Pér Község Önkormányzati
Képviselő-testülete
1942-1/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pér Község Önkormányzata 2012. november 27. (kedd) 16.00 órakkor megtartott
rendkívüli képviselő-testületi ülésén.
Helye: Polgármesteri Hivatal
Jelen vannak
települési képviselők:
Herold Ádám polgármester
Kolonics Erzsébet alpolgármester
ifj. Biliczki József
Csendes Gábor
Szelecz László
Szollinger János
Csordás Gábor települési képviselők
Dr. Slánicz Katalin körjegyző
Herold Ádám polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 7
képviselőből 6 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.
Megállapodás a családsegtő és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi
társulásról
Előadó: Herold Ádám polgármester
2.
GYŐR-PÉR Repülőtér Kft. üzletrészének értékesítése a Magyar Állam részére
Előadó: Herold Ádám polgármester
3.
GYŐR-PÉR Repülőtér Kft. részére nyújtott tagi kölcsön engedményezése a Magyar
Állam részére
Előadó: Herold Ádám polgármester
4.
Támogatási szerződés Pér Község Önkormányzata és a Belügyminisztérium között
Előadó: Herold Ádám polgármester
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5. Az Önkormányzat 2012. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztató, és a
2013. évi költségvetési koncepció elfogadása
Előadó: Herold Ádám polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.
Megállapodás a családsegtő és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi
társulásról
Előadó: Herold Ádám polgármester
Herold Ádám polgármester: Elmondja, hogy tekintettel arra, hogy a 2013. január 1. napjával a
GYTKT keretein belül nem lesz megoldott a gyermekjóléti és családsegítő feladatok ellátása,
szükséges más ellátási formában továbbgondolkodni. Nagyszentjános polgármester asszonya
jelezte, hogy Nagyszentjános el kívánja látni a gesztori szerepeket, helyszínt tud biztosítani az
intézménynek. Az előzetes számítások azt mutatják, hogy a lehívható normatívák betakarják a
személyi jellegű kiadásokat, az egyéb ráfordítások pedig lakosságszám arányában kerülnek
szétosztásra.
Pér esetében ez a megoldás biztosítja egy évek óta jogellenesen nem megoldott feladatot,
mégpedig, hogy a Szociális tv. rendelkezése alapján minden 2000 fő lakosságszámot meghaladó
településen biztosítani kell a családsegítő feladatok ellátását, Péren ez évek óta a jogszabályi
előírások ellenére megoldatlan. Gyors döntés szükséges, hiszen folyamatosan biztosítani kell a
gyermekjóléti, családsegítő feladatok ellátását.
Kérem a képviselőket, hogy szavazzák meg a hét település részvételével felálló társulást a
feladatok ellátása érdekében.
A jegyzőkönyv mellékletetét képezi a megállapodás és a személyi és dologi kiadások tervezését
bemutató összegzés.
A képviselő-testület az alábbi egyhangú határozatot hozta:
Pér Község Önkormányzat képviselő-testületének
95/2012.(XI.27.) számú határozata
1./ Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy Bőny,
Gönyű, Mezőörs, Nagyszentjános, Rétalap és Töltéstava Községek Önkormányzatával közösen a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátása érdekében – intézményi társulást hoz létre.
Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat
ellátó intézményi társulásról szóló megállapodásban foglaltakat megismerte, azt - az 1. szómú
melléklet szerinti tartalommol - elfogadja.
2./ Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi társulásról szóló megállapodást
aláírja.
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Felelős: Herold Ádám polgármester, dr. Slánicz Katalin körjegyző
Határidő: folyamatos

