Pér Község Önkormányzati
Képviselő-testülete
/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pér Község Önkormányzata 2012. február 09-én (csütörtök) 17.00-kor megtartott
képviselő-testületi ülésén.
Helye: Művelődési Ház nagyterme
Jelen vannak:

Herold Ádám polgármester
Csendes Gábor
Csordás Gábor
Szelecz László
Szollinger János települési képviselők
Dr. Slánicz Katalin jegyző
Horváth Frigyesné jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol:

Kolonics Erzsébet alpolgármester
ifj. Biliczki József települési képviselő

Jelen van 5 fő érdeklődő a lakosság részéről.
Herold Ádám polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 7
képviselőből 5 fő jelen van, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.
I. N A P I R E N D E L Ő T T:
A polgármester tájékoztatást ad az előző ülés óta végzett munkáról, aktuális feladatokról.
A Győr-Pér Repülőtér fejlesztésével kapcsolatosan ismerteti, hogy a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium a Fertőd Hanság Nemzeti Park, Győr megyei Jogú Város Önkormányzata és az
AUDI HUNGARIA Kft. képviselői mellett részt vett egy megbeszélésen. A NATURA 2000-es
besorolása a repülőtér területének nem jelenti a fejlesztés meghiúsulását. A szakemberek arra az
álláspontra jutottak, hogy hatástanulmányt készítenek az elkövetkezendő három hónapban, hogy
a repülőtér fejlesztése milyen hatással lenne az ürge populációra, felmérik a számukat,
élőhelyüket meghatározzák. Részletes környezetvédelmi tanulmányt is készítenek. A fejlesztés
lényege, hogy a jelenlegi kifutópálya hossza a jelenlegi 1450 méterről 2069 méterre lenne
meghosszabbítva, valamint az állóhely és a pálya közötti gurulóút 15 m-esre lenne szélesítve,
plusz állóhely kialakítására kerülne sor a nagyobb gépek fogadása érdekében.
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Pér-Nagyszentjános Községek körjegyzőségének alakításával kapcsolatosan a polgármester
ismerteti, hogy Pér, Nagyszentjános községgel együtt szeretne már 2012-ben körjegyzőséget
létrehozni. Sajnos a környező településekkel ez idáig eredménytelenül végződtek a 2006 óta tartó
próbálkozások. Gazdasági szempontból a normatív támogatások lehívása tekintetében sokkal
kedvezőbb működési feltételekkel lehetne számolni. 2012. szeptember napjától az iskolai és
óvodai együttműködést is szeretnék megvalósítani. A 2013. évben az új szabályozáshoz is
igazodni kell. A 2012. április 01-től reális esély van a körjegyzőség létrehozására.
A polgármester tájékoztatást ad a folyamatban lévő pályázatokról. A Pannonia Kincse LEADER
egyesülethez benyújtott” Pér Labdarúgó SE sportöltözőjének felújítása, valamint sporteszközök
beszerzése” című LEADER pályázathoz kapcsolódóan tájékoztatást ad, hogy a tegnapi napon
volt a pályázathoz kapcsolódóan hiánypótlás teljesítése. Szintén a napokban történt a „Pér és
térsége történetét bemutató könyv kiadására vonatkozó LEADER pályázathoz tartozó hiánypótlás
teljesítése.
A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a Péri Szebb Jövőt Közhasznú egyesület által
benyújtott csárda részleges rekonstrukciója, tájház falumúzeum, népi mesterségek házának
kialakítása pályázat ügyében a mai napon tartottak helyszíni szemlét és a hiánypótlás szintén
megtörtént.
Előadja, hogy a felújított csárda épületében Ács Gyula bácsi gyűjteményét és a helyi emberek
felajánlott emléktárgyait szeretnék kiállítani.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez
támogatási kérelmet lehetett benyújtani. A rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás
vehető igénybe külterületi mezőgazdasági út építéséhez, felújításához, szélesítéséhez, az építési
normagyűjteményben megtalálható forgalomtechnikai eszközök beszerzéséhez. A pályázat
benyújtására jogosult a helyi önkormányzat. A rendelet alapján nyújtható támogatás keretösszege
legfeljebb 3,0 milliárd forint. A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 75%-a, tehát 25%
az önrész. A helyi gazdák összefogása eredményeképpen a pályázat benyújtásra került. Az
önrészt a gazdák vállalták és reméli, hogy a pályázat sikeres lesz.
A Kormány a 1482/2011.(XII. 23.) Kormány határozatban döntött a IX. Fejezeten (Helyi
önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója) belüli előirányzatok
átcsoportosításáról, melynek felhasználására vonatkozó részszabályokat az 59/2011. (XII.23.)
BM rendelet a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatás rögzíti.
Pér Község Önkormányzata 200 m3 fát igényelt és jóváhagyott famennyiség után 3 048 000,- Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A támogatással a Kormány a településen szociálisan rászorulók részére biztosítandó téli fűtéshez
szükséges tűzifa megvásárlásához kíván segítséget nyújtani.
A támogatás összege csak kizárólag szociális célú tűzifavásárlásához használható fel. A
támogatott famennyiség tekintetében 2000 Ft/m3+Áfa összeget az önkormányzatnak kell állnia,
önerőként.
A tűzifa szállításával kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik, sem a 2000 Ft/m3 + Áfa
összeg, sem a szállítási költség nem terhelhető át a lakosságra.
