Pér Község Önkormányzati
Képviselő-testülete
1406-13/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pér Község Önkormányzata 2012. április 27-én (szerdán) 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
Csendes Gábor
Szelecz László települési képviselők

Meghívottak:
Kovács Imre „Jószív” Temetkezési Kft képviselője
dr. Kiss Mihályné „Jószív” Temetkezési Kft. képviselője
Dr. Slánicz Katalin jegyző
Horváth Frigyesné jegyzőkönyvvezető
Jelen van 18 fő érdeklődő a lakosság részéről.
Herold Ádám polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 7
képviselőből 7 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 Pér Község tekintetében most jelen pillanatban az AUDI Motor Kft. részéről
felmerült Repülőtér fejlesztése a legnagyobb kihívás. Az Audi a kifutópálya meghosszabbítását
és a gurulóút kiszélesítését tartja szükségesnek. Most zajlanak a tárgyalások és az előkészítése a
projektnek, amelyben az Önkormányzat tevékenyen részt vesz. A megvalósítást sajnos nehezíti,
hogy a természetvédelmi besorolása a területnek megnehezíti a megvalósítását. Természetesen az
érintett szakhatóságokkal együtt keresik a megoldásokat.
Elmondja, hogy a Péri Szebb Jövőt Közhasznú Egyesület által benyújtott pályázat kedvező
elbírálásra került és 7 726 326,-Ft támogatást kapott az egyesület 858 4900,-Ft önrész mellett. A
Fehérvári úton lévő Csárda felújítására fordítják a pályázati pénzt. A Mezőörs felőli szárnyat
újítják fel belőle, ez 3 helyiséget érint. Elmondja, hogy egy vizesblokk és kettő darab szoba kerül
kialakításra, amelyekben korhű berendezésekkel elevenítik fel az itt és környéken élők múltját.
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Elmondja, hogy nagy segítség ebben Ács Gyula bácsi és felesége Terike néni adománya, amelyet
az Önkormányzat részére átadott. Kéri a nyugdíjas klub tagjait és mindenkit, akinek otthonában
nélkülözhető muzeális tárgyak fellelhetők segítsék a korhű múzeum berendezését.
Elmondja, hogy pályázatot nyújtottak be a „Pannónia Kincse LEADER térségének
népszerűsítésére” amely pályázat szintén elbírálásra került és 2 614 000,-Ft-ot könyv
kinyomtatására és terjesztésére kapott az Önkormányzat, amit Polgár Kálmán tanár úr állított
össze. A könyv a lektorálási fázisban van. Ezúton is szeretné megköszönni Polgár Kálmán tanár
úr áldozatos munkáját, amelyet a könyv megírására fordított.
Elmondja, hogy az Integrál Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására megnyert pályázat
megvalósításán fáradozik az Önkormányzat, reményei szerint a beruházás 2012 őszén
elkezdődhet.
Elmondja, hogy több elbírálás alatt lévő pályázata van az Önkormányzatnak. Az Öveges József
Általános Iskola pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez „Könyvtári
szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése-„ Tudásexpo express” néven, amelynek
keretében informatikai eszközök fejlesztésére lehetett pályázni. A pályázat 2012. július hónapban
kerül elbírálásra és 5 499 430 Ft-ra pályáztak önerő nélkül.
Elmondja, hogy pályázatot nyújtottak be a Belügyminisztériumhoz a „Közbiztonság növelését
szolgáló fejlesztése megvalósítása” néven 3 957 066 Ft összegre, amelyet térfigyelő kamera
felállítására fordítaná az Önkormányzat a településen.
Az Európai Bizottsághoz pályázatot nyújtottak be „Testvérvárosi találkozók” címszó alatt.
Elmondja, hogy 2013.-ban Pér-Mindszentpusztán kerül megrendezésre a „Mindszenti Napok”
néven ismert mindszenti nevű települések találkozója. Az Önkormányzat ennek a
megrendezésére kívánja fordítani az esetlegesen megnyert pályázati pénzt.
Elmondja, hogy a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Minisztériumhoz benyújtottak a helyi
gazdákkal együtt „Mezőgazdasági utak fejlesztésére” pályázatot, amely elsőfokon sajnos
elutasításra került, azonban az önkormányzat fellebbezést terjesztett elő. A másodfokú eljárás
még folyamatban van. Elmondja, hogy 2012. szeptemberben kerül kiírásra a játszótér
kialakítására szolgáló pályázat, amelyre szintén pályázni szeretne az Önkormányzat. Az
szükséges önerő már elkülönítve van az Önkormányzat folyószámláján, amelyet a Péri
Innovációs Park Kft. utalt az Önkormányzat részére.
Elmondja, hogy Pér község életében egy örömteli eseményre került sor a közelmúltban Házassági
