Gyarmat Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: 36-11/2017
Jegyzőkönyv
Készült: Gyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. december 7-én 18 órakor kezdődött
KÖZMEGHALLGATÁSRÓL
Az ülés helye: Gyarmat, Tanácskozóterem
Jelen vannak: Szabados Péter polgármester, Horváth Lászlóné, Keszthelyi-Holden
Zsuzsanna, Molnárné Ujvári Henriett képviselők, a lakosság részéről kb 30 fő helyi lakos.
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 Molnárné Ujvári Henriett
képviselőt kérte fel.
Szabados Péter köszöntötte Simon Beatrix főépítészt, aki a Településarculati Kézikönyv (TAK)
elkészítésében működik közre.
Simon Beatrix köszöni a meghívást és ismerteti, hogy mire is szolgál a TAK. Országosan
egységesen, minden településnek el kell készítenie ezt a Kézikönyvet, amely a település
arculatának kialakítását, illetve megőrzését szolgálja. Ennek kialakításába, elkészítésébe a
helyi lakosoknak is van lehetőségük beleszólni, olyan módon, hogy a képviselő-testület által
korábban elfogadott partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendeletben szabályozásra
került, hogy lakossági fórum keretében, illetve írásban az önkormányzatnál jelezhető, hogy
milyen feltételek kerülhessenek be a TAK-ba, illetve milyen épített vagy természeti értékre
terjedjen ki a helyi védelem. ennek keretében lesz egy újabb közmeghallgatás is ebben a
témában. Maga a TAK bemutatja a település eddigi történetét, helyi nevezetességeit, védendő
értékeit, illetve a később elérni kívánt célokat. Ennek szemléltetésére Simon Beatrix bemutatta
az általa készített rajkai TAK-ot. Az elkészítés előfeltétele egy ilyen mostani közmeghallgatás,
illetve négy szakhatósági megkeresés is. Most tehát abban a fázisában van a TAK elkészítése,
hogy az önkormányzathoz lehet fordulni a javaslatokkal, január közepéig.
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A TAK elkészítésével kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Szabados Péter
megköszönte a főépítésznek a tájékoztatást és a jelenlétet, Simon Beatrix 18 óra 30 perckor
eltávozott a közmeghallgatásról.
Szabados Péter újra köszöntötte a megjelenteket és megkezdi az évi „rendes”
közmeghallgatást.
Szabados Péter számvetés formájában számolt be a 2017-es év eseményeiről, amelyek a falu
életét, illetve az önkormányzatot érintik, valamint a 2018-as évre vonatkozó tervekről.
A 2017-es év nem volt olyan látványos a fejlesztéseket, építkezéseket tekintve, inkább az
előkészületekről szólt ez az év, hogy aztán 2018-ban remélhetőleg minél több beruházás,
pályázat megvalósulhasson. Az egyik ilyen előkészítő munkka volt az óvoda bővítésének a
pályázati beadása, amely sikeres is lett (támogatott), amelyre 16 millió forintot nyert az
önkormányzat. Erre azért van szükség, mert a falu gyarapszik, a jelenlegi gyereklétszám már
kinőtte az óvoda jelenlegi méretét, és jelenlegi demográfiai helyzetben ez a tendencia marad
is. Az óvodabővítéshez jelenleg rendelkezésre áll a jogerős építési engedély, következő évben
megkezdődik a kivitelező pályáztatása s remélhetőleg tavasszal, több lépésben az építkezés
is. Ehhez kapcsolódóan megújul az óvodai konyha is, ennek oka elsősorban az, hogy a konyha
immáron 260 adag jó minőségű ételt készít nap mint nap.
Sajnos nem alakult ilyen jól másik két pályázat, az egyik a régi Csillár átalakítása többfunkciós
kultúrházzá, illetve a határon átnyúló pályázati anyag sem kapott támogatást, amelynek
segítségével szilárd burkolatot és közvilágítást kapott volna az Óhegy is.
Megvalósult az 1956-os emlékmű pályázata is, így egy új, méltó emlékműve van a falunak, és
megszépült az emlékmű környezete is.
2017-ben szintén önerőből két újabb buszváró készült el. A tavasz folyamán sikerült
megszerezni az Újsor 2/A alatti ingatlant, ezzel egy nagy problémaforrás szűnt meg a
településen. Csak zárójeles megjegyzés, hogy az ingatlanról 50 köbméter szemét
elszállításáról kellett gondoskodni.
Az Audi által támogatott Önkéntes Nap kapcsán megújult az iskola kerítése és egy kis
parkosítás is történt, köszöni mindenkinek az önkéntes munkában való segítséget.
Egy szerencsétlenség miatt a nyár folyamán megkezdődött a Hivatal épületének részleges
felújítása, ez is a végéhez közeledik. Hivatal belső udvarán kialakításra került egy normál
burkolatú parkoló. Ennek a célja többek között az is volt, hogy egy próbát tudjon tenni az
önkormányzat, mivel a térburkolat a téti közmunkaprogram keretein belül előállított kőből
készült. A burkolat megfelelő minőségűnek bizonyult, amennyiben lesz járdafelújítás ebben a
ciklusban, úgy a szükséges anyagot onnan fogja megvásárolni az önkormányzat.
És ha már közmunkaprogram. A program keretein belül vásárolt az önkormányzat egy nagyon
értékes és rendkívül jó Faresin márkájú rakodógépet, amely nagyon sok segítséget nyújtott a
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falu mindennapjainak életében, nagyon univerzális masina. A közmunka folytadódott 2017ben is, a fő hangsúly már a fűszerpaprikára tolódott, az ősz folyamán beszerzésre került