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A polgármester ismerteti, hogy a 70 év feletti egyedül élők és a mindenkori legkisebb öregségi
nyugdíjminimum 500 %-át meg nem haladó jövedelemmel rendelkező települési lakosok
részesülhetnek a tűzifa támogatásban. Az előkészületek folyamatban vannak az önkormányzat
nyilvántartása alapján az értesítők postázásra kerültek.
Ismerteti, hogy az elmúlt évben kettő alkalommal pályázaton nyert 200-200 db
élelmiszercsomagot osztott az önkormányzat a rászorulóknak, nagycsaládosoknak egyedül
élőknek.
A 2012-es évben szintén pályázott az önkormányzat, reméli sikeres lesz és még a tél folyamán el
tudják juttatni a rászorulóknak az élelmiszersegély csomagokat.
A nagyobb horderejű dolgok ezek lettek volna a két ülés között eltelt időszak munkái, történései
közül.
A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették, észrevétel a polgármester által elmondottakhoz
nem volt.
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívóban meghatározottak szerint.
Napirendi javaslat:
1. Öveges József Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Herold Ádám polgármester
2. Vadvirág Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Herold Ádám polgármester
3. Beszámoló Pér Község Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről
Előadó: Herold Ádám polgármester
4. Tájékoztató a 2012. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokról
Előadó: Herold Ádám polgármester
5. Javaslat Pér Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésére
Előadó: Herold Ádám polgármester
6. Pér Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2012.(II 09.) számú rendeletetervezete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági
feltételiről.
Előadó: Herold Ádám polgármester
7. Győri Kistérségi Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Herold Ádám polgármester
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8. Pér Község Önkormányzat, Öveges József általános Iskola, továbbá Vadvirág
Óvoda részére fizetési számla nyitása
Előadó: Herold Ádám polgármester
9. Egyebek
Előadó: Herold Ádám polgármester
Zárt ülésen:
Önkormányzati hatósági ügyek
Előterjesztő: Herold Ádám polgármester
Kéri a képviselő-testületet, hogy kézfeltartással fogadja el a napirendi javaslatot!
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbiakról dönt:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2012./II. 09./ Kt. határozata
A 2012. február 09-i testületi ülés napirendi javaslatának elfogadásáról.
Felelős: Herold Ádám polgármester
Határidő: azonnal
I. N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A
Polgármester ismerteti az első napirendi pontot.
1.
Öveges József Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Herold Ádám polgármester
Az „Öveges József Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása” elnevezésű előterjesztés a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Herold Ádám polgármester: Előadja, hogy az Öveges József Általános Iskola alapító okiratának
módosítására két okból kifolyólag van szükség: egyrészt az ellátási terület kibővítésének alapító
okiratba történő feltüntetése érdekében, másrészt a jogszabályváltozások teszik szükségessé az
intézményi alapító okiratok fenntartó általi felülvizsgálatát.
Ismerteti, hogy az alapító okirat tartalmi követelményeit 2012. január 1. napjától az
államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 5. §-a tartalmazza. A
közoktatási intézmények alapító okiratnak módosításakor a közoktatási törvényben előírt tartalmi
követelményeket is figyelembe kell venni, így különösen a 37.§ (5) bekezdésében foglaltakat,
amely a közoktatási intézmény alapító okiratának tartalmi elemeit nevesíti.
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A képviselő-testület utolsó alkalommal a 90/2011. (IX.20.) számú határozatával módosította az
intézmény alapító okiratát, ennek oka az volt, hogy az intézmény alapító okirata nem pontosan
határozta meg a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Közoktatási
törvény) 121. § (1) bekezdés 29. pontja szerinti fogyatékosság típusát- a sajátos nevelési igényű
gyermekek esetében a hozzájárulás igénylési feltétele, hogy az alapító okirat a fogyatékosság
pontos típusát meghatározza.
A módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat az
előterjesztés mellékletét képezi.
A jelenleg jóváhagyott alapító okirat szerint az intézmény működési köre: Pér közigazgatási
területe. Szabad férőhelyei terhére igény esetén azonban a környező települések gyermekeit is
fogadja az intézmény. Az alapító okiratban ezért szükséges kiterjeszteni a működési kört GyőrMoson-Sopron megye közigazgatási területére.
Szelecz László iskolaigazgató: Elmondja, hogy a Jegyző Asszonnyal egyeztette a módosításokat,
azokat szükségesnek tartja és egyet is ért velük.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntését a határozati javaslat alapján hozza meg.
A képviselő-testület az alábbi egyhangú határozatot hozta:
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2012. (II.09.) kt. határozata
az
ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA
A l a p í t ó O k i r a tának módosításáról

1. Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Öveges József Általános Iskola
alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal (Módosító Okirat) módosítja.
2. Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
határozat mellékletét képező Módosító Okiratot, valamint a második mellékletét képező
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot aláírja.
3. Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban
hozott döntésről a határozatot és a módosító okiratot, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei
Igazgatósága részére a módosítás elfogadását követő 8 napon belül törzskönyvi módosítás
céljából küldje meg.
Felelős: Herold Ádám polgármester
dr. Slánicz Katalin jegyző
Határidő: 2012. február 17.
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2. Vadvirág Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Herold Ádám polgármester
A „Vadvirág Óvoda Alapító Okiratának módosítása” elnevezésű előterjesztés a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
A Vadvirág Óvoda alapító okiratának módosítására – az iskolához hasonlóan - két okból
kifolyólag van szükség egyrészt a fogyatékosság típusának meghatározása miatt, másrészt a
jogszabályváltozások teszik szükségessé az intézményi alapító okiratok fenntartó általi
felülvizsgálatát. A képviselő-testület 86/2011. (IX.20.) számú határozatával módosította elmúlt
alkalommal, ennek oka az volt, hogy a Napközi Otthonos Óvoda névváltoztatási kérelmét
befogadva a testület a péri óvoda elnevezését Napközi Otthonos Óvoda elnevezésről Vadvirág
Óvodára módosította.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Közoktatási törvény) 121. § (1)
bekezdés 29. pontja szerinti fogyatékosság típusát- a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében
a hozzájárulás igénylési feltétele, hogy az alapító okirat a fogyatékosság pontos típusát
meghatározza.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntését a határozati javaslat alapján hozza meg.
A képviselő-testület az alábbi egyhangú határozatot hozta:
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2012. (II.09.) kt. határozata a
Vadvirág Óvoda
A l a p í t ó O k i r a tának módosításáról
1. Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda alapító
okiratát a melléklet szerinti tartalommal (Módosító Okirat) módosítja.
2. Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
határozat mellékletét képező Módosító Okiratot, valamint a második mellékletét képező
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot aláírja.
3. Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban
hozott döntésről a határozatot és a módosító okiratot, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei
Igazgatósága részére a módosítás elfogadását követő 8 napon belül törzskönyvi módosítás
céljából küldje meg.
Felelős: Herold Ádám polgármester
dr. Slánicz Katalin jegyző
Határidő: 2012. február 17.
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3.Beszámoló Pér Község Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről
Előadó: Herold Ádám polgármester
A „Beszámoló Pér Község Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről” elnevezésű
előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Herold Ádám polgármester:
Aktuális pénzügyi helyzetünk az alábbiakat tükrözi:
A mai napon folyószámlahitelünk aktuális egyenlege: -4 037 750,- Ft
(igénybevett folyószámlahitel)
Az adó számlák egyenlege:
839 969,- Ft
---------------------------------------------------------------------------------------Folyószámla egyenleg:
-3 197 781,- Ft
Szállítói tartozásunk: melyből lejárt tartozás
5 414 944,- Ft
Szociális tűzifa
3 556 000,- Ft
A 2012 évi költségvetésünkben még 2011 évről áthúzódó kiegyenlítésre
kötelezettségeink:
-

