Pér Község Önkormányzati
Képviselő-testülete
/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pér Község Önkormányzata 2012. április 17-én (kedden) 18.00-kor megtartott
képviselő-testületi ülésén.
Helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház Házasságkötő terme
Jelen vannak:

Herold Ádám polgármester
Kolonics Erzsébet alpolgármester
ifj. Biliczki József
Csordás Gábor
Szollinger János
Szelecz László települési képviselők

Meghívottak:
Tóth Károly Pannonhalmi Rendőrőrs parancsnokhelyettese
Vadász László Győr-Pér Repülőtér Kft. ügyvezető ig.
Doró Tibor Péri Innovációs Ipari Park képviselője
Horváth Rita Vadvirág Óvoda megbízott vezetője
Dr. Slánicz Katalin jegyző
Horváth Frigyesné jegyzőkönyvvezető
Igazoltan távol:

Csendes Gábor települési képviselő

Jelen van 10 fő érdeklődő a lakosság részéről.
Herold Ádám polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 7
képviselőből 6 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.
Herold Ádám:
Elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat mindent megtesz a Péri Innovációs
Ipari Park megvalósulása érdekében.
2012. április 01-től létrejött Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzősége. A két település
körjegyzőjének Dr. Slánicz Katalint, az aljegyzőnek pedig Törökné Dr. Csölle Katalint
választották meg az együttes képviselő-testületi ülésen. Egyéb személyi változás nem történt.
Elmondja, hogy az elmúlt héten meghívott vendégként a mezőörsi közmeghallgatáson vett részt a
nagyszentjánosi polgármesterrel, Friderics Cecíliával és Dr. Slánicz Katalin körjegyzővel.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy ezek a tárgyalások eredménytelenül zárultak. Az említett
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települések nem kívánnak a körjegyzőséghez csatlakozni a 2012. évben. Elmondja, hogy Bőny
polgármesterével és képviselőivel a tervek szerint a jövő héten tárgyalnak. Töltéstavával
egyenlőre nem sikerült megállapodni és abban egyeztek meg, hogy amennyiben változni fognak a
jogszabályi feltételek újra leülnek tárgyalni.
LEADER pályázatok most kerülnek elbírálásra, előzetes információk szerint kedvező döntésre
számít az Önkormányzat. Az MVH-hoz a külterületi utak felújítására beadott pályázattal
kapcsolatosan az MVH szakemberi bejárást tartottak, reméli, hogy szintén pozitív lesz a pályázat
elbírálása. Előadja, hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház épületében Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér kiépítésére nyert pályázat - tervek szerint- 2012. évben megvalósításra kerül. Az
önrész előteremtése nagy feladata lesz az Önkormányzatnak.
Elmondja, hogy a költségvetésben 1 millió forintot különített el a képviselő-testület utak
felújítására. Javasolja, hogy a legkritikusabb útfelületeket mérjék fel és azok legyenek kijavítva.
Kéri a képviselők segítségét, hogy az árajánlatokból válasszák ki a legkedvezőbbeket.
Megkérdezi, hogy a képviselőknek van- e kérdése, ha nincsen, kézfeltartással fogadják el a
beszámolót a két ülés közötti munkáról.
Köszöni, megállapítja, hogy egyhangúan elfogadták.
A képviselő-testület az alábbi egyhangú határozatot hozta:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2012./IV. 17./ Kt. határozata
a polgármester – előző ülés óta végzett munkáról, aktuális feladatokról, a képviselő-testület lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló – tájékoztatójának elfogadásáról.
Felelős: Herold Ádám polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívóban meghatározottak szerint.
