Jegyzőkönyv
Készült: Gyermely község önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 6-ai
rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Kókai Rita polgármester
Bederna Zoltán
Dr. Kocsis Tamás
Dr. Nyírán Gergely
Pósfai Csaba
Szente László
Tirpák László képviselők.
Meghívott vendég: Gábor Zsuzsanna ÁMK igazgató.

Kókai Rita polgármester köszöntötte a 2011-es év első ülésén megjelenteket.
Megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban -7 fő- jelen vannak, a testület
határozatképes. Javasolta, hogy a napirendek tárgyalására a meghívó szerint
kerüljön sor.
Javaslatával a Képviselő-testület egyhangúan, határozat nélkül egyetértett.

1. napirend
TIOP pályázat
Előadó: Gábor Zsuzsanna igazgató
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Kókai Rita polgármester felkérte Gábor Zsuzsanna igazgatót az első napirend
ismertetésére.
Gábor Zsuzsanna elmondta, hogy ez a testület által már ismert pályázat egy 2 M
forintos pályázat. A pályázat megnyerésekor érvényességi követelmény volt, hogy
minimum 3 pályázat legyen benyújtva. Összesen öten nyújtották be a pályázatot,
melyből az első érvénytelen volt, nem felelt meg a pályázati előírásoknak. A
pontozás alapján a PC Ház Terv Bt. nyerte meg a pályázatot. Javasolta, hogy a
testület ezt a pályázatot fogadja el, és velük kössön az önkormányzat szerződést és
valósítsa meg a pályázatot. Majd ismertetette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat
A Képviselő-testület a pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai
infrastruktúra fejlesztése című tárgyában nyertes pályázatunkra benyújtott ajánlatok
közül a PC Ház Terv Bt Mikszáth Kálmán u. 8.
Ajánlatát fogadja el és vele köt szerződést. A szerződést a polgármester írja alá.
Kókai Rita polgármester kérte a testületet, hogy a határozati javaslatról
szavazzanak.

A szavazás eredményeképpen a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
1/2011.(I.6.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a „A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai
infrastruktúra fejlesztése” című tárgyában nyertes pályázatra benyújtott ajánlatok
közül a PC- HÁZ TERV Bt.(Esztergom, Mikszáth K. u. 8.) ajánlatát elfogadja.
Felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: azonnali
Felelős: Kókai Rita polgármester
2. napirendi pont
Pályázat az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapításával,
balesetveszélyes csomópontok átépítésével kapcsolatban a tervezések és
kivitelezések társfinanszírozására vonatkozóan.
Előadó: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Kókai Rita polgármester tájékoztatta a testületet a kiírt pályázat részleteiről.
Elmondta, hogy a pályázat benyújtási határideje január 17. A három ajánlat a
jegyzőkönyv melléklete.
A Képviselő-testület az ajánlatban szereplő lehetőségeket megvitatta.
Kókai Rita polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A testület a szavazás eredményeképpen 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

2/2011.(I.6.) Önkormányzati határozat
1. Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy pályázatot
nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ a „NFM Útpénztár Előirányzat” finanszírozásában meghirdetett
országos közutak átkelés, valamint a lakott területekhez közvetlenül kapcsolódó
szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a
járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások, valamint az
országos
közutakon
lévő
balesetveszélyes
csomópontok
tervezésének
társfinanszírozására az alábbiak szerint:
-Az 1123. számú Szomor-Tarján összekötőúton a Szomori út és Virág utca
csomópontja
átépítésének
engedélyezési
terve
elkészítésének
társfinanszírozása,
2. A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrészt, azaz bruttó 1.625.000 Ft-ot
a 2011. évi költségvetésében biztosítja.
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3/2011.(I.6.) Önkormányzati határozat.
A Képviselő-testület megbízza a Partner Mérnöki Iroda Kft-t (2800. Tatabánya,
Bárdos lakópark 2/c), hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a „NFM Útpénztár előirányzat”
finanszírozásában meghirdetett országos közutak átkelési, valamint a lakost
területekhez közvetlenül kapcsolódó szakaszain a forgalom csillapítására, a
gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére
alkalmas beavatkozások, valamint az országos közutakon lévő balesetveszélyes
csomópontok tervezésnek társfinanszírozására kiírt pályázat 120.000 Ft + Áfa díj
ellenében történő elkészítésével az alábbiak vonatkozásában:
Az 1123. számú Szomor-Tarján összekötőúton a Szomori út és Virág utca
csomópontja átépítésének engedélyezési terve elkészítése
Határidő: azonnali
Felelős: Kókai Rita polgármester

Kókai Rita polgármester, mivel több kérdés hozzászólás nem volt az ülést 19.00
órakor bezárta.
K.m.f.

Kókai Rita
polgármester

Földháziné Harsányi Margit
jegyzőkönyvvezető
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