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Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testület
2011. május 12-i
nyílt ülésének
JEGYZŐKÖNYVE

Új napirend felvétele
62/2011. Ö. Határozat
1. Beszámoló a gyermek-és családvédelemről
63/2011. Ö. határozat
2. A körzeti megbízott beszámolója és tájékoztatója az aktuális kérdésekről
64/2011. Ö. határozat
3. Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
4. Beszámoló az Önkormányzat és az ÁMK pénzügyi helyzetéről, valamint az
adóbehajtásról
65/2011. Ö. határozat
5. Egyházak támogatása
66/2011. Ö. határozat
67/2011. Ö. határozat
6. 2011-2014. évi gazdasági koncepció elfogadása
68/2011. Ö. határozat
7. Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása
69/2011. Ö. határozat
70/2011. Ö. határozat
8. Kontakt – Busz Kft díjelengedési kérelme
71/2011. Ö. határozat
9. Bederna Zoltán, Szomori utcai lakos haszonbérleti ügye
72/2011. Ö. határozat
10. Telekértékesítés, árverés
73/2011. Ö. határozat
11. Munkaautó beszerzése
74/2011. Ö. határozat
12. Közterületek fűnyírásának kérdése
75/2011. Ö. határozat
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13. Útjavítási munkákra érkező árajánlatok elbírálása
76/2011. Ö. határozat

14. A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról
és támogatásról szóló rendelet módosítása
11/2011. ÖR
15. Jegyzői pályázat kiírása
77/2011. Ö. határozat
16. Megyehatár módosításának kezdeményezése
78/2011. Ö. határozat
17. Gyermelyért érdemérem kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló
rendelet elfogadása
79/2011. Ö. határozat
80/2011. Ö. határozat
81/2011. Ö. határozat
82/2011. Ö. határozat
12/2011. ÖR
18. Rendezvények előkészítése
83/2011. Ö. határozat
84/2011. Ö. határozat
85/2011. Ö. határozat

19. Gyermely Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának
módosítása
86/2011. Ö. határozat
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Jegyzőkönyv
Készült: Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12én 18:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak:

Kókai Rita polgármester
Bederna Zoltán képviselő
Dr. Kocsis Tamás képviselő
Dr. Nyirán Gergely képviselő
Pósfai Csaba képviselő
Szente László képviselő
Tirpák László képviselő
Dr. Malik Dean mb jegyző
Meghívott vendég:Brunánszki Teréz családgondozó
Farkasné Dombóvári Mária családgondozó
A Tatabányai Rendőrkapitányság képviseletében:
Hufnágel Ákos
Pluhár Mihály
Lénárt Gyula
Kókai Rita polgármester köszönti az ülésén megjelenteket. Megállapítja az ülés
határozatképességét, mivel a Képviselő-testület tagjai közül 7 fő megjelent.
Brunánszki Teréz családgondozó kérésére javasolja, hogy a meghívó szerinti
második napirendi pont megtárgyalásával kezdjen a Képviselő-testület.
Továbbá javasolja, hogy a meghívó szerinti 13. napirendi pont előrehozatalát, 9.
napirendi pontként való tárgyalását, a megjelent gyermelyi lakosok kérésére.
Javaslatával a Képviselő-testület egyhangúan, határozathozatal nélkül egyetért.
A Képviselő-testület egyhangú - 7 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:
62/2011. (V.12.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
- plusz napirendi pontként tárgyalja –a kiosztott előterjesztő anyag ismeretében- a
polgármesteri hivatal alapító okiratát;
- a meghívó szerinti 15. napirendi pontot (Törvényességi észrevétel) valamint a 18.
napirendi pontot (Közterület-felügyelői pályázta kiírása) elnapolja
Határidő: azonnali
Felelős: Kókai Rita polgármester

1. napirend
Beszámoló a gyermek-és családvédelemről
Előterjesztő: Brunánszki Teréz családgondozó
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester átadja a szót Brunánszki Teréz családgondozónak, aki
ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak szerint.
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Kókai Rita polgármester megállapítja, hogy nincs a napirendi pontra vonatkozóan
észrevétel vagy kérdés, így szavazásra bocsátja a javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
63/2011. (V.12.) Önkormányzati határozat
Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi Gyermekvédelmi
beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Malik Dean mb. jegyző