Napirendi javaslat:
1. Közrend, közbiztonság a településen
Előadó: Dr. Albert Gábor Pannonhalmi Rendőrőrs vezetője
2. Győr-Pér Repülőtér Kft. 2011. évi működésének értékelése
Előadó: Vadász László ügyvezető igazgató
3. Győr-Pér Repülőtér Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadása
Előadó: Herold Ádám polgármester
4. Tájékoztató a Péri Innovációs Ipari Park beruházás aktuális helyzetéről
Előadó: Doró Tibor
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5. Támogatási szerződés Pér Község Önkormányzat-Consol-Trade Kft. között
játszótér, közpark kialakításához
Előadó: Herold Ádám polgármester
6. …/2012.(…) számú Önkormányzati rendelet-tervezet az Önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről szóló 1/2011.(II.16.) rendelet módosításáról
Előadó: Herold Ádám polgármester
7. Beszámoló Pér Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
(zárszámadás)
Előadó: Herold Ádám polgármester
8. Döntés az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési
önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
Előadó: Herold Ádám polgármester
9. Megállapodás tényfeltárási záró-dokumentáció elkészítésére
Előadó: Dr. Slánicz Katalin jegyző
10. Beszámoló a Barátság Polgárőr egyesület működéséről. a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó:Biliczki József a Barátság Polgárőr Egyesület elnöke
11. Beszámoló az Öveges József Általános iskola 2012. évi működéséről, gazdálkodásáról
Előadó:Szelecz László iskolaigazgató
12. Beszámoló a Vadvirág Óvoda 2012. évi működéséről, gazdálkodásáról
Előadó:Horváth Rita óvodavezető
Kéri a képviselő-testületet, hogy kézfeltartással fogadja el a napirendi javaslatot!
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadja a napirendi javaslatot.
II. N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A
1. Közrend, közbiztonság a településen
Előadó: Tóth Károly Pannonhalmi Rendőrőrs parancsnokhelyettese
Herold Ádám polgármester:
Köszönti a Pannonhalmi Rendőrőrs parancsnok helyettesét, Tóth Károlyt. Megkéri, hogy tartsa
meg beszámolóját a közrendről és közbiztonságról a településen.
A közrendről és közbiztonságról szóló beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Tóth Károly a Pannonhalmi Rendőrörs parancsnokhelyettese:
A jelenlévők köszöntését követően, tolmácsolja dr. Albert Gábor üzenetét, miszerint
halaszthatatlan egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a testületi ülésen.
Ismerteti beszámolóját a közrend és közbiztonság helyzetéről Pér, Mindszentpuszta, Püspökalap
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községek területén.
Herold Ádám:
Megköszöni a beszámolót és a Pannonhalmi Rendőrőrs munkáját és megkérdezi van-e kérdés
hozzászólás.
Szelecz László:
Megkérdezi, hogy a Vadvirág Óvoda ellen elkövetett betörés elkövetőit sikerült-e elfogni.
Tóth Károly: a Pannonhalmi Rendőrőrs parancsnokhelyettese
Elmondja, hogy a rendőrségnek van gyanúsítottja, őrizetben van, de bizonyítani nehéz lesz.
Több kérdés hozzászólás nem volt.
Herold Ádám:
Kéri a képviselő-testületet, hogy kézfeltartással fogadja el a beszámolót
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbiakról dönt:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2012./IV. 17./ Kt. határozata
arról, hogy a Pannonhalmi Rendőrőrs beszámolóját
a közrendről és közbiztonságról megismerte és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:Herold Ádám polgármester
2. Győr-Pér Repülőtér Kft. 2011. évi működésének értékelése
Előadó: Vadász László ügyvezető igazgató
Győr-Pér Repülőtér Kft. 2011. pénzügyi beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Herold Ádám:
Köszönti a Győr-Pér Repülőtér Kft. ügyvezető igazgatóját és felkéri a beszámoló megtartására.
Vadász László:
Felolvassa a jegyzőkönyv mellékletét képező beszámolót.
Herold Ádám:
Megköszöni a beszámolót és megkérdezi van-e hozzászólás, kérdés.
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbiakról dönt:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2012./IV. 17./ Kt. határozata
arról, hogy a Győr-Pér Repülőtér Kft. 2011. évi pénzügyi beszámolóját 872,8 millió Ft
főösszeggel, és +21,7 millió Ft mérleg szerinti eredménnyel megismerte és elfogadja és
hozzájárul a 21,7 millió Ft eredménytartalékba helyezéséhez
Határidő: azonnal
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Felelős:Herold Ádám polgármester
3. Győr-Pér Repülőtér Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadása
Előadó: Vadász László ügyvezető igazgató
A Győr-Pér Repülőtér kft. üzleti terve a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Vadász László:
Ismerteti a jegyzőkönyv mellékletét képező Győr-Pér Repülőtér Kft. üzleti tervét.
A beszámoló elmondása után megkérdezi, hogy az elhangzottakhoz van-e valakinek kérdése
hozzászólása.
