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Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testület
2011. április 28-i
nyílt ülésének
JEGYZŐKÖNYVE

1. 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
9/2011. ÖR
2. Gyermely Község Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának értékelése –
zárszámadási rendelet elfogadása
53/2011. Ö. határozat
10/2011. ÖR
3. Kistérségi belső ellenőri jelentés elfogadása
54/2011. Ö. határozat
4. Iskola u. 8. szám alatti ingatlan kérdése
55/2011. Ö. határozat
56/2011. Ö. határozat
57/2011. Ö. határozat
5. ÁMK igazgatói pályázat kiírása
58/2011. Ö. határozat
59/2011. Ö. határozat
6. ÁMK félévi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
60/2011. Ö. határozat
7. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program
61/2011. Ö. határozat
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Jegyzőkönyv
Készült: Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28án 18:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak:

Kókai Rita polgármester
Bederna Zoltán képviselő
Dr. Kocsis Tamás képviselő
Pósfai Csaba képviselő
Szente László képviselő
Tirpák László képviselő
Dr. Malik Dean mb jegyző
Meghívott vendég: Gábor Zsuzsanna ÁMK igazgató.
Kutruczné Kovács Györgyi könyvvizsgáló
Dr. Nyirán Gergely képviselő távolmaradását előre jelezte.
Kókai Rita polgármester köszönti az ülésén megjelenteket. Megállapítja az ülés
határozatképességét, mivel a Képviselő-testület tagjai közül 6 fő megjelent.
Nyugtázza 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
2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak
szerint:
A Képviselő-testület egyhangúan – 6 igen szavazattal - megalkotta
Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2011.( IV.29. ) önkormányzati rendeletét
Gyermely Község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló módosított
1/2011.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
1.§
A rendelet 3.§. az alábbiak szerint módosul:
(1) Az önkormányzat
a) kiadási főösszegét
374.927 ezer forintban,
b) bevételi főösszeget 374.927 ezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:
(2,3,4 számú melléklet szerinti bontásban )
(2) A képviselő-testület a 374.927 ezer Ft bevételi főösszegből
•

a működés célú bevételt

367.664 ezer Ft-ban
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•

a felhalmozási célú bevételt

7.263 ezer Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a 374.927 ezer Ft kiadási főösszegből
•
•

a felhalmozás célú kiadást
a működés célú kiadást

65.810 ezer Ft-ban
309.117 ezer Ft-ban állapítja meg
2.§.

(1) A rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a hirdetőre való kifüggesztéssel gondoskodik.

Gyermely, 2011-04-22

Kókai Rita
polgármester

Dr. Malik Dean
jegyző

2. napirend
Gyermely Község Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának értékelése –
zárszámadási rendelet elfogadása
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester átadja a szót Kutruczné Kovács Györgyi könyvvizsgálónak.
Kutruczné Kovács Györgyi ismerteti a független könyvvizsgálói jelentését a 2010. évi
egyszerűsített összevont éves beszámolójáról, valamint Gyermely Község
Önkormányzat a 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezet
vizsgálatáról.
Kókai Rita polgármester megállapítja, hogy nincs a napirendi pontra vonatkozóan
észrevétel vagy kérdés, így szavazásra bocsátja a javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú -6 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
53/2011. (IV.28.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a 2010. év gazdálkodásának értékelését a mellékletben foglaltak
szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnali
Felelős: Kókai Rita polgármester
A Képviselő-testület egyhangú -6 igen- szavazattal megalkotta
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Gyermely Község Önkormányzatának
10/2011. (IV.29.) rendeletét
az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi
költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

I. rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati költségvetési szervekre, a helyi
kisebbségi önkormányzatra és az önálló intézményre.

II. Az Önkormányzat zárszámadása
2.§
(1)Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi
zárszámadásról szóló beszámolót az1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

Működési bevétellel
Felhalmozási bevétellel
Működési kiadással
Felhalmozási kiadással
Pénzmaradvánnyal
-ebből:
66.860 E Ft
Működési pénzmaradvány
0 E Ft
Felhalmozási pénzmaradvány

363.901 E Ft
317 E Ft
258.452 E Ft
47.640 E Ft
66.860 E Ft

jóváhagyja.
(2) Gyermely Község Német Kisebbségi Önkormányzat által hozott határozat szerinta
a ) bevételét
b ) kiadását

787 ezer Ft összegben
787 ezer Ft összegben

állapítja meg a 7. számú melléklet szerint.

