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Gyöngyösfalu község 

Képviselő-testülete 

 

GYF/20-7/2020. szám 

 

Alkotott rendeletek: 

7/2020. (VII. 8.)  2019. évi költségvetés módosítása 

8/2020. (VII. 8.)  2019. évi zárszámadás 

 

Hozott határozatok: 

55/2020. (VII. 6.)  Beszámoló a veszélyhelyzetben hozott döntésekről 

56/2020. (VII. 6.)  Beszámoló a pályázatokról 

57/2020. (VII. 6.)  Viziközmű társulat létrehozása 

58/2020. (VII. 6.)  Lujber Miklós kérelme 

59/2020. (VII. 6.)  Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

60/2020. (VII. 6.)  Lomtalanítás 

61/2020. (VII. 6.)  Önkormányzati dolgozók tevékenysége 

62/2020. (VII. 6.)  Polgárőr Egyesület támogatása 

63/2020. (VII. 6.)  Polgármesteri tiszteletdíj változása 

64/2020. (VII. 6.)  Polgármesteri költségtérítés változása 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Gyöngyösfalu község Képviselő-testületének 2020. július 6. napján tartott 

képviselő-testületi üléséről. 

 

Az ülés helye: Gyöngyösfalu, Ady u. 18. - Polgármesteri Hivatal 

 

Jelen voltak:             Tóth Árpád polgármester, 

Iski Gergő alpolgármester  

Debreceni Zsolt, Desics Rita, Kovács György képviselők (5 fő) 

Igazoltan távol: 

Vannesson Dóra, Vargáné Németh Andrea képviselők (2 fő) 

Tanácskozási joggal jelen volt:  

dr. Vaskó János jegyző 

(Jelenléti ív csatolva a jegyzőkönyvhöz) 

 

1. Napirend tárgyalása előtt 

 

Tóth Árpád polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 5 fővel 

határozatképes. Javasolta, hogy a napirendet az alábbiak szerint fogadják el. 

 

Napirend: 

 

1. Beszámoló a veszélyhelyzet időtartama alatti döntésekről 

Előadó: Tóth Árpád polgármester 

2. Beszámoló a pályázatokról 

Előadó: Tóth Árpád polgármester 

3. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása 

Előadó: Tóth Árpád polgármester 
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4. Az Önkormányzat 2019. évi z árszámadása 

Előadó: Tóth Árpád polgármester 

5. Tájékoztatás tagi kölcsönről 

Előadó: Tóth Árpád polgármester 

6. Különfélék 

6.1 Lujber Miklós kérelme 

6.2 A Magyar Közúttak és az STKH-val történt egyeztetésekről tájékoztatás 

6.3 Az Önkormányzat dolgozóinak tevékenysége 

6.4 Civil egyesületek támogatása 

6.5 Egyebek 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek és a napirendet egyhangúlag elfogadták. 

 

1. Napirend tárgyalása 

Beszámoló a veszélhelyzet időtartama alatti döntésekről 

Előadó: Tóth Árpád polgármester 

(Beszámoló csatolva a jegyzőkönyvhöz) 

 

Tóth Árpád polgármester részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet a veszélyhelyzet 

időtartama alatt meghozott polgármesteri döntésekről. 

 

Ezt követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta határozatát. 

 

55/2020. (VII. 6.) számú határozat 

Gyöngyösfalu község Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzet 

időtartama alatti döntésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 

 

2. Napirend tárgyalása 

Beszámoló pályázatokról 

Előadó: Tóth Árpád polgármester 

(Beszámoló csatolva a jegyzőkönyvhöz) 

 

Tóth Árpád polgármester ismertette a folyamatban lévő és benyújtásra váró pályázatokat.  

 

Ezt követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta határozatát. 

 

56/2020. (III. 2.) számú határozat 

Gyöngyösfalu község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról 

szóló beszámolót tudomásul vette. 