Kolonics Erzsébet:
Elmondja, hogy a beszámolót és a 2012. évi üzleti tervet a győri önkormányzat gazdasági és
tulajdonosi bizottság is meghallgatta, majd megtárgyalta és egyhangúan elfogadták. Az adózás
utáni eredményt tartalékba helyezték. Elmondja, hogy nem látta az üzleti tervben a tagi
kölcsönök visszafizetésére elkülönített összeget. Mindenképpen szeretné, ha a 2012. évben
belekerülne az üzleti tervbe valamennyi tagi kölcsön visszafizetése Pér Község Önkormányzata
részére. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy ennek tudatában szavazzák meg a Győr-Pér
Repülőtér Kft üzleti tervét.
Herold Ádám:
Elmondja, hogy szeretné az önkormányzat kérni az üzleti tervbe belevenni legalább 4 millió tagi
kölcsön visszafizetését az önkormányzat részére. Természetesen ezzel nem szeretnék a Győr-Pér
Repülőtér Kft. működését ellehetetleníteni.
Vadász László:
Elmondja, hogy a felvetést támogatja, de mindenképpen az összes tulajdonos hozzájárulása
szükséges a javaslat beépítéséhez.
Kolonics Erzsébet:
Előadja, hogy a fejlesztésre beadott tervek mindenre kiterjedőek, de kérdése az, hogy a Reptér
hogyan lesz megközelíthető. Elmondja, hogy bármilyen fejlesztés esetén a Reptéri utcát nem
lehet tovább terhelni.
Vadász László:
Egyetért, elmondja, hogy az elkerülő út megépítéséig a volt Tsz telepen keresztül tervezik a
forgalmat elvezetni és egy ideiglenes út lesz a Repülőtér és a Tsz telep között. A Reptéri utca
fejlesztését kettő lépcsőben tervezik. Első körben egy járda kiépítését tervezik. Ez a kifutópálya
meghosszabbításával egy időben történik, majd amikor a létesítmények is megépítésre kerülnek
akkor mindenképpen szükséges megépíteni a közúti kapcsolatot a körforgalommal, amely a
szabályozási tervben is szerepel. Sajnos a repülőterek pályázatait az MVH nem támogatja. A
Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél a repülőterekkel kapcsolatban két dologra lehet pályázni, a
közúti kapcsolat kialakítására és a logisztikai kiszolgáló egységek kialakítására. Úgy tudja a
héten lesz is erre vonatkozóan tárgyalás.
Dr. Slánicz Katalin:
Elmondja, hogy a pályázati megbeszélés jövő héten lesz a pályázatíró elfoglaltsága miatt.
Herold Ádám:
Megköszöni a Győr-Pér Repülőtér Kft. üzleti tervéről szóló tájékoztatót és kéri a képviselőket,
hogy fogadják el a beszámolót azzal a kiegészítéssel, hogy Pér Község Önkormányzata a Kft-nek
befizetett tagi kölcsön egy részét kéri 2012. évben, a mellékelt határozati javaslat szerint.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbiakról dönt:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
39./2012./IV. 17./ Kt. határozata
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Vadász László ügyvezető által
előterjesztett Győr-Pér Repülőtér Kft. 2012. évi üzleti tervét, az abban foglaltakat az alábbi
kiegészítés beépítésével fogadja el:
1./ Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 2007. december 20.
napján kelt kölcsönszerződés alapján a Győr-Pér Repülőtér Kft. részére 8.000.000 Ft, azaz
nyolcmillió forint összegű tagi kölcsönt nyújtott. A tagi kölcsön visszafizetésének határideje
2010. december 31. napján lejárt.
2./ Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pér Község Polgármesterét,
hogy a Győr-Pér Repülőtér Kft. soron következő taggyűlésén – 2012. április 19. – indítványozza
a nyolcmillió forint összegű tagi kölcsönből legalább négymillió forint összegű tagi kölcsön
visszafűzetésének 2012. évi üzleti tervbe történő beépítését, amennyiben a tagi kölcsön fent
hivatkozott részének visszafizetése nem lehetetleníti el a Győr-Pér Repülőtér Kft. működését.
3./Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pér Község Polgármesterét, hogy
a tagi kölcsön – annak egy része - visszafizetésének ütemezéséről tárgyalásokat folytasson,
amelynek eredményéről tájékoztatassa a képviselő-testületet.