(3) Önálló intézmény bevételét 143.313 ezer Ft összegben, kiadását 142.773 Ft
összegben állapítja meg, melyet az 5. számú melléklet tartalmazza.
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(4) A kiadásokon belül
115.954 E Ft
29.048 E Ft
97.901 E Ft
E
Ft
4.965 E Ft
7.745 E Ft
0 E Ft
24.005 E Ft
6.628 E Ft
100 E Ft
15 E Ft
612 E Ft
16.907 E Ft

személyi jellegű juttatások
munkaadókat terhelő járulék
dologi kiadás
támogatásértékű működési kiadás
működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
társadalom- és szociálpolitikai juttatás
kamatkiadások ( folyószámla hitel kamata )
felújítás
intézményi beruházási kiadások
felhalmozási célú pénzeszközátadás
kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
működési kölcsön
Felhalmozási hitel és kamat törlesztés

(5) Az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételi és
kiadási előirányzatainak teljesítését a 1. számú mellékletekben foglaltaknak
megfelelően hagyja jóvá.
(6) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások
mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
(7) Az önkormányzat szakfeladatainak kiadásait és bevételeit a 3. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.
(8) A Polgármesteri Hivatal kiadásait és bevételeit a 4. számú melléklet szerint
fogadja el.
(9) Az Általános Művelődési Központ kiadásait és bevételeit az 5. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait 6. számú
melléklet szerint fogadja el.
(11) A kisebbségi Önkormányzat kiadásait és bevételeit a 7. számú melléklet szerint
fogadja el.
(12) Beruházások, felújítások kiadásait a 8. számú melléklet szerint fogadja el.
(13) Előirányzat felhasználási ütemtervét a 9 számú melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat bankszámla egyenlegét, pénzmaradvány felosztását a
10,10/a számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet
tartalmazza.
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(16) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és
címenkénti alakulását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) 2010. évi céljellegű támogatások részletes kimutatását a 13. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.
(18) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 15számú
melléklet szerint 1.492.368 E Ft-ban állapítja meg.
(19)Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és az
önálló intézmény pénzmaradványát 66.869 E Ft-tal jóváhagyja 3/a számú melléklet
alapján.
Az önkormányzat jegyzője a 2010. évi előirányzatokon történő átvezetéséről
gondoskodik.

Záró rendelkezések
3§
(1) Ez a rendelet a 2011.04.29. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Gyermely, 2011.04.11

Kókai Rita
polgármester

Dr. Malik Dean
mb. jegyző

3. napirend
Kistérségi belső ellenőri jelentés elfogadása
Előterjesztő: Dr. Malik Dean mb. jegyző
(Előterjesztés mellékelve)
Dr. Malik Dean mb. jegyző 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 -6 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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54/2011. (IV.28.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a Kistérségi belső ellenőr által végzett vizsgálati jelentések
elfogadása tárgyú 112/2010.(XII.14.) önkormányzati határozatát jelen határozatával
helybenhagyja.
Határidő: azonnali
Felelős: Dr. Malik Dean jegyző

4. napirend
Iskola u. 8. szám alatti ingatlan kérdése
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak
szerint.
Továbbá tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Szociális, Oktatási, Kulturális és
Sport bizottság javaslata szerint az Iskola u. 8. szám alatti ingatlant a Képviselőtestület értékesítse vagy tartsa fenn a körzeti megbízott részére. Az ÁMK igazgatói
álláshelyére kiírt pályázatban nem javasolja szerepeltetni.
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javaslata szerint a Képviselőtestület a júniusban megtartandó rendes ülésén tárgyalja újra az ingatlan kérdését,
azonban azzal egyetértett a két bizottság, hogy az igazgatói pályázatban ne
szerepeljen az Iskola u. 8. szám alatti ingatlan.
A Képviselő-testület egyhangú -6 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
55/2011. (IV.28.) Önkormányzati határozat
Gyermely Község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Iskola u. 8. szám alatti
ingatlan sorsáról a júniusban megtartandó rendes ülésén dönt.
Határidő: 2011. június
Felelős: Kókai Rita polgármester
A Képviselő-testület egyhangú -6 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
56/2011. (IV.28.) Önkormányzati határozat
Gyermely Község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Iskola u. 8. szám alatti
ingatlan nem szerepelteti az ÁMK igazgatói álláshelyére kiírt pályázatban.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester
A Képviselő-testület egyhangú -6 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
57/2011. (IV.28.) Önkormányzati határozat
Gyermely Község Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kérjen
tájékoztatást a Tatabányai Rendőrkapitányságtól a tarjáni rendőrőrs működésével
kapcsolatban.
7

8
.

Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Kókai Rita polgármester

5. napirend
ÁMK igazgatói pályázat kiírása
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak
szerint.
A Képviselő-testület egyhangú -6 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
58/2011. (IV.28.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a Gyermely Általános Művelődési Központigazgató álláshelyre
pályázatot ír ki az alábbi tartalommal:

Gyermely Község Önkormányzat
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
Pályázatot hirdet
Gyermely Általános Művelődési Központ

Igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2011. 07. 08-tól - 2016. 08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2821. Gyermely, Iskola u. 10-12.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az Általános Művelődési Központ nevelő-oktató munkájának irányítása, ellenőrzési,
munkáltatói, vezetői, szakmai és gazdálkodási (önállóan működő intézmény)
feladatok ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a
fenntartóval.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
Felsőfokú szakirányú közoktatás-vezetői szakképesítés, és pedagógus
szakvizsga,
Pedagógus munkakörben szerzett - legalább 5 év feletti szakmai
tapasztalat,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Vezetői tapasztalat (minimum 1-3 év időtartamú),
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
ECDL
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- végzettségeket igazoló okiratok másolatai (a személyes beszélgetés során az
eredeti okmányok bemutatásával)
- szakirányú pedagógiai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
- szakmai önéletrajz és motivációs levél
- az elfogadott pedagógia programot alapul vevő szakmai program, és vezetési
koncepció
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány- büntetlen előélet
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők teljes
körűen megismerhetik.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2011. július 8. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 8. (A KSZK-n történő
megjelenéstől számított 30 nap)
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Malik Dean mb. jegyző,
Kókai Rita polgármester nyújt, a 34-570-000 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Gyermely Község Önkormányzat címére történő
megküldésével (2821. Gyermely, Petőfi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: 1/2010, valamint a munkakör
megnevezését: Általános Művelődési Központ Igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Képviselő-testületi döntés, a véleményezési határidő leteltét követő első képviselőtestületi ülésen, de legkésőbb 2011. június 30-ig.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 30.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.gyermely.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Szolgálati lakás szükség esetén biztosítható.

Határidő:
Pályázat továbbítása
• KSZK részére: 2011. április 29.
Felelős: Kókai Rita polgármester
A Képviselő-testület egyhangú -6 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
59/2011. (IV.28.) Önkormányzati határozat
Gyermely Község Képviselő-testülete 3 tagú bizottságot hozz létre az ÁMK igazgatói
álláshelyére kiírt pályázat elbírálásának előkészítő munkáinak céljából.
A bíráló bizottság tagjainak Kókai Rita polgármestert, Pósfai Csaba alpolgármestert,
valamint Tirpák László képviselőt kéri fel.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester

6. napirend
ÁMK félévi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
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 -6 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
60/2011. (IV.28.) Önkormányzati határozat
Gyermely Község Képviselő-testülete elfogadja az Általános Művelődési Központ
féléves munkájáról készült beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester

7. napirend
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak szerint.
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A Képviselő-testület egyhangú -6 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
61/2011. (IV.28.) Önkormányzati határozat
Gyermely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1./09-11 (régi
KEOP-2009-1.1.1.) konstrukció pályázati kiírásai alapján, mint a Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 6.)
tagönkormányzata kinyilvánítja, hogy a KEOP-1.1.1./09-11 (régi KEOP-2009-1.1.1.)
konstrukcióra benyújtandó, „Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Program” című projekt részeként elkészült megvalósíthatósági tanulmányban, az
üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a tanulmányban feltüntetett
adatok, információk a valóságnak megfelelnek, Továbbá a bemutatott üzemeltetési
koncepciót, díjpolitikát, díjképzést megismertük, és annak betartását a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállaljuk a projekt befejezését követő minimum öt
évig. (28/2. melléket)
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester

Egyéb hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét
és a testületi ülést 19:00 órakor berekesztette.

k.m.f.

Kókai Rita
polgármester

Dr. Malik Dean
mb. jegyző
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