Szám: 36-9/2017
Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. szeptember 28-án 17 óra 30 perckor kezdődött
Nyilvános, rendkívüli üléséről
Az ülés helye: Gyarmat, Tanácskozóterem
Jelen vannak: Szabados Péter polgármester, Horváth Lászlóné, Keszthelyi-Holden
Zsuzsanna, Molnárné Ujvári Henriett és Szabó Imre képviselők.
Tanácskozási joggal jelen: Tarr Attila, jegyző.
Távolmaradását előzetesen jelezte Nagy Róbert képviselő.
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 Keszthelyi-Holden Zsuzsanna
képviselőt kérte fel.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
a következő határozatot hozza:
Gyarmat Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2017.(IX.28.) határozata
Gyarmat Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
2017. szeptember 28-i nyilvános ülés napirendjét a
következők szerint állapítja meg:
1./ napirend: Nyilatkozat pályázati önrész meglétéről óvodai
pályázathoz
Előterjesztő: polgármester
2./ napirend: Rendeletalkotás helyi népnépszavazásról
Előterjesztő: polgármester
3./ napirend: Helyi védelem alóli felmentés (Kossuth utca 35.
sz.)
Előterjesztő: polgármester
4./ napirend: Javaslat kommunális adó emeléséről
Előterjesztő: polgármester
5./ napirend: Javaslat étkezési térítési díjak emeléséről
Előterjesztő: polgármester
1.napirend: Nyilatkozat pályázati önrész meglétéről óvodai pályázathoz
Előterjesztő: polgármester
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(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Szabados Péter polgármester ismerteti a képviselőkkel, hogy az óvodafelújításhoz
kapcsolódóan júniusi testületi ülésen elfogadott egy határozatot a testület, hogy a benyújtandó
pályázathoz az esetlegesen szükséges önerő rendelkezésre áll. Mivel a pályázat kiírása óta
változtak némileg a feltételek, abban a tekintetben, hogy az ÁFA-levonással kapcsolatban más
összegű önerőt kell elfogadnia a testületnek, ezért az előterjesztésben szereplő összeggel kell
a pályázat megvalósításakor számolni.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:
Gyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2017. (IX.28.) képviselő- testületi határozat
Gyarmat Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a
34/2017. (VI.22) számú képviselő-testületi határozatával
úgy döntött, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Helyi
termékértékesítést
fejlesztése,

szolgáló

közétkeztetés

piacok

infrastrukturális

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 2007. évi CXXVII. törvény 120 § alapján a Gyarmat
Községi Önkormányzat a támogatási kérelemben érintett
minden tevékenysége tekintetében jogosult az ÁFA
levonására és visszaigénylésére. A projekt tervezett
költségeinek bemutatása az alábbiak szerint módosul:
A projekt összes költsége nettó 15.623.680 Ft, a projektnek
a támogatás szempontjából elszámolható költsége nettó
15.623.680 Ft, ebből az igényelt támogatás összege nettó
13.280.128 Ft, a projekt teljes költségére vonatkozó
önkormányzati önerő összege nettó 2.343.552 Ft.
Az önkormányzat az elszámolható költségek 15%-os
önrészét, mindösszesen nettó 2.343.552 Ft.-ot a 2017. évi
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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 polgármesterét a további intézkedések
megtételére
Határidő: beadásról történő intézkedés- 2017. október 6. és
folyamatos
Felelős: Szabados Péter polgármester
2. napirend: Rendeletalkotás helyi népnépszavazásról
Előterjesztő: polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Szabados Péter ismerteti a képviselőkkel, hogy a rendeletalkotási kötelezettségének eleget
kell tennie az önkormányzatnak. A rendelet-tervezet a törvény adta kereteken belül a
legmagasabb helyi választópolgár akarata esetén állapítja meg a szükséges számú aláírás
meglétét.
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
10/2017.(X.6.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez
szükséges számú választópolgárok számáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3./ napirend: Helyi védelem alóli felmentés (Kossuth utca 35. sz.)
Előterjesztő: polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Szabados Péter az írásbeli előterjesztés mellett ismerteti, hogy Schiefer Jakabné kérelmező
jó példával jár elől és nem kívánja megvárni, amíg a résztulajdonában álló ingatlan esteleg
teljesen életveszélyes állapotba kerül.
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Molnárné Ujvári Henriett: tudja, hogy az ilyen kezdeményezések nagyon fontosak, azonban
valamilyen határidőt ki kellene tűzni a bontás megtételéig, nehogy megint az a helyzet álljon
álljon elő, mint szintén a Kossuth utcában, hogy a megkapott engedély ellenére éveken
keresztül nem történt semmi sem.
Tarr Attila: tájékoztatásul közli, hogy a határozatban szerepel az is, hogy milyen határidővel
(2017. december 31.) kell megtörténnie a bontásnak, természetesen a megfelelő
szakhatósági engedélyek birtokában, azok előírásainak betartásával.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozza:
Gyarmat község Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2017 (IX. 28.) határozata:
Gyarmat község Önkormányzat Képviselő-testülete, a
Gyarmat Kossuth u. 35. száma alatti ingatlan esetében a
helyi