4./ Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Pér Község Jegyzőjét, hogy az 2-3.
pontban hozott döntésről a határozatot - megtárgyalás céljából - a Győr-Pér Repülőtér Kft.
ügyvezetőjének küldje meg.
Felelős: Herold Ádám Pér Község polgármestere 2-3. pont vonatkozásában
Dr. Slánicz Katalin Pér Község jegyzője 4. pont vonatkozásában
Határidő: 2012. április 19. a Győr-Pér Repülőtér Kft. taggyűlésének napja
4. Tájékoztató a Péri Innovációs Ipari Park beruházás aktuális helyzetéről
Előadó: Doró Tibor general manager
Herold Ádám:
Köszönti a Péri Innovációs Ipari Park Kft. képviseletében megjelent Doró Tibort és kéri
tájékoztatója megtartására.
Doró Tibor:
Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a tervezési engedélyezési munkák a végéhez
közelednek az Innovációs Ipari Park megvalósítása karnyújtásnyira van. 2011. decemberében
megalakult a Péri Innovációs Ipari Park Kft., amely a fejlesztést az Önkormányzattal és a GyőrPér Repülőtér Kft.-vel együtt végrehajtja. A PIIP Kft. tulajdonosai a Consol Trade Kft. és a
Pannon Projekt Kft tagjai. Elmondja, hogy jogerős építési engedéllyel rendelkezik mindkettő
közúti körforgalmi csomópont, amelyről már a Repülőtér kapcsán is szó volt. Elmondja, hogy az
építési engedélyek 2013. április hónapig szólnak, de adott az engedély érvényességi ideje
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meghosszabbításának lehetősége Az első Győr felöli körforgalom kivitelezési terveit elkezdték
készíteni, amely Győr felől a Repülőtér irányában történő nyomvonal kiépítését eredményezi. A
közmű kiépítésével kapcsolatos előkészületek is elkezdődtek. Tárgyalások folynak és az előzetes
tervek készülnek. A 81. főút mellett lévő 16 hektáros terület mezőgazdasági művelés alóli
kivonása május végére június elejére megtörténik és a közútkezelő az elkerülő út és a
körforgalom megépítése előtt előre láthatólag hozzájárul a terület ideiglenes megközelítéséhez
egy ideiglenes lehajtó megépítésével. Elmondja, hogy ezen a területen a beruházás hamarosan
elindulhat. Előadja, hogy konkrét megkeresések vannak a leendő ipari park területére betelepülni
szándékozók részéről.
2011. évben létrehozták a Péri Innovációs Ipari Park honlapját és nagyon népszerű az oldal.
Sokan tekintették meg azokat az anyagokat, amelyeket feltöltöttek. Ez nagyon fontos az Ipari
Park szempontjából, de fontos a településnek is, hiszen sokan megismerhetik a községet is az
oldalon keresztül. Elmondja, hogy sajnos a PIIP reklámtáblát a 81-es főút mellől el kellett
szállítani, mert a jogszabályok változtak és közút mellett 100 méteres távolságon belül nem lehet
reklámtáblát elhelyezni. Most átkerült a Repülőtér területére, de amint a terület ipari területté lesz
besorolva, vissza lehet helyezni. Elmondja, hogy 2012. évben pályázatot kívánnak benyújtani
ipari park cím elnyerése érdekében, de ehhez az kell, hogy három letelepedni akaró gazdasági
társaság szándéknyilatkozatával rendelkezzenek. Elmondja, hogy a rendezési terv tartalmazza
egy vasúti nyomvonal kiépítését is. Ezzel az ipari park létjogosultságát szeretné hangsúlyozni,
hiszen légi, vasúti és közúti kapcsolattal rendelkező ipari parknak fontos szerepe lehet a térség
életében.
A tájékoztató végén megkérdezi, hogy kérdése van-e valakinek az elhangzottakhoz.
Herold Ádám:
Megköszöni a beszámolót.
Jáger Lászlóné:
Megkérdezi, hogy az elkerülő út az végig lenne-e kiépítve?
Doró Tibor:
Nem az első ütemben a Reptérig történne meg az elkerülő út megépítése. Elmondja, hogy a Győr
felöli körforgalom és az első 3 km-es útszakasz kerülne első körben kiépítésre. A teljes útszakasz
5,5 km lesz majd és Mezőörs felé a következő körforgalom.