2.
GYŐR-PÉR Repülőtér Kft. üzletrészének értékesítése a Magyar Állam részére
Előadó: Herold Ádám polgármester
Az üzletrész adásvételi szerződés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Herold Ádám polgármester: Emlékezteti a képviselőket, hogy a november 8-án megtartott
ülésen ismertette a képviselő-testület tagjaival a 1479/2012.(XI.6.) kormányhatározat tartalmát,
mely szerint döntés született arról – a korábbi egyezségnek megfelelően – hogy a Magyar Állam
nevében az MNV Zrt. jogosult – független vagyonértékelő által megállapított – 29,5 millió Ft
értéken megvásárolni Pér Község Önkormányzatának a Győr-Pér Repülőtér Kft.-ben fennálló
üzletrészét, az AUDI HUNGARIA SERVICES Zrt. Győr-Pér Repülőtér Kft.-be tervezett,
tőkeemelés útján történő belépését követően.
Emlékezteti a képviselőket, hogy a PwC értékbecslése szerint a Pér Község Önkormányzatát a
kft.-ben megillető üzletrész piaci értéke 88 millió forint, erre tekintettel az egyezség szerint a
Magyar Állam támogatás formájában adja át a különbözetet. Ez idokolja, hogy három
megállapodás megkötésére kerül sor a kostrukcióban: üzletrész adásvételi szerződés, tagi kölcsön
engedményezési szerződés, támogatási megállapdás. A budapesten, érdekelt felek között létrejött
egyezség alapján a 8 millió forint tagi kölcsönt a 88 millió forint tartalmazza.
Mindezek alapján kéri a beterjesztett, Magyar Állam képviselőivel egyeztetett és általuk
jóváhagyott megállapodások elfogadását.
A képviselő-testület az alábbi egyhangú határozatot hozta:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
96/2012./XI.27./ határozata
1./ Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonát
képező, a GYŐR-PÉR REPÜLŐTÉR Kft.-ben (cím: 9099 Pér, Repülőtér; cégjegyzékszám: 0809-004195) fennálló 11.000.000,- Ft névértékű, 5,76%-os tulajdoni arányt, és 5 db szavazatot
megtestesítő üzletrészét el kívánja adni a Magyar Állam, mint tulajdonos képviseletében az
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 17. § (1) bekezdés e) pontja alapján eljáró Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest,
Pozsonyi út 56., a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg.: 01-10-045784 szám alatt
nyilvántartott gazdasági társaság, adószáma: 14077340-2-44., KSH száma: 14077340-6420-11401) részére.
2./ Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Állam 29.500.000 Ft,
azaz huszonkilencmillió-ötszáz forint vételár ajánlatát elfogadja. A Magyar Államnál
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rendelkezésre áll a Gordius Consulting Zrt. független vagyonértékelő 2012 októberében
elkészített szakértői véleménye, amely az üzletrész értékét a vételárral egyező, 29.500.000 Ft
összegben állapította meg
3./ Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a GYŐR-PÉR Repülőtér Kft. üzletrész
adásvételi szerződésben foglaltakat megismerte és megvitatta.
4./ Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti GYŐR-PÉR Repülőtér
Kft. üzletrész adásvételi szerződést elfogadja és felhatalmazza Pér Község Polgármesterét annak
aláírására.
5./ Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Győr-Pér Repülőtér Kft.
részére nyújtott, összesen 8.000.000 Ft, azaz nyolcmillió forint összegű, 2017. december 31.
napján lejáró tagi kölcsön követelését – külön szerződéssel – az Adásvételi Szerződés
megkötésével egyidejűleg, ingyenesen engedményezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Herold Ádám polgármester

