Pér Község Önkormányzati
Képviselő-testülete
/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pér Község Önkormányzata 2012. január 19-én (csütörtök) 07.00-kor megtartott
rendkívüli képviselő-testületi ülésén.
Helye: Polgármesteri Hivatal
Jelen vannak:

Herold Ádám polgármester
Kolonics Erzsébet alpolgármester
ifj. Biliczki József
Csendes Gábor
Csordás Gábor
Szelecz László
Szollinger János települési képviselők
Dr. Slánicz Katalin jegyző

Herold Ádám polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 7
képviselőből 7 fő jelen van, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére írásos meghívó kiküldésére nem került sor a
képviselők személyesen, illetve telefon útján lettek meghívva a testületi ülésre.
Napirendi javaslat:
1. Pér Község Önkormányzat képviselő-testületének …../2012. (I.17.) önkormányzati
rendelet-tervezete a szociális földprogramról
Előadó: dr. Slánicz Katalin jegyző
2. Igénybejelentés a péri 052/2 hrsz. alatt felvett kivett repülőtér megnevezésű ingatlan 1/1
arányú tulajdonba adására
Előadó: Herold Ádám polgármester
3. Kérelem a péri 083. helyrajzi szám alatt felvett önkormányzati út fejlesztéséhez a
111/2011.(XI.24.) VM rendeletben foglaltak szerint
Előadó: Herold Ádám polgármester
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I.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.Pér Község Önkormányzat képviselő-testületének …../2012. (I.17.) önkormányzati
rendelet-tervezete a szociális földprogramról
Előadó: dr. Slánicz Katalin jegyző
A rendelet mellékletei: szociális földprogramról szóló …./2012.(I.19.) rendelet-tervezet; adatlap
kérelem benyújtásához NFA-hoz; igazolások (földhivatal, mezőgazdasági szakigazgatási szerv);
hirdetmény és a szükséges nyilatkozatok.
Dr. Slánicz Katalin jegyző: Tájékoztatta a jelenlévő képviselőket, arról, hogy a Nemzeti
Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az
önkormányzatok részére ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló
263/2010. (XI.17.) Korm.rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján a hirdetmény az NFA internetes
honlapján, illetve értesítésük szerint az NFA területi irodájának a hivatali helyiségében
elhelyezett hirdetőtáblán is közzétételre került még tavaly decemberben. Előadta, hogy a korábbi
egyeztetéseknek megfelelően a pályázatot elkészítette, a földprogram működését, illetve az abban
történő részvétel jogosultsági feltételeit tartalmazó rendelet tervezetet a képviselők megkapták, a
pályázat részét képező igazolások mind a földhivataltól, mind a mezőgazdasági szakigazgatási
szervektől bekérésre kerültek, így rendelkezésre állnak.
Csupán a képviselők döntése szükséges ahhoz, hogy a pályázat benyújtásra kerüljön, amelyhez a
rendelet elfogadása szükséges. Dönteni kell, hogy az önkormányzat tudja, illetve akarja-e
működtetni a szociális földprogramot, dönteni kell lenne-e, illetve van-e rá igény a településen
élő szociálisan hátrányos helyzetben lévő lakosok körében.
Jegyző Asszony Ismerteti a szociális földprogram lényegét: célja, hogy Péren a mezőgazdasági
termelésre alkalmas környezetben élő, azonban mezőgazdasági termelésre alkalmas feltételekkel
nem, vagy azzal nem elégséges mértékben rendelkező és azt hatékonyan kihasználni nem tudó,
szociálisan hátrányos helyzetű emberek megélhetését segítse, életminőségét javítsa, önálló
egzisztenciateremtési esélyeit növelje. A szociális földprogram indításának egyéb oka, hogy az
egészségi, mentális állapotból származó, a tartós munkanélküliség okozta megélhetési problémák
megoldásában a szociálisan rászoruló személyek számára hathatós segítséget tudjon nyújtani az
önkormányzat. Péren a 2011. évben 8 fő részesült rendszeres szociális segélyben, aktív korú nem
foglalkoztatott jelenleg 11 fő, közcélú foglalkoztatás keretében 2011. évben az önkormányzat a
pályázati lehetőségeket kihasználva folyamatosan alkalmazza a foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra jogosult személyeket, ez az elmúlt évben 20 főt jelentett. Normatív lakásfenntartási
támogatásban kb. 30 család részesül, illetve 32 család 63 gyermeke részesült rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben. Elmondja, hogy a rendelet-tervezet szerint, a felsorolt
ellátásban részesülő kör, lenne jogosult legfeljebb 1 hektár földterület ingyenes használatára,
illetve vetőmag térítésmentes igénybevételére. A program elsősorban az ország keleti,
elmaradottabb megyéiben működik, ott már a növénytermesztéssel párhuzamosan az
állattenyésztési program is kivallóan működik. A szociális földprogram működtetésére eddig
minden évben pályázati forrásokat biztosított a kormány, így a föld és a vetőmag mellet
kisállatok átadására is sor kerülhetett azokon a településeken, ahol működik a program. Ez volna
a cél. Kérdés, hogy a szociális földprogram működtetésére ez évben is lesz-e pályázati lehetőség.