Jáger Lászlóné:
Megkérdezi, hogy a házakkal mi lesz, mert úgy tudja az építési nyomvonalba beleesik kettő ház.
Doró Tibor:
Várta már a kérdést.
Jáger Lászlóné:
Elmondja, hogy az egyik ház az érintettek közül az Ő házuk.
Doró Tibor:
Elmondja, hogy ezek az ingatlanok már a rendezési terv során is a nyomvonalba estek bele. Az
építkezés megkezdése előtt a tulajdonosok tájékoztatást fognak kapni. Elmondja, hogy tudják
tartani azt, hogy egy évvel előtte értesítik az érintett ingatlan tulajdonosait.
Jáger Lászlóné:
Megkérdezi, hogy hány méteres lesz az út szélessége.
Doró Tibor:
Úgy tudja, hogy 16 méteres az út szélessége.
Kolonics Erzsébet:
Megjegyzi, hogy nem szolgalmi út, mint ahogy az előző jegyző úr mondta.
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Herold Ádám:
Elmondja, hogy az árkokkal együtt 21 méter szélességre emlékszik. Biztosítja az érintetteket,
hogy amíg a rendezési tervben leírt biztonsági előírások nem teljesülnek az építkezés el sem
kezdődhet. A rendezési terv szerint 2-2 ingatlan mindenképpen kisajátításra kerül, a fennmaradó
1-1 ingatlan tulajdonosai pedig eldönthetik, hogy maradnak vagy sem. Ingatlan szakértő fogja az
ingatlanok értékét meghatározni.
Az Önkormányzat mindenben a Reptér utcaiak érdekét fogja képviselni az építkezés során.
Kolonics Erzsébet:
Elmondja, hogy nem kell félni a kisajátítástól. A rendszerváltozás óta a magántulajdon szent és
sérthetetlen. Az építkezés nem kezdődhet addig, míg egyezség nem születik a tulajdonosok és a
beruházó között.
Doró úrhoz lenne egy megjegyzése, elmondja, hogy a beruházó abból induljon ki, hogy a péri
önkormányzat nem tud utat építeni és nem tud kisajátítani, mert az ehhez szükséges anyagi forrás
nem áll rendelkezésre. Az biztos, hogy pénzben nem számíthatnak az önkormányzat segítségére,
minden másban igen.
Doró Tibor:
Elmondja, hogy tisztában vannak az önkormányzat anyagi helyzetével. Nagyon köszöni a
rugalmas és professzionális ügyintézést az Önkormányzat részéről. Elmondja, hogy nagyon sok
Uniós forrás kihasználatlan Magyarországon. Ezt próbálják kihasználni és ehhez kéri az
Önkormányzat segítségét. Az AUDI és az Önkormányzat együttműködésével hatékonyabban
tudnak pályázni és remélhetőleg így több lehetőséget ki tudnak használni.
Herold Ádám:
Köszöni a beszámolót és külön szeretné Ő is megköszönni az Önkormányzat munkáját kiemelve
Dr. Slánicz Katalin professzionális munkáját.
Több kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester kérte a képviselő-testületet a beszámoló
elfogadására.
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbiakról dönt:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2012./IV. 17./ Kt. határozata
arról, hogy a Consol-Trade Kft. beszámolóját a Péri Innovációs Ipari Park beruházás aktuális
helyzetéről
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:Herold Ádám polgármester
5. Támogatási szerződés Pér Község Önkormányzat-Consol-Trade Kft. között
játszótér, közpark kialakításához
Előadó: Herold Ádám polgármester
A támogatási szerződés tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Herold Ádám:
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Elmondja, hogy várhatóan 2012. második felében újra lehet pályázni a játszótér építésére,
amelyet az első fordulóban nem sikerült megnyerni. A Vezseny ér partjára egy közparkot
szeretne az Önkormányzat. Az első részében díszpark kerülne kialakításra a második részében
játszóteret ( amely felülről úgy nézne ki mint Pér térképe) és a harmadik felében pedig vásártér
kialakítását tervezik. Elmondja, hogy lehetőség szerint egy korcsolyázó hely építésére is sor
kerülne, a Vezseny ér kivezetésével. Elmondja, hogy a pályázat önrésze 4,5 millió forint, amelyet
a Consol-Trade Kft. egy támogatási szerződés keretében az Önkormányzatnak biztosít.