váró

Gergály Sándor belvíz elvezetéssel kapcsolatos árkolása:735.000,- Ft
Jáger Béli ajánlati biztosíték:
2.900.000,- Ft
Szállítói számlák:
262 909,- Ft
--------------------------------------------------------------------------------------Összesen:
3 897 909,- Ft
Mindösszesen kötelezettségek:
12 868 853,- Ft

Megkérném a képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben elfogadhatónak tartják a beszámolót,
akkor kérem, hogy kézfeltartással jelezzék azt.
Köszöni, megállapítja, hogy egyhangúan elfogadták.
A képviselő-testület az alábbi egyhangú határozatot hozta:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2012./II. 09./ Kt. határozata
arról, hogy Pér Község Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót
elfogadták
Felelős: Herold Ádám polgármester
Határidő: azonnal
4.

Tájékoztató a 2012. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokról
Előadó: Herold Ádám polgármester
7

Herold Ádám polgármester: A polgármester ismerteti a 2012. évet terhelő, 2011. évi pénzügyileg
rendezetlen számlákat.
Működéshez tartozó szállítói számlák

3 809 608

Működéshez tartozó szállítói számlák

262 909

RÁBAKÉSZ/ étkeztetés

2012. januárban pénzügyileg rendezve
rendezetlen

1 480 895

2012. januárban pénzügyileg rendezve

Makadám kátyúzás 2010. évi

595 950

2012. januárban pénzügyileg rendezve

Komjáthy Pál/2010 évi karbantartás

768 441

2012. januárban pénzügyileg rendezve

BREK HAUSE kft/belvízzel kapcsolatos 1 375 000

2012. januárban pénzügyileg rendezve

Jáger Béli Kft/ajánlati biztosíték 2010.

2 900 000

rendezetlen

735 000

rendezetlen

Gergály Sándor/belvíz-árkolás
Összesen:

11 927 803, - Ft

Amennyiben a képviselőknek kérdése nincs, úgy kéri, kézfeltartással fogadják a beszámolót.
Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangúan elfogadtuk.
A képviselő-testület az alábbi egyhangú határozatot hozta:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2012./II. 09./ Kt. határozata
arról, hogy Pér Község Önkormányzat 2012. évre áthúzódó kötelezettségvállalásairól szóló
tájékoztatót elfogadták
Felelős: Herold Ádám polgármester
Határidő: azonnal
5.

Javaslat Pér Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésére
Előadó: Herold Ádám polgármester

A „Pér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló
előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Herold Ádám polgármester:
Ismerteti, hogy a 2012. évi költségvetést új szemléletben próbálta megalkotni Pér Község
Önkormányzatának képviselő-testülete. Nem biztos, hogy az a helyes szemlélet, amikor olyan
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szinten spórol a dologi kiadásokkal az önkormányzat, hogy a legszükségesebb felújításokat sem
végzi el. 2012 évben olyan beruházásokat is kell végrehajtani, amik a települést szebbé és
élhetőbbé teszik.
Előadja, hogy a 2012 évben a civil szervezeteket is támogatja az Önkormányzat. A péri és
mindszentpusztai sportkört 400.000,-400.000,- forinttal. A támogatást elsősorban az öltözők
rezsijének kifizetésére kell fordítaniuk, amennyiben marad a pénzből egyéb dologi kiadásra is
fordíthatják. A többi civil szervezet egységesen –ideértve az egyházakat is- 30.000,- Ft/év
támogatást kap.
A 2012 évi költségvetésben szerepel a települési fenntartás alá tartozó intézmények dologi
kiadásai illetve a felújításra karbantartásra szánt összeg.
A 2012 évi költségvetésben is szerepel az ingyen tankönyvre szánt 2 250 000 Ft összeg.
Ismerteti a költségvetés bevételeit, kiadásait.
Működés:
Felhalmozás:
Összesen:

Bevétel
196 296

Kiadás
230 932

-

34 636

76 143
272 439

93 003
323 935

-

16 860
51 496

Ismerteti, hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház felújítása 2012 évben is folytatódni fog.
Pályázatot kíván beadni az Önkormányzat játszótér építésére, azonban a pályázati kiírást 2012.
szeptember hónapra halasztották.
Ismerteti az önkormányzat helyi adó 2012. évi tervezett bevételeit.
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Pótlékok
Bírságok
Talajterhelési díj
Magánszemélyek kommunális adója
Gépjármű adó

300 000,- Ft
22 000 000,- Ft
500 000,- Ft
500 000,- Ft
1 000 000,- Ft
5 500 000,- Ft
15 000 000,- Ft

Pér Község Önkormányzata törekedik a lakosság terheinek enyhítésére ezt mutatja a
Képviselőtestület döntése is, amelyben átvállalta az önkormányzat a lakosságtól a GYŐR-SZOL
Zrt. felé teljesítendő önrész és kamatai fizetését 10 éven keresztül.
Amennyiben a képviselőknek kérdése nincs, kéri, hogy kézfeltartással fogadják el a javaslatot a
2012. évi költségvetésre.
Köszönöm, megállapítja, hogy egyhangúan elfogadták.
.
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2012./II. 09./ Kt. Határozata
arról, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének első olvasatát a további tárgyalásra
alkalmasnak találja és felkéri a jegyzőt a rendelet tervezet elkészítésére.
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Felelős: dr. Slánicz Katalin jegyző
Herold Ádám polgármester
Határidő: azonnal
6.
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2012.(II 09.) számú rendeletetervezete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételiről.
Előadó: Herold Ádám polgármester
A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelettervezet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Herold Ádám polgármester
A Kormány a 1482/2011.(XII. 23.) Kormány határozatban döntött a IX. Fejezeten (Helyi
önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója) belüli előirányzatok
átcsoportosításáról, melynek felhasználására vonatkozó részszabályokat az 59/2011. (XII.23.)
BM rendelet a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatás rögzíti. Pér Község Önkormányzata a hivatkozott BM rendelet 1. számú melléklete
szerint, 200 m3 igényelt és jóváhagyott famennyiség után 3 048 000,- Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesült. A támogatással a Kormány a településen szociálisan rászorulók részére
biztosítandó téli fűtéshez szükséges tűzifa megvásárlásához kíván segítséget nyújtani. A
támogatás összege csak kizárólag szociális célú tűzifavásárlásához használható fel. A támogatott
famennyiség tekintetében 2000 Ft/m3+Áfa összeget az önkormányzatnak kell állnia, önerőként.
A tűzifa szállításával kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik, sem a 2000 Ft/m3 + Áfa
összeg, sem a szállítási költség nem terhelhető át a lakosságra.
A természetbeni juttatás jogosultsági feltételeit az önkormányzat Képviselő-testülete köteles
rendeletben szabályozni.
A képviselő-testület tagjai a rendelet vázát képező jogosultsági feltételeket a testület
meghatározta, a rendelet-tervezet az ott elhangzott irányvonalak mentén készült.
Az igényfelmérés az önkormányzat nyilvántartása alapján folyamatban van.
A tűzifa a Tüzép területére szállításra kerül és ott átvételi elismervény ellenében a jogosultak
átvehetik.
Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, úgy a rendelettervezetet kéri, hogy kézfeltartással
fogadják el.
Köszöni, megállapítja, hogy egyhangúan elfogadták.
A képviselő-testület az alábbi egyhangú rendeletet hozta:
Pér község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2012.(II. 09) számú rendelete
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági
feltételeiről.
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7.