 

3. Napirend tárgyalása 

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása 

Előadó: Tóth Árpád polgármester 

(Előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz) 

 

Tóth Árpád polgármester elmondta hogy az előző évben elfogadott költségvetési rendeletet 

az évközbeni módosításokkal fogadják el. Ismertette a költségvetés módosításának főbb 

számait. 
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Ezt követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta rendeletét. 

 

7/2020. (VII. 8.) számú rendelet 

Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (VII. 

8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

szóló 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 

(Rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz)  

 

4. Napirend tárgyalása 

Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadása 

Előadó: Tóth Árpád polgármester 

(Előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz) 

 

Tóth Árpád polgármester ismertette a zárszámadási rendelettervezet keretszámait. 

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta rendeletét. 

 

8/2020. (VII. 8.) számú rendelet 

Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (VII. 

8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról. 

(Rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz)  

 

5. Napirend tárgyalása 

Tájékoztatás tagi kölcsönről 

Előadó: Tóth Árpád polgármester 

 

Tóth Árpád polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2020. július 24-re hívta 

össze a megalakítandó víziközmű társulat alakuló közgyűlését. A Széchenyi utca víz- és 

szennyvíz kiépítéséhez kb. 8 M Ft-ra lenne szükség, amire előre láthatólag nincs fedezet. A 

hitelfelvétel nem lehetséges, mert nincsen pénzintézet amely kölcsönt nyújtana, szabad piaci 

hitelt pedig nem érdemes felvenni. Mivel az Önkormányzat is tagja lesz a víziközmű 

társulatnak, ezért lehetőség van a társulat részére tagi kölcsön nyújtására, mert ez nem számít 

pénzintézeti tevékenységnek. Az Önkormányzat azoknak a tagoknak az ingatlanára, akik tagi 

kölcsönt igényelnek, jelzálogjogot vagy elidegenítési tilalmat jegyeztethet be. Az ingatlan 

tulajdonosok 2/3-nak kell részt venni a társulat megalakításában, ebben az esetben a többi 

ingatlan tulajdonos is tag lesz, akár az akarata ellenére is. Az ügyvéd szerint akit megkerestek, 

több tulajdonostárs esetén elég az egyiknek a hozzájárulása. Az egy érdekeltségi egységre jutó 

költséget még nem tudják pontosan, most kérték meg a költségbecslés aktualizálását. 

Javasolta, hogy a képviselők is vegyenek részt az alakuló közgyűlésen. 

 

Ezt követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta határozatát. 
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57/2020. (VII. 6.) számú határozat 

Gyöngyösfalu község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, 

hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Gyöngyösfalu, 1016 és 1024 hrsz-ú 

ingatlanok tekintetében részt kíván venni a Gyöngyösfalu, Széchenyi utca víz- 

és szennyvízhálózat kiépítésére irányuló viziközmű társulat létrehozásában. 

Felhatalmazza a község polgármesterét az ehhez szükséges nyilatkozatok 

megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth Árpád polgármester 

 

6. Napirend tárgyalása 

Különfélék 

 

6.1 Lujber Miklós kérelme 

Előadó: Tóth Árpád polgármester 

(Kérelem csatolva a jegyzőkönyvhöz) 

 

Tóth Árpád polgármester ismertette Lujber Miklós kérelmét az ingatlana melletti közút 

forgalomszabályozására vonatkozóan.  

 

Debreceni Zsolt képviselő megjegyezte, hogy az Önkormányzat a külterületi utakat nem 

tudja sem portalanítani, sem a forgalomszabályozás megváltoztatása nem indokolt.  

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta határozatát. 

 

58/2020. (VII. 6.) számú határozat 

Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lujber Miklós 

(9730 Kőszeg, Köböl u. 6.) 2020. május 15-én benyújtott kérelmét elutasítja. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth Árpád polgármester a kiértesítésért 

 

6.2 A Magyar Közúttal és az STKH-val történt egyeztetésekről tájékoztatás 

Előadó: Tóth Árpád polgármester 

 

Tóth Árpád polgármester ismertette a közszolgáltatókkal való egyeztetés eredményét és a 

Közútkezelő Zrt. válaszára várunk. 

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta határozatát. 