Amennyiben a támogatási szerződés aláírásra kerül 2012. május 15-ig átutalná az Önkormányzat
részére. Kéri a Képviselő-testület felhatalmazását, hogy a támogatási szerződést megkössék az
Önkormányzat nevében. A képviselő-testület és a település nevében köszöni a támogatást.
Kolonics Erzsébet:
Kijelenti, hogy a szerződéssel egyetért, és nagyon örül a támogatásnak.
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbiakról dönt:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2012./IV. 17./ Kt. határozata
arról, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező játszótér, közpark kialakítását
elősegítő Pér Község Önkormányzat és a Péri Innovációs Ipari Park Kft. között kötendő
„Támogatási Szerződést” megismerte és felhatalmazza Herold Ádám polgármestert a
megállapodás aláírására
Határidő: azonnal
Felelős: Herold Ádám polgármester
6. …/2012.(…) számú Önkormányzati rendelet-tervezet az Önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről szóló 1/2011.(II.16.) rendelet módosításáról
Előadó: Herold Ádám polgármester
A rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Herold Ádám:
Felolvassa a rendelet-tervezetet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.16.)
rendelet módosításáról szóló előterjesztést.
Kolonics Erzsébet:
Elmondja, hogy elégedett az elért eredménnyel. Sikerült az Önkormányzat tartozását 38 millió
forintról 24 millió forintra csökkenteni. A 24 millió forintból is 12 millió forint a Győr-Szol Zrt.
felé a tartozás, amit a lakosságtól vállalt át az Önkormányzat.
Több hozzászólás, kérdés nem volt.
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet hozza.
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PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET
5/2012. (04.17.) SZÁMÚ RENDELETE
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.16.) rendelet módosításáról
7. Beszámoló Pér Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
(zárszámadás)
Előadó: Herold Ádám polgármester
Beszámoló Pér Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)
szóló előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Herold Ádám:
Ismerteti a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztést.
Kérdés hozzászólás nem volt a polgármester kérte a beszámoló elfogadását.
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet hozza.
PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET
6/2012.(04.17.) számú rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról.
8. Döntés az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési
önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
Előadó: Herold Ádám polgármester
Herold Ádám:
Elmondja, hogy a képviselők megkapták a pályázat tervezetét. A polgármester felolvassa a
határozat tervezetet.
Hozzászólás, kérdés nem volt.
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbiakról dönt:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2012/IV.17./ Kt. határozata
a megyei önkormányzati tartalék/az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
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1. 1. Pér Község Önkormányzata képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2012. évi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatására.
2. Pér Község Önkormányzata képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő
nyilatkozatot teszi:
I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2012. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti.
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 27
800 ezer forint összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét
36 062 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett.
V. az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.
Felelős: Herold Ádám polgármester
Határidő: azonnal
9. Megállapodás tényfeltárási záró-dokumentáció elkészítésére
Előadó: Dr. Slánicz Katalin jegyző
A megállapodás-tényfeltáró dokumentáció elkészítésére vonatkozó szerződés-tervezet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Herold Ádám:
Ismerteti a megállapodás tervezetet. Elmondja, hogy több árajánlat közül választották ki a
legjobbat.
Hozzászólás, kérdés nem volt.
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbiakról dönt:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2012./IV. 17./ Kt. határozata
arról, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező kötendő tényfeltárási záró
dokumentáció elkészítéséről szóló megállapodásban foglaltakat megismerte és felhatalmazza
Herold Ádám polgármestert a szerződés aláírására
Határidő: azonnal
Felelős: Herold Ádám polgármester
10. Beszámoló a Barátság Polgárőr Egyesület működéséről a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó: Biliczki József a Barátság Polgárőr egyesület vezetője
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A Barátság Polgárőr egyesület beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Herold Ádám:
Megkéri Biliczki Józsefet az egyesület beszámolójának megtartására.
Biliczki József:
Ismerteti a jegyzőkönyv mellékletét képező beszámolót.
Herold Ádám:
Megköszöni a beszámolót és a polgárőrség munkáját. Megkéri a lakosságot, hogy támogassák
az egyesületet akár anyagilag akár szolgálat vállalásával.
Jáger Lászlóné:
Megkérdezi, hogy az 1% felajánlható-e az egyesület részére.