Győri Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Herold Ádám polgármester

Herold Ádám polgármester:
Ismerteti, hogy a Győri Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodásának módosítására van
szükség minden olyan esetben, amikor a 27 település bármelyikében bármi az Alapító okiratban
rögzítettel összefüggő változtatás történik.
2011. november 15-én döntött a Társulási Tanács arról, hogy szociális bizottságot kíván
létrehozni. A megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza a települések lakosainak számát és
ezt kell most módosítani.
„ 5.2.8. Szociális Bizottság
5.2.8.1.A Társulási Tanács soraiból, és külső szakemberek bevonásával szociális bizottságot
választhat ( elnök, további két tanácstag, valamint kettős külsős szakember melyek személyére a
Bizottság elnöke tesz javaslatot).
5.2.8.2.A szociális bizottság működése állandó jellegű.
Feladata a Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények működésének
koordinálása, fejlesztésével kapcsolatos javaslatok, döntések megfogalmazása, előkészítése.
5.2.8.3. Minden egyéb, a szociális bizottság működését érintő kérdést a Társulás szervezeti és
Működési Szabályzata rendez.”
A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása jelen
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A képviselő-testület az alábbi egyhangú határozatot hozta:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2012/II. 09./ Kt. határozata
arról, hogy Pér Község Önkormányzat
Pér Község Önkormányzati Képviselőtestülete
megismerte – a mellékelt előterjesztés alapján – a Győri Többcélú Kistérségi Társulás, Társulási
Megállapodás módosításának javaslatait és azt elfogadja.
Ennek megfelelően a testület elfogadja a szociális Bizottság létrehozását, valamint elfogadja a
lakosságszámok aktualizálását az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint.
Felelős: Herold Ádám polgármester
Határidő: azonnal
6.

Pér Község Önkormányzat, Öveges József általános Iskola, továbbá Vadvirág Óvoda
részére fizetési számla nyitása
Előadó: Herold Ádám polgármester
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Herold Ádám polgármester: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:
Áht.), továbbá a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban:
Ávr.) előírása szerint, minden törzskönyvi nyilvántartási számmal rendelkező szervnek, így az
önállóan működő költségvetési szerveknek is kell adószámmal és önálló fizetési számlával
rendelkeznie. Ennek megfelelően az Öveges József Általános Iskola, illetve a Vadvirág Óvoda
tekintetében is szükséges az igénylés. A jelenleg hatályos adójogszabályok szerint az adóköteles
tevékenységet végző jogi személynek kell kezdeményeznie az adószám igénylését az
adóhatóságnál. Ez azt jelenti, hogy a költségvetési szerv adószám igényléséhez nem szükséges
képviselő-testületi döntés, hiszen az adóalany az igénylő. Az Áht. 23.§ (2) bekezdésének a) és b)
pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és
költségvetési kiadásai valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek
(iskola, óvoda és ide értve az önkormányzati hivatalt is) költségvetési bevételei és költségvetési
kiadásai. Az Áht. fent hivatkozott rendelkezéseinek végrehajtási szabályait az Ávr. 24.§ (1) és (2)
bekezdése tartalmazza, amelyben meghatározásra került, hogy mely bevételeket és kiadásokat
kell a helyi önkormányzat, illetve melyeket az önkormányzati hivatal költségvetési bevételei és
kiadásai között megtervezni. Az Ávr. 174.§ (2) és (3) bekezdése alapján az önkormányzati
hivatal köteles a számlavezetőjénél kezdeményezni a fizetési számlája, valamint a hozzá
kapcsolódó alszámlák helyi önkormányzat nevére történő átvezetését, illetve ezzel párhuzamosan
az önkormányzati hivatal, intézmények részére fizetési számla nyitását kezdeményezni. A fent
hivatkozott rendelkezések értelmében a határozati javaslatban foglalt fizetési számla és alszámla
elnevezésekre tesz javaslatot.
Amennyiben a képviselőknek kérdése nincs, úgy kéri, kézfeltartással fogadják el a javaslatot
Köszönöm, megállapítja, hogy egyhangúan elfogadták.
A képviselő-testület az alábbi egyhangú határozatot hozta:
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2012. (II.09.) kt. határozata, arról, hogy
1. Pér Község Önkormányzata részére az alábbi elnevezésekkel kezdeményezi a
számlavezető bankjánál a polgármesteri hivatal fizetési számlájának és a hozzá
kapcsolódó alszámlák helyi önkormányzat nevére történő átvezetését:
Pér Község Önkormányzata
Elszámolási számla
Alszámlák:
Állami támogatás
Környezetvédelmi alapszámla
Letéti számla
Vízi közmű alszámlák
Adószámlák
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2. Polgármesteri Hivatal részére, az alábbi elnevezéssel kezdeményezi az önkormányzat
számlavezetőjénél fizetési számla nyitását, egyúttal kezdeményezi a polgármesteri
hivatalnál – jelenleg -szereplő pénzforgalmi számlák törlését:
Polgármesteri Hivatal Pér
Elszámolási számla