3.
GYŐR-PÉR Repülőtér Kft. részére nyújtott tagi kölcsön engedményezése a Magyar
Állam részére
Előadó: Herold Ádám polgármester
A tagi kölcsön engedményezési szerződés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Herold Ádám polgármester: Az előző napirendi pont kapcsán elmondottak mentén kérem a
képviselőket a megállapodás jóváhagyására. Az üzletrész Adásvételi Szerződés VIII.3. pontja
tartalmazza, hogy Pér Község Önkormányzata a Szindikátusi Szerződés 11.4. pontja és 3. számú
melléklete alapján a Győr-Pér Repülőtér Kft. részére nyújtott, összesen 8.000.000 Ft, azaz
nyolcmillió forint összegű, 2017. december 31. napján lejáró tagi kölcsön követelését – külön
szerződéssel – az Adásvételi Szerződés megkötésével egyidejűleg, ingyenesen engedményezi a
Vevő – jelen Engedményezési Szerződés Engedményese – részére. Kéri a képviselőket, hagyják
jóvá a megállapodást, hatalmazzák fel annak aláírására.
A képviselő-testület az alábbi egyhangú határozatot hozta:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
97/2012./XI.27./ határozata
1./ A 96/2012. /XI.27./ számú testületi határozattal Pér Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Győr-Pér Repülőtér Kft. részére nyújtott, összesen 8.000.000 Ft,
azaz nyolcmillió forint összegű, 2017. december 31. napján lejáró tagi kölcsön követelését –
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külön szerződéssel – az Adásvételi Szerződés megkötésével egyidejűleg, ingyenesen
engedményezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság részére.
2./ Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a GYŐR-PÉR Repülőtér Kft. tagi kölcsön
engedményezési szerződésben foglaltakat megismerte és megvitatta.
3./ Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti GYŐR-PÉR Repülőtér
Kft. üzletrész adásvételi szerződést elfogadja és felhatalmazza Pér Község Polgármesterét annak
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Herold Ádám polgármester
4.
Támogatási szerződés Pér Község Önkormányzata és a Belügyminisztérium között
Előadó: Herold Ádám polgármester
A támogatási szerződés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Herold Ádám polgármester: Emlékeztetésül megismétli a már elmondottakat, miszerint a
támogatás összege a GYŐR-PÉR Repülőtér Kft. üzletrésze vételárának kiegészítésére szolgál 88
millió forintra, egyezség szerint. Tekintve, hogy a Magyar Állam értkbecslése 29,5 millió forintra
értékelte az üzletrészt, így támogatáskét adható át a fennmaradó 58,5 millió forint. A PwC
értékbecslése 88 millió forintra hozta ki az üzletrész piaci értékét, mely összeg a tagi kölcsön
összegét is tartalmazza.
A képviselő-testület az alábbi egyhangú határozatot hozta:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
98/2012./XI.27./ határozata
1./ Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminisztérium és Pér Község
Önkormányzata között kötendő támogatási szerződésben foglaltakat megismerte és megvitatta.
2./ Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatási szerződés 1. számú mellékletében
megjelőlt feladatokra kívánja fordítani az 58.5 millió forit támogatást. Támogatásból
megvalósítandó célfeladatok: önkormányzati utak felújítása, karbantartása; árok- és
padkarendezés; mederburkolat és csapadékcsatorna építése; kátyúzás; aszfaltburkolat
megerősítése és egyéb az utak felújításához kapcsolódó járulékos munkák elvégzése.
3./ Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti támogatási szerződést
elfogadja és felhatalmazza Pér Község Polgármesterét annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Herold Ádám polgármester
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5. Az Önkormányzat 2012. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztató, és a
2013. évi költségvetési koncepció elfogadása
Előadó: Herold Ádám polgármester
A koncepció és a beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Herold Ádám polgármester: Emlékezteti a képviselőket az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV törvény 24.§ (1) bekezdése szerint „a jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a
továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési
koncepciót a polgármester november 30-áig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai
általános választásának évében legkésőbb december 15-éig - benyújtja a képviselő-testületnek, és
egyidejűleg írásban tájékoztatja a testületet a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed
éves helyzetéről. A 2012. évi háromnegyed éves gazdálkodás adatait – tájékoztató jelleggel – az
1. melléklet mutatja be.
Elmondja, hogy a jelenlegi helyzetben a részletes koncepció kidolgozásához szükséges adatok
még nem ismertek, mivel a jelen anyag elkészítésekor az Országgyűlés még nem fogadta el
Magyarország 2013. évi költségvetési törvényét (így az állami támogatásokról, ill. a helyi- és
átengedett központi adók elvonásának mértékéről nincs pontos ismeretünk), valamint a nagy
szerkezet átalakításokon áteső területek (közigazgatás, köznevelés és közoktatás) jogszabályait
sem rendezte még a jogalkotó.
Kéri a képviselőket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület az alábbi egyhangú határozatot hozta:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
99/2012./XI.27./ határozata
Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2012. évi
háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, és a 2013. évi költségvetési koncepciót és
a következő döntést hozza:
1./ Az Önkormányzat 2012. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.
2./ A 2013. évi költségvetési koncepciót a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, az alábbiak
figyelembe vételével:
a)
Biztosítani kell a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben
és más jogszabályokban meghatározott alapfeladatok ellátásának pénzügyi fedezetét. Az
intézményi költségvetések tervezésekor a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával kell
a tervezést elvégezni, az ellátási színvonal megőrzése, fejlesztése mellett, feladat elhagyás
nélkül.
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b)
Bevételi források tekintetében minden lehetőséget figyelembe kell venni,
illetve új bevételi források megteremtése.
c)
A folyamatban lévő felújításokhoz szükséges önrész biztosítása, a több évre
áthúzódó kötelezettség vállalások 2013.évben esedékes kiadási előirányzatát megtervezni.
d)
Pályázati lehetőségek széleskörű kihasználása, figyelemmel arra, hogy a
jelenlegi gazdasági helyzetben indokolt-e egy-egy feladatra pályázni.
e)
A költségvetési egyensúly megteremtése
Határidő: azonnal
Felelős: Herold Ádám polgármester

Miután kérdés, hozzászólás nem volt, Herold Ádám megköszönte a jelenlétet és 18.00-kor bezárta
a képviselő-testületi ülést.

k. m. f.

Herold Ádám
polgármester

Dr. Slánicz Katalin
körjegyző
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