Biliczki József:
Elmondja, hogy a beszámolóban azért nem tért ki az 1 %-ra, mert a tavalyi évben nem kapták
meg az 1 % személyi jövedelemadóból a felajánlásokat. Elmondja, hogy több könyvelő próbált
utána járni, mi ennek az oka, de nem sikerült elintézniük. Szerinte az egyesületek hátrányban
vannak a rendszerben.
Több hozzászólás, kérdés nem volt.
A polgármester kérdésére a képviselő-testület, ellenszavazat nélkül egy tartózkodással az
alábbiakról dönt:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2012./IV. 17./ Kt. határozata
arról, hogy a Barátság Polgárőr Egyesület beszámolóját megismerte és
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:Herold Ádám polgármester
11.
Beszámoló az Öveges József Általános iskola 2012. évi működéséről, gazdálkodásáról
Előadó: Szelecz László iskolaigazgató
Az Öveges József Általános Iskola beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Herold Ádám:
Megkéri Szelecz László iskolaigazgatót beszámolója megtartására.
Szelecz László:
Ismerteti a jegyzőkönyv mellékletét képező beszámolót. A beszámoló után felhívja a jelenlévők
figyelmét, hogy 2012. április 21-én szombaton színházi előadás lesz a Petőfi Sándor
Művelődési Házban. A Dunaszegi Színjátszókör előadásában a Szép Nyári Nap című zenés
előadást láthatják az érdeklődők este 6 órakor. Az előadás ingyenes az Önkormányzat
támogatásával jöhetett létre. Mindenkit szeretettel várnak az előadásra.
Herold Ádám:
Köszöni a beszámolót. Elmondja, hogy külön szeretné megköszönni Nagy Béla áldozatos
munkáját, aki a Falubusszal szállítja a gyerekeket a különböző programokra sokszor hétvégén
is.
12

Egyéb hozzászólás, kérdés nem volt.
A polgármester kérdésére a képviselő-testület, ellenszavazat nélkül egy tartózkodással az
alábbiakról dönt:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2012./IV. 17./ Kt. határozata
arról, hogy az Öveges József Általános Iskola beszámolóját a 2012. évi működésről megismerte
és
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Herold Ádám polgármester
12. Beszámoló a Vadvirág Óvoda 2012. évi működéséről, gazdálkodásáról
Előadó:Horváth Rita megbízott óvodavezető
A Vadvirág Óvoda beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Herold Ádám:
Felkéri Horváth Rita megbízott óvodavezetőt a beszámolója megtartására.
Horváth Rita:
Elmondja a jegyzőkönyv mellékletét képező beszámolóját.
Herold Ádám:
Köszöni a beszámolót. Köszöni az Óvoda vezetőségének, munkatársainak munkáját.
Hozzászólás, kérdés nem volt.
A polgármester kérdésére a képviselő-testület, ellenszavazat nélkül egy tartózkodással az
alábbiakról dönt:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2012./IV. 17./ Kt. határozata
arról, hogy a Vadvirág Óvoda beszámolóját a 2012. évi működésről megismerte és
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:Herold Ádám polgármester
A polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése.
Jáger Lászlóné:
Megkérdezi, hogy a civil szervezetek mikor igényelhetik a nekik megszavazott támogatást.
Herold Ádám:
Elmondja, hogy írásban kell benyújtani az igényt és 2012. november 30-ig kell elszámolni a
felvett támogatással.
Jáger Lászlóné:
Megkérdezi, hogy a kóbor kutyákkal mit lehetne kezdeni.
Herold Ádám:
Elmondja, hogy a problémás kutyákat jelezni kell az Önkormányzat felé a gazdátlan kutyát
10.000,-Ft-ért viszi el a hatóság.
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Jáger Lászlóné:
Megkérdezi, hogy azokkal mit lehet csinálni, amelyeknek van gazdája.
Herold Ádám:
Elmondja, hogy sajnos hiába szólítják fel a tulajdonosokat, a büntetést letiltani nem lehet, mert
nincsen munkahelyük. Elmondja, hogy egy megoldás van a kutyák hatóság általi elvitetése és ez
kutyánként 10.000,-Ft költséget jelent az Önkormányzatnak.
Miután további kérdés, hozzászólás nem volt, Herold Ádám megköszönte a jelenlétet és 21.00-kor
bezárta a képviselő-testületi ülést.
k. m. f.

Herold Ádám
polgármester

Dr. Slánicz Katalin
körjegyző
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