védelmet

feloldja.

A

képviselő-testület

a

tulajdonosok számára megadja a felhatalmazást, hogy az
egyéb építésügyi hatósági eljárás során a bontási
munkálatokat megkezdje.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a
testületi döntésről az ingatlan tulajdonosait értesítse, mind
a bontási munkálatok megkezdése, mind az utólagos
ellenőrzést tekintve.
Határidő. Folyamatos és 2017. december 31.
Felelős: polgármester

4./ napirend: Javaslat kommunális adó emeléséről
Előterjesztő: polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Az írásbeli előterjesztésen túl ismerteti Szabados Péter polgármester, hogy a kommunális
adó tekintetében 2010. óta nem volt emelés, akkor is csak az iparűzési adó tekintetében
történt a korábbi 1,4 %-os szint visszaállításra.
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Molnárné Ujvári Henriett: 2012-ben vagy 2013-ban volt emelés, akkor is éppen a kommunális
adóé, amikor is 3.000 Forintról 5.000 Forintra történt az emelés.
Tarr Attila: annyi kiegészítést tesz, hogy 2012-ben valóban történt kommunális adóemelés, de
a mértéke nem volt ilyen jelentős, a 4.000 forintos díjról történt emelés 5.000 forintra, a 2003as bevezetés óta első ízben.
Szabados Péter: a feladat gyakorlatilag egyre több, az igények is egyre magasabbak abban a
tekintetben, hogy a település képe megfelelő legyen. Az emberek nem látják, hogy az
önkormányzat, a Hivatal mennyit tesz mindezért. Ahhoz, hogy rendben lehet tartani a
települést maximálisan ki kell használni a közmunka-programot, ennek hatalmas
adminisztrációja is az önkormányzat munkatársaira hárul. A költségek természetesen nem
csökkennek és az infláció bár közelít a 0-hoz, de tudjuk, hogy éppen a legérzékenyebb
területeken (üzemanyag-árak) közel sem 0.
Tarr Attila: az emelés bevezetése mellett természetesen lehetőség van bizonyos
kedvezmények bevezetésére is.
Molnárné Ujvári Henriett: az előterjesztés szerinti számolásban szereplő esetleges 8.000
forintra történő emelés azonban annak az embernek is 8.000 forint, akinek 60000 forint a havi
nyugdíja.
Horváth Lászlóné: az előterjesztés szerinti mértékű emelés nagyon drasztikusnak tűnik,
akármennyire is nem volt infláció az elmúlt években.
Tarr Attila: a havi 60.0000 forint nem jelenti, hogy havi 8.000 forintot kellene helyi adóra
befizetni. Az előterjesztés szerinti emelés csak azt kívánja számszerűen bemutatni, hogy
mekkora mértékű emelés esetén mekkora bevételnövekedés várható.
Szabados Péter: 1.000-1.000 Forintos emelés körülbelül félmillió forintos bevételnövekedést
eredményez. A számok csak ezt kívánják bemutatni. Az előterjesztésben az is szerepel, hogy
a Gyarmathoz hasonló lélekszámú és adottságú településeken mekkora a kommunális adó
mértéke. Szándékosan csak megyei települések szerepelnek a listában, hiszen egy borsodi,
vagy nógrádi települést mégsem lehet összehasonlítani Gyarmattal, még ha a lélekszám
megközelítőleg azonos is.
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Horváth Lászlóné: A polgárok befizetik az adót, mert tudják, hogy ez a dolguk, azonban
sokszor nem értik, hogy a befizetett összeg miben nyilvánul meg. Lásd például helyi civil
szervezetek támogatása.
Molnárné Ujvári Henriett: azzal is tisztában kell lenni, hogy az önkormányzat az utóbbi években