évfordulójukat ünneplő házaspárokat hívták meg egy közös ünneplésre úgynevezett „Falusi
Lakodalom” elnevezéssel színes, eseménydús ünnepséget tartottak Dömötörné Markotics Zsuzsa
szervezésében. Elmondja, hogy a „Békavár” néven ismert települési részen szintén Dömötörné
Markotics Zsuzsa egy „Mesevár” elnevezésű szép épületegyüttes létrehozásával gazdagították a
településen a turisztikai látványosságot. A gyermekek nyári napközis foglalkoztatása kulturált
környezetben megoldható ezen a szép helyen. A polgármester megköszönte a település nevében
az áldozatos munkát és további sok sikert kíván a működtetéséhez.
Megköszönte az Öveges József Általános Iskola és Vadvirág Óvoda vezetőinek és dolgozóinak
munkáját a 2011.-2012. tanévben.
Elmondja, hogy a mindenki által ismert Temető melletti 649 hrsz. számú terület feltárása során
sem emberre sem élővilágra közvetlenül vagy közvetve káros anyagot nem találtak. Valószínűleg
kettő darab monitoring kút felállítására kap javaslatot az Önkormányzat és ezekből kell majd
előre láthatólag 5 éven keresztül vízmintákat venni és elemezni. A környékből három darab kút
vízmintája lett bevizsgálva és mindegyik majdnem ivóvíz minőségű. Ezek az intézkedések sajnos
nagyon megterhelték az Önkormányzat költségvetését. Másra is lehetett volna fordítani, gondol
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itt az utak felújítására vagy akár a játszótér létrehozására.
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 polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívóban meghatározottaktól eltérően,
mert a Péri Szebb Jövőt Egyesület emlékhely kialakítási iránti kérelmét visszavonta.
Napirendi javaslat:
1. Beszámoló Pér Község Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről
Előadó: Herold Ádám polgármester
2. „JÓSZÍV” Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2011. évre vonatkozó
beszámolója a ravatalozó üzemeltetéséről
Előadó: „JÓSZÍV” Kft képviselője
3. /2012.(….) rendelet-tervezet az önkormányzati rendeletekben meghatározott
szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Dr. Slánicz Katalin körjegyző
4. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
5/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Herold Ádám polgármester
5. 2012. évi közbeszerzési terv elfogadása, továbbá döntés az IKSZT közbeszerzési
eljárásáról
Előadó: Herold Ádám polgármester
6. Pályázat elfogadása a Vadvirág Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) feladatainak
ellátására
Előadó: Herold Ádám polgármester
7. Mezőörs és Rétalap települések megkeresése közös önkormányzati hivatal
létrehozására
Előadó: Herold Ádám polgármester
8. Polgár Kálmán közterület elnevezése iránti kérelme
Előadó: Herold Ádám polgármester
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9. Javaslat a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról
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
elfogadja a napirendi javaslatot.
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2012./VI. 27./ Kt. határozata
A 2012. június 27.-i testületi ülés napirendi javaslatának elfogadásáról a Péri Szebb Jövőt
egyesület emlékhely kialakítási kérelmének napirendről történő levételéről
Felelős: Herold Ádám polgármester
Határidő: azonnal
II. N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A
1. Beszámoló Pér Község Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről
Előadó: Herold Ádám polgármester
A beszámoló Pér Község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Herold Ádám:
Ismerteti a jegyzőkönyv mellékletét képező beszámolót Pér Község Önkormányzatának pénzügyi
helyzetéről.
A beszámoló ismertetése után megkérdezi, hogy az elhangzottakhoz van-e valakinek kérdése
hozzászólása.
Kolonics Erzsébet:
Megkérdezi, hogy a Győr-Pér Repülőtér Kft. mikor fizeti vissza a Pér Község Önkormányzata
által nyújtott tagi kölcsön egy részét.
Herold Ádám:
Elmondja, hogy a féléves beszámolójuk után ígérték a tagi kölcsön egy részének, 4,5 millió
forintnak visszafizetését.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
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alábbiakról dönt:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2012./VI. 27./ Kt. határozata
Pér Község Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
Felelős: Herold Ádám polgármester
Határidő: azonnal
2.