3. Öveges József Általános Iskola részére, mint önállóan működő költségvetési szervnek az
alábbi elnevezéssel kezdeményezi az önkormányzat számlavezetőjénél fizetési számla
nyitását:
Öveges József Általános Iskola Pér
Elszámolási számla

4. Vadvirág Óvoda Pér részére, mint önállóan működő költségvetési szervnek az alábbi
elnevezéssel kezdeményezi az önkormányzat számlavezetőjénél fizetési számla nyitását:
Vadvirág Óvoda Pér
Elszámolási számla

Felelős: Herold Ádám polgármester
dr. Slánicz Katalin jegyző
Határidő: azonnal
8.

Egyebek

Herold Ádám polgármester:
Megkérdezi a jelenlévőket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése illetve
felvetése.
Nagy László települési lakos:
Üdvözli a reptér területén lévő ürge populáció védelmében tett intézkedéseket, de tudni szeretné,
hogy a környéken élő emberek milyen védelemre számíthatnak a tervezett beruházás idején
valamint a megvalósult beruházásnak milyen későbbi zavaró hatásai lesznek. Gondol itt a
megnövekedő forgalomra és nagyobb gépek zajaira. Különös tekintettel az elkerülő út
szükségességét tartja fontosnak.
Herold Ádám polgármester
Ismerteti, hogy a zajvédő fal és a fasor kialakítása az Ipari Parkhoz kapcsolódó rendezési terv
módosításánál került szabályozásra. Ez a beruházás az Ipari Park építéséhez kapcsolódik majd,
tehát amíg ott építkezés nincs, addig nem követelheti az Önkormányzat a meglétét.
A repülőtérnek van egy érvényes engedélye és azon belül zaj hatástanulmány készült. A tervezett
2090 méteres kifutópálya a jelenlegi engedélyeknek megfelel. Az Önkormányzat eljárási rend
kialakítását kérte a repülőtér személyzetétől, ha a széljárás olyan fordítsák el a gépeket a
beindításnál.
Természetesen amennyiben olyan mértékű lesz a fejlesztés az Önkormányzat lakossági fórumot
fog összehívni.
A fasor kialakítása nagyban segítené a repülőtér zaj hangszigetelését, bár mint mondta ez nem a
repülőtérhez kapcsolódó fejlesztés része.
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Javasolja a képviselő- testület részére, hogy az Ipari Park beruházójától kérje a zaj gátló fasor
mielőbbi kialakítását, a repülőtér felől, hiszen a fasornak nőni kell a megfelelő hatás eléréséhez.
A Reptér utca kiemelt figyelmet élvez az építkezés során.. Amennyiben mégis a Reptéri utcán
keresztül valósul meg az építkezés a beruházónak a vízelvezetést, burkolat cseréjét és a világító
testek cseréjét el kell végeznie kárpótlásul az okozott kellemetlenségekért. Az Önkormányzat
garanciát kér, hogy a 2090 méter hosszú kifutópálya építése után nem lesz nagyobb a zajterhelés.
Amennyiben a zajterhelés nagyobb a védelmi rendszer megerősítését fogja kérni az
Önkormányzat, ha pedig nem lesz nagyobb azt is kérik alátámasztani. Azt megígéri, hogy az
Önkormányzat a lakosság érdekeit szem előtt tartva fog az ügyben eljárni.
Miután kérdés, hozzászólás nem volt, Herold Ádám megköszönte a jelenlétet és 17.55-kor bezárta
a képviselő-testületi ülést.

k. m. f.
Herold Ádám
polgármester

Dr. Slánicz Katalin
jegyző

14