jelentősen emelte a helyi támogatások összegét (temetési, anyasági, első lakás).
Szabados Péter: Amennyiben nem volna közmunkaprogram (és hosszú távon fel kell arra
készülni, hogy ez a kapu be fog csukódni, de legalábbis nagyon szűkülni), a település nem
állna ilyen szépen. Anélkül gyakorlatilag el lenne hanyagolva a falu.
Horváth Lászlóné: amikor a támogatások emeléséről beszél a testület, azt is figyelembe kell
venni, hogy a civil szervezetek támogatása is nagymértékben megnőtt az utóbbi években. És
nem mindenki tudja, illetve nincsen tisztában vele, hogy mire is mennek el azok a költségek,
amelyeket adójával támogat. A civil szervezetek támogatása is komoly felülvizsgálatra szorul.
Tarr Attila: A költségvetés első tárgyalásakor mindig benyújtják a civil szervezetek az előző évi
beszámolójukat, illetve a következő évre tervezett kiadásaikat, az ehhez kapcsolódó
igényeiket.
Keszthelyi-Holden Zsuzsanna: és jó lenne egy magazin is, amelyben tájékoztatnák a helyi
lakosságot, hogy mik történtek a faluban, pl negyedévente.
Tarr Attila: javasolja Keszthelyi-Holden Zsuzsannának, hogy a kész anyaggal befáradhat a
Hivatalba, ahol a sokszorosításban nagyon készségesen rendelkezésre fognak állni. Újabb,
ilyen típusú feladattal nem javasolja terhelni a tisztviselőket.
Szabados Péter: nagy kérdés, hogy legyen-e emelés, és ha igen akkor most vagy évente
mindig egy kevés.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egy nem szavazat ellenében az alábbi rendeletet
alkotja:
Gyarmat község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2017.(XI.1.) önkormányzati rendelete
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló
18/2004(XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
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(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
5. napirend: Javaslat étkezési térítési díjak emeléséről
Előterjesztő: polgármester
Szabados Péter ismerteti, hogy az étkezési térítési díjak az óvodai konyha átvétel óta
gyakorlatilag változatlanok (minimális korrekció volt 2015-ben), amellett, hogy az étkezés
színvonala, minősége nagyot javult. Az óvodai konyha részéről jelzés érkezett, hogy a jelenlegi
finanszírozás nem igazán fedi le a kiadásokat, így a vendégétkezés térítési díjainak emelésére
volna szükség. A javaslat szerint a vendégétkezések térítési díját 650 Ft/adagban kellene
meghatároznia a testületnek.
Horváth Lászlóné: támogatja a módosítást, valóban sokat javult a közétkeztetés színvonala,
és a költségek sem lettek magasabbak az utóbbi években. Csak szét kell nézni Győrben (de
akár egyéb közeli településen, hogy egy menü áráért 1000 forintot kérnek el és azzal éppen
hogy jóllakik az ember.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Gyarmat község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2017.(XI.1.) önkormányzati rendelete
A 2018. évben fizetendő önkormányzati intézményi
térítési és étkezési díjakról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Szabados Péter köszöni a jelenlétet, mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
testületi ülést 19 óra 50perckor bezárja.
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Jegyzőkönyv hitelesítő
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