„JÓSZÍV” Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2011. évre vonatkozó
beszámolója a ravatalozó üzemeltetéséről
Előadó: „JÓSZÍV” Kft képviselője

Herold Ádám:
Köszönti a „JÓSZÍV” Temetkezési szolgáltató és Kereskedelmi Kft képviseletében megjelent
Kovács Imre urat. Megkéri, hogy tartsa meg beszámolóját.
A „JÓSZÍV” Temetkezési és Kereskedelmi Kft beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kovács Imre:
Köszönti a megjelenteket és ismerteti a beszámoló érdemi részét.
A 2011. évi beszámolón túl ismerteti a 2012. évben bekövetkezett változásokat is. Elmondja,
hogy 2012. január 01.-től az üzemeltetőnek a zeneszolgáltatásért is fizetni kell temetésenként 800
Ft-ot jogszerzői díj címén. Ezt a plusz költséget 2012. évben nem hárítják át a szolgáltatást
igénybevevők felé.
Felhívja az Önkormányzat figyelmét, hogy törvényi előírás a temetők digitalizálása és ehhez
nagyon komoly számítógépes háttérre lesz szükség.
Kolonics Erzsébet:
Köszöni a beszámolót és elfogadja. Az üzemeltetéssel is meg van elégedve. A jogszabályi
változásokra az egyházak figyelmét kellene felhívni, mert a temetők Péren egyházi tulajdonban
vannak. az egyházi vezetők bevonását javasolja az egyeztetésekbe. A díjemelést jelen esetben
nem javasolja, de egyeztetést javasol az érintettek részvételével.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbiakról dönt:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2012./VI. 27./ Kt. határozata
a „JÓSZÍV” Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. beszámolójának elfogadásáról,azzal
hogy a kegyeleti közszolgáltatási díjak összege, 2012. májustól – a JÓSZÍV Temetkezési
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. javaslata ellenére – nem változik.
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Felelős: Herold Ádám polgármester
Határidő: azonnal
3.

/2012.(….) rendelet-tervezet az önkormányzati rendeletekben meghatározott
szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Dr. Slánicz Katalin körjegyző

A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Slánicz Katalin:
Ismerteti a rendelet-tervezetet az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési
rendelkezések hatályon kívüli helyezéséről.
Hozzászólás, kérdés nem volt.
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet hozza.
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2012. (VI.28.) számú önkormányzati rendelete
egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról
4.

A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
5/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Herold Ádám polgármester

A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Herold Ádám:
Ismerteti a rendelet tervezetet, továbbá a Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
díjemelésről szóló társulási határozatát.
Kolonics Erzsébet:
Elmondja, hogy jelen esetben a rendelet tervezetben szereplő díjemelést a társulási határozatnak
megfelelően kénytelen megszavazni, de a későbbiekben szeretné látni a Győr-Szol Zrt.
kimutatásait a bevételekről és kiadásokról és nem utolsó sorban az is érdekelné mennyi a profitja
a cégnek. Javasolja az egyeztetésben részt vevő polgármesterekkel a kapcsolatot felvenni és ilyen
esetben markánsabban álljanak ki az önkormányzatok érdekei mellett.
Szollinger János:
Elmondja, hogy egyetért Kolonics Erzsébet képviselőtársa által elmondottakkal, azzal a
kiegészítéssel, hogy tudni szeretné a hulladékhasznosításból, ami a szelektív gyűjtéssel keletkezik
mennyi a profitja a Győr-Szol Zrt.-nek.
Több hozzászólás, kérdés nem volt.
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
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alábbi rendeletet hozza.
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékok
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 5/2011. (II.16.) rendelet módosításáról

5.