(szintén BM-es támogatásból) egy csomagológép is. Inkább az okoz fejtörést a program során,
hogy nehéz munkára használható embert találni; legutóbb lekért Munkaügyi központos lista
szerint 6 fő regisztrált állásnélküli van Gyarmaton, azaz gyakorlatilag 0 %-os a
munkanélküliség.
Több mint egy éve tartanak immár a 2X2 sávosra bővítendő 83-as elkerülő egyeztetései. A
tervdokumentáció most helyben is megtekinthető, de a Hivatalban is megnézhetik az erre
kíváncsiak. Gyarmatot Nyugat felől fogja megkerülni az elkerülő út (nem is jött szóba a keleti
irányú elkerülés, mivel abban az esetben kétszer kellett volna a vasutat keresztezni és ez
aránytalanul növelte volna a költségeket), lesz lehajtó a település déli részén. Ez a fejlesztés
hosszú időre meghatározza Gyarmat helyzetét, jövőjét, kilátásait.
Szabados Péter ezután átadta a szót a lakosoknak.
Csákány László: Köszöni a maga és a falu nevében a két újabb buszvárót! Jelezni szeretné
továbbá a közvilágítási problémákat a Magyar utcában.
Varga Attila: Örül, hogy megújult a honlap, valóban tetszetős a design, de gyakoribb frissítést
szeretne kérni, aktuális infókra volna szükség.
Herold László: A Falunapi programok, fellépők az idei évben túl későn voltak, azért volt olyan
kevés érdeklődő.
Kaszalikné: Az Óhegyen lesz vajon közvilágítás?
Viasz-Kádi Tibor: A Tájház állaga kezd gyengülni. Azzal van valami konkrét terv?
Szabados Péter válaszaiban elmondja, hogy a közvilágítás meghibásodását bárki jelezheti az
E.on felé, az önkormányzat sem tehet mást, a bejelentéstől kezdve az ő feladatuk a javítás.
A honlap friss tartalommal való feltöltéséről intézkedni fog. Mivel ezt teljes egészében Tarr
Attila jegyző látja el, aki így is nagy munkatehernek van kitéve, ezért egy kis türelmet kér.
A Tájház tetőszerkezetére és nádazására néhány évvel ezelőtt került sor. Konkrét terv nincsen
az állagmegóvásra, szakember véleményét kellene ezügyben kikérni.
A tervek szerint 2018-ban nem is lesz Falunap. Nem kívánja megint azt, mint az utóbbi
években többször előfordult, hogy nem kevés energiát, időt szánnak a szervezésre,
előkészületekre és a lakosság részéről nagyon kicsi az érdeklődés. Ezt a 1,5 millió forintot
más helyekre is el lehet tenni.
A lakosság részéről egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, Szabados Péter a
közmeghallgatást 19 óra 30 perckor bezárta.
Szabados Péter javaslatot tett a 2017. december 7-i nyilvános ülés napirendjének
elfogadására:
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
a következő határozatot hozza:
Gyarmat Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2017.(XII.7.) határozata
Gyarmat Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
2017. december 7-i nyilvános ülés napirendjét a következők
szerint állapítja meg:
1./ napirend: Szociális tűzifa elosztásának szabályairól szóló
rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
2./ napirend: Szociális állami normatíva felhasználása
Előterjesztő: polgármester
1.napirend: : Szociális tűzifa elosztásának szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
Szabados Péter polgármester ismerteti a képviselőkkel, hogy a már elfogadott rendeletben a
kiosztás szabályairól szóló részben az egy főre jutó jövedelem került meghatározásra,
azonban a szociális ellátások meghatározása esetén általános elv, hogy nem az egy főre,
hanem az egy fogyasztási egységre jutó jövedelmet szokás figyelembe venni. A rendeletnek
tehát ezt az egy paragrafusát célszerű módosítani, és akkor teljesen rendben lesz a rendelet.
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Gyarmat községi önkormányzat képviselő testületének
17/2017.(XII.12.) önkormányzati rendelete
A szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 13/2017. (XI.28.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2.napirend: : Szociális állami normatíva felhasználása
Előterjesztő: polgármester
Szabados Péter polgármester ismerteti a képviselőkkel, hogy az állami normatíva
felhasználásának összesítése során jelenleg a szociális célra felhasználható normatíva
jócskán pozitív egyenlegben van. Ebből a keretből történnek a különböző segélyezések
(temetési, átmeneti, lakásfelújítási stb), azonban amennyiben az önkormányzat nem használja
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fel, azaz nem költi el az összeget, akkor azt vissza kell fizetni a Magyar Államkincstárnak.
Azonban van arra lehetőség, hogy a szociális normatívát a közmunkaprogramhoz
kapcsolódóan számolja el az önkormányzat (ahogyan teszi ezt egyébként, egyéb a
közfoglalkoztatás során felmerülő és a Kistérségi Start Mintaprogramban nem elszámolható
költségekkel is). Jelenleg lehetőség van olyan útstabilizátor beszerzésére, amelynek révén az
önkormányzat a külterületi utak karbantartását tudná hatékonyabban végezni. A téli
közfoglalkoztatás jelentős része a külterületi utakon zajlik, ezért egy ilyen gép beszerzése
indokolt.
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
a következő határozatot hozza:
Gyarmat Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2017.(XII.7.) határozata
Gyarmat