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Biliczki József képviselő: Elmondja, hogy meglátása szerint is az egyik kulcskérdés az az, hogy
lesz-e pályázat, illetve a másik kulcskérdést abban látja, hogy lenne-e rá a településen igény.
Félő, hogy az önkormányzaton marad majd a földek megművelésének terhe. Javaslatot tesz,
hogy a testület nézze meg személy szerint, egyenként, hogy kik lennének jogosultak pályázni.
Dr. Slánicz Katalin jegyző kérésére a támogatásban részesülők nevét tartalmazó listával
csatlakozik az üléshez Horváth Miklósné, szociális ügyintéző. A Jegyző Asszony kérdésére
elmondja a szociális földprogram működésével kapcsolatban a meglátásait, Pér vonatkozásában.
Horváth Miklósné, szociális ügyintéző: Elmondja, hogy ő napi kapcsolatban van azokkal a
különböző ellátásban részesülőkkel, akik a rendelet szerint a szociális földprogramban részt
vehetnének. Álláspontja szerint a program Péren nem működne.
Horváth Miklósné elhagyja a termet, a képviselők áttanulmányozzák a programban részt venni
jogosultak nevét tartalmazó listát.
Szollinger János, képviselő: Előadja, hogy a látottak, hallottak alapján neki az a véleménye, hogy
Péren a szociális földprogram életképtelen, végül az önkormányzatnak kellene megművelnie a
földeket.
Herold Ádám polgármester: Amennyiben a képviselőknek több kérdése nincs, úgy kérem,
kézfeltartással döntsünk, hogy elfogadjuk-e a rendeletet és benyújtjuk-e a pályázatot.
Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangúan elfogadtuk.
A képviselő-testület az alábbi egyhangú határozatot hozta:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2011./I.19./ Kt. határozata
1. arról, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek
közül termőföldek és mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek szociális földprogram
megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról szóló hirdetményéhez tartozó
adatlapot nem nyújtja be a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez, és a településen szociális
földprogramot nem indít.
2. Az 1. pontban hozott döntésnek megfelelően nem fogadja el a …./2012. (I.19.) önkormányzati
rendelettervezetet a szociális földprogramról.
Felelős: dr. Slánicz Katalin, jegyző
Határidő: azonnal
2.Igénybejelentés a péri 052/2 hrsz. alatt felvett kivett repülőtér megnevezésű ingatlan 1/1
arányú tulajdonba adására
Előadó: Herold Ádám polgármester
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Herold Ádám polgármester: Emlékezteti a képviselő-testület tagjait, hogy a decemberi testületi
ülésen hoztak egy döntést, amelyben elhatározták, hogy Széles Sándor, kormánymegbízott úrral
és Borkai Zsolt, polgármester úrral történő egyeztetést követően, illetve az egyeztetés
eredményétől függően Pér jelzi igényét a péri 052/2 hrsz. alatt felvett, kivett repülőtér – megye ½
tulajdoni részének megszerzésével - 1/1 arányú tulajdonba kerülése érdekében. Előadja, hogy a
héten sikerült személyesen egyeztetnie mind a kormánymegbízott úrral, mind pedig a
polgármester úrral, ahol elmondta nekik, hogy Pér nem követel, de amennyiben van arra
lehetőség, hogy a megye tulajdoni hányada Pér község önkormányzatának tulajdonába kerüljön,
abban az esetben, a képviselő-testület mindent megtesz ennek érdekében. Természetesen tudja,
hogy jogalapja nincs a követelésnek, ennek ellenére úgy érzi, hogy szükséges, hogy a képviselőtestület írásban is jelezze igényét a kormányhivatalnál, a péri emberek, a település érdekében,
ezen oknál fogva kéri a képviselőket, hogy a korábbi döntésüket erősítsék meg és a döntés ezt
követően legyen megküldve a kormánymegbízott részére.