2012. évi közbeszerzési terv elfogadása, továbbá döntés az IKSZT közbeszerzési
eljárásáról
Előadó: Herold Ádám polgármester

A 2012. évi közbeszerzési terv elfogadásáról, továbbá döntés az IKSZT közbeszerzési eljárásáról
szóló előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
Herold Ádám:
Ismerteti Pér Község Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervét és 2012. évi
Közbeszerzési szabályzatának tervezetét.
Hozzászólás, kérdés nem volt.
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza.
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2012. (VI.27.) határozata
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi közbeszerzési tervét az
előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.
Felelős: Herold Ádám polgármester, dr. Slánicz Katalin körjegyző
Határidő: azonnal

A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza.
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2012. (VI.27.) határozata
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Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pér Község Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzatát megismerte és az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja
Felelős: Herold Ádám polgármester, dr. Slánicz Katalin körjegyző
Határidő: azonnal
Dr. Slánicz Katalin:
Elmondja, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 10.§.(2.) bekezdésének a)
és d) pontja szerint az IKSZT megvalósításához szükséges fejlesztési hitelfelvétel nem
engedélyköteles. Az önkormányzat hitelt vesz fel a támogatás előfinanszírozásának biztosítására,
továbbá hitelt kell, hogy felvegyen az önerő biztosítására, amely hitel összege azonban nem éri el
a 10 millió forintot. Előadja, hogy az IKSZT megvalósítása érdekében a bizonytalan, nehéz
pénzügyi helyzet miatt, feltételes közbeszerzési eljárás megindítására kerül sor. Ez azt jelenti,
hogy az ajánlattételi felhívás 21. pontjába beépítésre került:
„Az ajánlatkérő kizárólag abban az esetben képes a jelen eljárás nyertesével szerződést kötni,
amennyiben az ajánlattételi felhívás megküldésével párhuzamosan, a hitelintézeteknél
megindított- az önrész és a pályázati előfinanszírozás biztosítása érdekében- tárgyalások
eredményesen végződnek. A hitelintézetekkel folytatott tárgyalások eredményes végződése alatt
azt kell érteni, hogy az önkormányzat a hitelintézettel, legkésőbb az összegzés megküldésének
napját követő 30. napig megköti a – pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának
biztosítására szolgáló- hitel megállapodást.”
Ezzel is védve van az önkormányzat attól, hogy a nyertessel történő szerződés-kötést, kivitelezést
követően ne tudja a szolgáltatást kifizetni.
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza.
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2012. (VI.27.) határozata
1./ Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomással bír arról, hogy a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Pér Község Önkormányzata részére, 2010. április 4.
napján, a Petőfi Sándor u. 1. szám alatt található művelődési ház, Integrált Közösségi Szolgáltató
Térré alakítására az alábbi pályázati forrást ítélte meg:
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) megvalósítása a művelődési házban:
Támogatás részletezése:
34.858.321,- (nettó) külső, belső felújításra, bővítésre, korszerűsítésre
2.101.111,- (nettó) kis értékű infrastruktúra fejlesztésére
5.758.260,- (nettó) eszközök beszerzése
42.717.692,- a beruházás bruttó és nettó kiadásaira jutó támogatási összeg,
ezen felül:
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3.200.000,- (bruttó) I. évben működtetésre kapott támogatás
2.200.000,- (bruttó) II. évben működtetésre kapott támogatás
1.100.000,- (bruttó) III. évben működtetésre kapott támogatás
Összesen: 49.217.692,2./ Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az IKSZT kialakítására, a meglévő épület
felújítására és korszerűsítésére vonatkozó –feltételes - közbeszerzési eljárás megindítására és
lebonyolítására megbízza az A.M.T Hungaria Bt.-t.
Az eljárás fajtája: hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.
3./ Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti ajánlattételi
felhívásban foglaltakat megismerte, azt a megismert tartalommal elfogadja.
4./ Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ajánlattételi felhívást az alábbi három
cégnek küldi ki:
- KOMPIS és BÓKA Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Tűzliliom u. 20.)
- Jáger és Társa KFT. (9176 Mecsér, Jókai u. 10.)
- FODOR Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1113 Budapest, Ibrahim út 9.)
- WHB Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.)
5./ Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi
személyeket választja meg:
- Kercza Virág, közbeszerzési referens
- Szollinger Józsefné, pénzügyi ügyintéző
- Petrovicz Attila, tervező
- Somogyi Róbert műszaki ellenőr
- dr. Slánicz Katalin, körjegyző
A Bíráló Bizottság elnökének, Kercza Virág, közbeszerzési referenst választja meg.
6./ Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pér Község Polgármesterét,
hogy három hitelintézettől kérjen be ajánlatot a támogatás előfinanszírozásának, továbbá a
pályázat önrészének biztosítására.
Felelős: Herold Ádám polgármester, dr. Slánicz Katalin körjegyző
Határidő: azonnal