Községi

Önkormányzat

Képviselő-testülete

tudomásul veszi, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal és az önkormányzat között létrejött hatósági
szerződés

alapján

a

Kistérségi

Start

Mintaprogram

közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztatottak személyi
jellegű kiadásai 100%-ban támogatásra kerülnek, egyéb
dologi, vagy járulékos költségeket az önkormányzat saját
költségvetése terhére köteles biztosítani.
A Képviselő-testület tudomásul veszi továbbá, hogy a
hatósági szerződésben rögzített időszak vonatkozásában a
közfoglalkoztatási program biztosítása kötelező, annak
feltételeit az önkormányzatnak akár saját költségvetése
terhére is biztosítani köteles.
A Képviselő-testület a közfoglalkoztatási program folyamatos
működésének biztosítása érdekében az alábbi eszköz
beszerzése mellett határoz: KIRPY 250/2 Útstabilizátor
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a beszerzésre kerülő
eszköz felhasználása kizárólag a közfoglalkoztatási program
keretein belül történik, melynek biztosítására és ellenőrzésére
felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármesetr
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Szabados Péter köszöni a jelenlétet, mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
testületi ülést 19 óra 50perckor bezárja.

KMF
Szabados Péter

Tarr Attila

Polgármester

jegyző
Molnárné Ujvári Henriett
Jegyzőkönyv hitelesítő
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