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Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testület
2011. március 3-i
rendkívüli nyílt ülésének
JEGYZŐKÖNYVE

1. Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása
21/2011. Ö. határozat

Zárt ülés
1. Gyermely Önkormányzatának tulajdoni igény érvényesítése
22/2011. Ö. határozat
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Jegyzőkönyv
Készült: Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 3án 17:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak:

Kókai Rita polgármester
Bederna Zoltán képviselő
Dr. Kocsis Tamás képviselő
Szente László képviselő
Tirpák László képviselő
Földháziné Harsányi Margit igazgatási főelőadó
Meghívott vendég:Gábor Zsuzsanna ÁMK igazgató.
Pósfai Csaba alpolgármester távolmaradását, valamint Dr. Nyirán Gergely képviselő
késve történő érkezését előre jelezte.
Kókai Rita polgármester köszönti az ülésén megjelenteket. Megállapítja az ülés
határozatképességét, mivel a Képviselő-testület tagjai közül 6 fő megjelent.
Nyugtázza Pósfai Csaba alpolgármester és Dr. Nyirán Gergely képviselő előre
bejelentett távollétét. Javasolja, hogy a napirendek tárgyalására a meghívó szerint
kerüljön sor.
Javaslatával a Képviselő-testület egyhangúan, határozathozatal nélkül egyetért.

1. napirend
Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása
Előterjesztő: Gábor Zsuzsanna ÁMK igazgató
(Előterjesztés mellékelve)
Gábor Zsuzsanna ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak szerint:
Kókai Rita polgármester megállapítja, hogy nincs a napirendi pontra vonatkozóan
észrevétel vagy kérdés, így szavazásra bocsátja a javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú -5 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
21/2011. (III.3.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a pedagógiai program módosítását az előterjesztés alapján
jóváhagyólag tudomásul veszi.
Határidő: azonnali
Felelős: Gábor Zsuzsanna igazgató
Kókai Rita polgármester a nyílt ülést berekeszti.
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja tovább munkáját.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.
A zárt ülés megtartását követően Kókai Rita polgármester kihirdeti a zárt ülésen
hozott határozatokat:
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22/2011.(III.3.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Gyermely, Csalogány u. 14. sz. alatti, 829
hrsz-ú ingatlanból 1990. május 4-én megvásárolt 774/2231-ed tulajdonjogi részére
vonatkozó igényét per útján érvényesíti a bíróság előtt.
A kereset jogcíme:
- Önkormányzat és néhai Berki József között 1990. február 21-én és május 4én kötött adásvételi szerződés érvényességének megállapítása,
- Állapítsa meg a Bíróság, hogy a Önkormányzat megszerezte a Csalogány
utca 14. szám alatti, 829. hrsz-ú ingatlan 774/2231-ed tulajdoni részét, amely
az ingatlan Iskola utca felől kert részének kizárólagos birtoklására jogosít,
- Önkormányzati tulajdonszerzés érvényessége alapján kötelezze a Bíróság az
örökösöket annak tűrésére, hogy a Földhivatal bejegyezze az Önkormányzat
774/2231-ed tulajdonrészét, adásvétel jogcímen,
- Kötelezze a Bíróság az örökösöket annak tűrésére, hogy az Önkormányzatot
illető tulajdoni részarány az Iskola utca felőli részen telekmegosztással
leválasztásra kerüljön,
- a perbe – ugyancsak tűrésre kötelezés érdekében – alperesi pertársként
perbe kell vonni a hitelező bankokat is.
- a Képviselő-testület felkéri dr. Nyirán Gergelyt, hogy a bírósági eljárásban
képviselje az Önkormányzatot.
Határidő: azonnali
Felelős: Kókai Rita polgármester

Egyéb hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét
és a testületi ülést 19:05 órakor berekesztette.

k.m.f.

Kókai Rita
polgármester

Dr. Malik Dean
mb. jegyző
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