6.

Pályázat elfogadása a Vadvirág Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) feladatainak
ellátására
Előadó: Herold Ádám polgármester

Herold Ádám:
Elmondja, hogy 2012. augusztus hónapban Horváth Rita óvodavezető megbízatása lejár.
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Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy egyetértenek-e abban, hogy kiírják a pályázatot a
Vadvirág Óvoda magasabb vezetői állására.
dr. Slánicz Katalin:
Előadja, hogy a jelenlévő képviselők pontosan emlékeznek arra, hogy 2011 nyarán kettő
eredménytelen óvodavezetői pályázati eljárás zajlott le. Az első pályázati kiírásra egy érvényes
pályázat érkezett be, a pályázó azonban visszalépett. A második óvodavezetői pályázati kiírásra
érvényes pályázat nem érkezett. Más megoldás híján élt a képviselő-testület a 138/1992. Korm.
rendelet 5.§.(16.) bekezdésében kapott felhatalmazással. Az SZMSZ rendje szerint az óvoda
vezetésével megbízott óvónő egy éves vezetői kinevezése lejár, így szükséges a pályázat kiírása.
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza.
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2012. (VI.27.) határozata
arról, hogy a Vadvirág Óvoda magasabb vezetői állására –melléklet szerinti tartalommal - a
pályázatot kiírja
Felelős: Herold Ádám
Határidő: azonnal

7.

Mezőörs és Rétalap települések megkeresése közös önkormányzati hivatal
létrehozására
Előadó: Herold Ádám polgármester

A szándéknyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Herold Ádám:
Elmondja, hogy Mezőörs és Rétalap szándéknyilatkozat aláírásának igényével fordultak PérNagyszentjános Községek Körjegyzőségéhez.
Kolonics Erzsébet:
Elmondja, hogy a szándéknyilatkozat elfogadható, abban az esetben, ha Pér község központi
szerepe megmarad. Javasolja, hogy az 5. pont egészüljön ki azzal, hogy a csatlakozni kívánó
települések saját forrásukból egészíthetik ki a nekik járó állami támogatás összegét.
Több hozzászólás nem volt.
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza.
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2012. (VI.27.) határozata
arról, hogy Pér, Nagyszentjános, Mezőörs, Rétalap községek között
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esetleges Önkormányzati közös hivatal létrehozása kapcsán a szándéknyilatkozatban
foglaltakat megismerte, azt az 5. pont alábbi módosításával elfogadja.
„ 5. Gesztor település polgármestere és körjegyzője biztosítja a társuló településük
polgármestereit és képviselő-testületeit, hogy a 3. pontban meghatározott támogatást-saját
költségvetése terhére- kiegészítheti, és ezzel együtt meghatározhatja a településen működő
hivatal felépítését.”
Felhatalmazza Pér Község Önkormányzata Polgármesterét a módosítást követően a
szándéknyilatkozat aláírására.
Felelős: Herold Ádám
Határidő: azonnal

8.