Herold Ádám polgármester: Amennyiben a képviselőknek kérdése nincs, úgy kérem,
kézfeltartással döntsünk.
Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangúan elfogadtuk.
A képviselő-testület az alábbi egyhangú határozatot hozta:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2012. /I.19./ Kt. határozata
arról, hogy a péri 052/2 helyrajzi szám alatt felvett, kivett repülőtér megnevezésű ingatlan,
egészéhez viszonyított ½ arányú tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosaként igényt kíván
bejelenteni az ingatlan magyar állam tulajdonában álló fennmaradó ½ arányú tulajdoni
hányadára.
Felhatalmazza Pér Község Polgármesterét és Pér Község Jegyzőjét, hogy írásban keresse meg
Széles Sándort, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottját, illetve a
döntésre jogosult egyéb hatóságok vezetőit.
Az igénybejelentésben kérje a magyar állam tulajdonában lévő, az ingatlan egészéhez
viszonyított ½ arányú tulajdoni hányad, Pér Község Önkormányzatának történő ellenszolgáltatás nélküli, térítésmentes - tulajdonbába adását.
Felelős: Herold Ádám polgármester
Dr. Slánicz Katalin, jegyző
Határidő: azonnal
3.Kérelem a péri 083. helyrajzi szám alatt felvett önkormányzati út fejlesztéséhez a
111/2011.(XI.24.) VM rendeletben foglaltak szerint
Előadó: Herold Ádám polgármester
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Herold Ádám polgármester: Elmondja, hogy a közelmúltban a gazdákkal volt egy megbeszélés a
művelődési házban - ahol a képviselők közül jelen volt Kolonics Erzsébet, Csendes Gábor,
Szollinger János és Biliczki József – ott született egy döntés miszerint, amennyiben a gazdák
előteremtik a pályázathoz szükséges önerő összegét, abban az esetben az önkormányzat elkészíti
a pályázatot és benyújtja a kiíró szervnek. Ennek indoka, hogy a pályázathoz szükséges önerőt az
önkormányzat nem tudja biztosítani. Mivel az önerő összege a gazdák által biztosítva lett, így a
képviselő-testület döntése szükséges a pályázat benyújtásához.
Herold Ádám polgármester: Amennyiben a képviselőknek kérdése nincs, úgy kérem,
kézfeltartással döntsünk.
Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangúan elfogadtuk.
A képviselő-testület az alábbi egyhangú határozatot hozta:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2012. /I.19./ Kt. határozata
a) arról, hogy támogatási kérelmet kíván benyújtani a tulajdonában lévő péri 083. helyrajzi
szám alatt felvett önkormányzati út fejlesztéséhez az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. évben nyújtandó
támogatások részletes szabályairól szóló 111/2011.(XI.24.) VM rendeletben foglaltak
szerint.
b) Pér Község Önkormányzata a 083. hrsz. alatt felvett, mezőgazdasági út felújításának
beruházását, részben a fent nevezett támogatási forrásból, részben pedig önerőből kívánja
megvalósítani:
- A projekt bruttó összköltségvetése: 7 971 931 forint
- A projekt nettó összköltségvetése: 6 277 111 forint
- Igényelt támogatás: 4 707 833 forint
c) Pér Község Önkormányzata kötelezettséget vállal, hogy a fent hivatkozott, illetve a
támogatási kérelemben megjelölt beruházás kivitelezése során közfoglalkoztatottakat
alkalmaz.
Felelős: Herold Ádám, polgármester
Dr. Slánicz Katalin, jegyző
Határidő: 2012. január 31.
Miután kérdés, hozzászólás nem volt, Herold Ádám megköszönte a jelenlétet és 08.35-kor bezárta
a képviselő-testületi ülést.
k. m. f.
Herold Ádám
polgármester

Dr. Slánicz Katalin
jegyző
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