnak, mind az önkormányzatoknak
megfelelő és az önkormányzatokat mindennemű fizetéstől. A tervezetet korábban megküldték
az önkormányzatok részére, amelyet továbbküldtek a perben sikeresen közreműködő
ügyvédnek, dr. Görbe Lászlónak is. Apróbb módosításokat javasoltak az önkormányzatok,
amelyek bekerültek a javított változatba, ez van most a képviselők előtt is. Konkrétan benne
van (V.2.), hogy „mind a társulási Alapító Okiratban, mind a Támogatási Szerződésben
meghatározott önrészt érintő kérdésben a jövőben semmilyen követeléssel nem él a többi
aláíró féllel szemben”. A többi polgármesteri, ügyvédi egyeztetéseket követően elfogadható a
Megállapodás.
A képviselő-testület, 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta
35/2017. (VI.22.) határozata:
Gyarmat Község Önkormányzat Képviselő- testülete a
Győr-Szol Zrt által megküldött, a Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást, a GYŐRSZOL Zrt-t, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatát,
valamint Gyarmat Községi Önkormányzatot és az ügyben
érintett további 16 önkormányzatot érintő „A Támogatási
szerződés szerinti önrész és a jelen megállapodás
aláírásakor hatályos Alapító Okiratban meghatározott
társulási tagi önrészek különbözete matt a Községi
Önkormányzatok és a Zrt. közötti lezáratlan kérdés
rendezése” tárgyú Megállapodás-tervezetet az érintett
önkormányzatok által javasolt módosításokkal egységes
szerkezetbe foglaltan, (az előterjesztés mellékletét képező)
jóváhagyólag elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
Megállapodás aláírására.
Határidő: 2017. július 30.
Felelős: polgármester
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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
Molnárné Ujvári Henriett
jegyzőkönyv-hitelesítő
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