Polgár Kálmán közterület elnevezése iránti kérelme
Előadó: Herold Ádám polgármester

A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Herold Ádám:
Elmondja, hogy Polgár Kálmán tanár úr, kéréssel fordult a T. Képviselő-testület felé, nevezetesen
a 2010-ben Pér községben felállított emlékművet körülölelő zöld területet június 04.-i térnek
szeretné elneveztetni.
Kolonics Erzsébet:
Megkérdezi, hogy a Rózsa utcában lévő házak számozását nem érinti-e a változtatás.
Herold Ádám:
Elmondja, hogy a tér elnevezés nem változtatja az utca házszámozását.
Szollinger János:
Nem tartja szerencsésnek a június 04.-i tér elnevezést.
Szelecz László:
Megfontolásra javasolja a Nemzeti Összetartozás napja elnevezést.
Herold Ádám:
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérjék meg Polgár Kálmán tanár urat, hogy fontolja meg
a Képviselő-testület javaslatát és tegyen újabb javaslatot.
Több hozzászólás nem volt.
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza.
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2012. (VI.27.) határozata
arról, hogy Polgár Kálmán közterület elnevezési kérelmét , miszerint a 782. hrsz. szám alatt
felvett terület „ Június 04. „ elnevezést kapja, nem támogatja.
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Felelős: Herold Ádám
Határidő: azonnal

9.

Javaslat a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról
Előadó: Herold Ádám polgármester

A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosító javaslata a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Herold Ádám:
Elmondja, hogy a képviselők megkapták a módosító javaslat írásos dokumentációját.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt a polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza.
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2012. (VI.27.) határozata
arról, hogy a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának
javaslatait megismerte és azt elfogadja
Felelős: Herold Ádám
Határidő: azonnal
HeroldÁdám:
Megkérdezi, hogy a jelenlévőknek van-e kérdése, hozzászólása az elhangzottakhoz.
Jáger Lászlóné:
Megkérdezi, hogy a Csárda kinek a tulajdona és az építkezés érinti-e a buszmegálló elhelyezését.
Herold Ádám:
Elmondja, hogy a Csárda tulajdonviszonyának a rendezése folyamatban van. A buszmegálló pár
métert Mezőörs irányába eltolásra kerül.
Jáger Lászlóné:
Szerinte sok a gondozatlan kert a faluban. Megkérdezi, hogy mit lehet a tulajdonosokkal kezdeni.
Herold Ádám:
Elmondja, hogy elsőször felszólítják a tulajdonosokat. Általában ezután rendezni szokták a
kerteket, de ha nem akkor kényszerkaszálást végeznek a tulajdonos költségére.
Horváth Péter:
Elmondja, hogy a Vadvirág Óvoda előtt nagyon nehezen lehet parkolni. Megkérdezi, hogy nem
tervezi-e az Önkormányzat parkoló létrehozását.
Herold Ádám:
Elmondja, hogy sajnos Ő is minden nap szenvedő részese a parkoló hiányának. A pénzhiány
sajnos nem teszi lehetővé az azonnali intézkedést, de mindenképpen megoldást kell találni a
problémára.
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Tóth Kálmán:
Elmondja, hogy az utak siralmas állapotban vannak a településen
Herold Ádám:
Elmondja, hogy sajnos mindenki tisztában van az utak helyzetével, de sajnos az anyagi forrás
hiányzik. A Rózsa út rendbetételére legalább 30 millió forint kellene.
Tóth Kálmán:
Nehezményezi, hogy utak felújítására nem pályázik az Önkormányzat.
Szelecz László:
Elmondja, hogy csak arra tud az Önkormányzat pályázni, amire pályázati kiírások vannak.
Szabó Ferenc:
Kéri, hogy a József Attila és Kossuth út utcatáblákat jobban látható helyen helyezze ki az
önkormányzat, mivel nagyon sokan nem találják az utcákat a jelenlegi kitáblázás alapján.
Herold Ádám:
Elmondja, hogy a két utca tábláit mindenképpen elhelyezik jobban látható helyen.
Jáger Lászlóné:
Megkérdezi, hogy a rehabilitációra tényleg Kisbérre kell-e járni ezután a Pér lakosságának.
Herold Ádám:
Elmondja, hogy érdemi információja nincsen erről.
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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