 

59/2020. (VII. 6.) számú határozat 

Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 

vette a közszolgáltatókkal való egyeztetésekről szóló tájékoztatást. 
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Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta határozatát. 

 

60/2020. (VII. 6.) számú határozat 

Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli az 

STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft-től a Gyöngyösfalu településen gyűjtőpontos rendszerű 

lomtalanítást. A lomtalanítás elvégzéséhez az Önkormányzat a közszolgáltató 

rendelkezésére bocsájtja az önkormányzati tulajdonban lévő Gyöngyösfalu, 

Ady u. 18. és a Gyöngyösfalu, Kossuth utca 788/3 hrsz-ú ingatlanokat. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth Árpád polgármester 

 

6.3 Az Önkormányzati dolgozóinak tevékenysége 

Előadó: Tóth Árpád polgármester 

 

Tóth Árpád polgármester elmondta, hogy 1 fővel bővült a közfoglalkoztatottak létszáma, 

valamint 3 diákmunkásra kapott támogatást az Önkormányzat.  

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta határozatát. 

 

61/2020. (VII. 6.) számú határozat 

Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzati dolgozóinak tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul 

vette. 

 

6.4 Civil egyesületek támogatása 

Előadó: Tóth Árpád polgármester 

(Kérelmek csatolva a jegyzőkönyvhöz) 

 

Tóth Árpád polgármester ismertette a Sportegyesület és a Polgárőr Egyesület támogatási 

kérelmét. Elmondta, hogy a Sportegyesület kezdeményezte, hogy a támogatási 

megállapodásban szereplő elszámolási határidő meghosszabbítását. Javasolta, hogy a 

következő képviselő-testületi ülésen tárgyalják a Sportegyesület kérelmét. A Polgárőr 

Egyesület részére 100.000 Ft működési támogatás megítélését javasolta. 

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta határozatát. 

 

62/2020. (VII. 6.) számú határozat 

Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Gyöngyösfalui Polgárőr Egyesület részére 2020. évre 100.000 Ft összegű, 

működési célú, vissza nem térítendő támogatást biztosít, 2021. február 28-ig 

történő elszámolással. Felhatalmazza a község polgármesterét a támogatási 

megállapodás aláírására. A támogatás fedezete az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésében biztosított. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth Árpád polgármester 
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6.5 Egyebek 

 

6.5.1 Polgármesteri tiszteletdíj változása 

Előadó: dr. Vaskó János jegyző   

(Előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz) 

 

Dr. Vaskó János jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat, javasolta a határozati 

javaslatok elfogadását. 

 

Tóth Árpád polgármester bejelentette érintettségét, és nem kívánt részt venni a szavazásban. 

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta határozatát. 

 

63/2020. (VII. 6.) számú határozat 

Gyöngyösfalu község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester 

tiszteletdíjának megállapításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta: 

A Képviselő-testület Tóth Árpád József polgármester részére 2020. április 12. 

napjától havi 199.440 Ft tiszteletdíjat állapít meg. A Képviselő-testület felkéri 

a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: dr. Vaskó János jegyző 

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta határozatát. 

 

64/2020. (VII. 6.) számú határozat 

Gyöngyösfalu község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

költségtérítésének megállapításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi határozatot hozta: 

A Képviselő-testület Tóth Árpád József polgármester részére 2020. április 12. 

napjától havi 29.916 Ft összegben állapítja meg költségtérítését. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: dr. Vaskó János jegyző 

 

6.5.2 Tolnay Sándor Ált. Iskola kérelme 

Előadó: Tóth Árpád polgármester 

(Előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz) 

 

Tóth Árpád polgármester ismertette a benyújtott kérelmet, kérni fogja az intézménytől, hogy 

a szerződést kötő Klebelsberg Központ küldje meg az Önkormányzatnak a kérelmet. 
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Több tárgy nem lévén Tóth Árpád polgármester az ülést bezárta és zárt ülés tartását rendelte 

el. 

 

Kelt mint a 32. oldalon. 

 

 

 

 

  Tóth Árpád       dr. Vaskó János 

polgármester                jegyző 