2. napirend
A körzeti megbízott beszámolója és tájékoztatója az aktuális kérdésekről
Előterjesztő: Hufnágel Ákos
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester átadja a szót Hufnágel Ákosnak, aki ismerteti a napirendi
pontot az előterjesztésben foglaltak szerint.
Hufnágel Ákos a beszámoló ismertetése után bemutatja Lénárt Gyulát, aki Gyermely
község körzeti megbízottja lesz. Arra kéri a Képviselő-testületet, hogy támogassa
szolgálati lakás biztosításával a leendő körzeti megbízott lakhatását a településen.
Kókai Rita polgármester tájékoztatja Hufnágel Ákost, hogy a soron következő
Képviselő-testületi ülésen dönt a testület a szolgálati lakás sorsáról és erről a
döntésről tájékoztatja dr. Forrai Zsolt r. alezredes urat.
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
64/2011. (V.12.) Önkormányzati határozat
Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testülete
beszámolóját elfogadja.

a

körzeti

megbízott

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Malik Dean mb. jegyző

3. napirend
Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak
szerint.
A Képviselő-testület a beszámolót tudomásul veszi.
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4. napirend
Beszámoló az Önkormányzat és az ÁMK pénzügyi helyzetéről, valamint az
adóbehajtásról
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester 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 -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
65/2011. (V.12.) Önkormányzati határozat
Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testülete
- az önkormányzat pénzügyi helyzetéről
- adóbehajtásról helyzetéről
- az ÁMK pénzügyi helyzetéről
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester
5. napirend
Egyházak támogatása
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak
szerint.
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi bizottság az előterjesztésben javasolt Református egyház 800. 000 Ft, Katolikus egyház 400. 000 Ft összegű támogatását szavazta meg.
Dr. Nyirán Gergely képviselő javasolja, hogy a Református egyházat és a Katolikus
egyházat egyaránt 1.000.000 – 1.000.000 Ft-tal támogassa a testület.
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a javasolt pénzbeli támogatás
kiegészül a temetők egész éves fűnyírásával is, tehát a tényleges támogatás
mértéke a megjelölt összegeknél magasabb.
Kókai Rita polgármester szavazásra bocsátja dr. Nyirán Gergely módosító
indítványát
A Képviselő-testület -6 igen, 1 nem - szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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66/2011. (V.12.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület nem javasolja a Református egyház, valamint a Katolikus
egyház 1.000.000 Ft - 1.000.000 Ft összegű támogatását.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester
Szente László képviselő jelzi, hogy a Katolikus egyház a támogatási kérelemben
megjelölt munkálatokon kívül a temető rendbehozatalát is tervezi, ezért azt javasolja
hogy Katolikus egyházat 600.000 Ft-tal támogassa a Képviselő-testület.
Kókai Rita polgármester szavazásra bocsátja Szente László módosító indítványát.
A Képviselő-testület -6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett - az alábbi határozatot
hozta:
67/2011. (V.12.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület az egyházak támogatására 1.400.000 Ft-ot irányoz elő.
Ebből a
• Református egyház támogatása: 800.000 Ft
• Katolikus egyház támogatása: 600.000 Ft
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kókai Rita polgármester
6. napirend
2011-2014. évi gazdasági koncepció elfogadása
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak
szerint.
A Képviselő-testület egyhangú - 7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.
68/2011. (V.12.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület Gyermely község Önkormányzatának 2011-2014. évére szóló
gazdasági programot –a melléklet szerint- jóváhagyja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kókai Rita polgármester
1. sz. melléklet

Gyermely Község Önkormányzatának

GAZDASÁGI PROGRAMJA
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2011-2014.

I.
A GAZDASÁGI HELYZETET ALAPVETŐEN BEFOLYÁSOLÓ KÖRÜLMÉNYEK
A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései
Az államreform egyes elemei közvetlenül érintik az önkormányzatot, illetve a hivatalt.
A reform a modern, szolgáltató közigazgatás elérését célozza meg. Így különösen:
• Elektronikus önkormányzati szolgáltatás általánossá tétele,
• Önkormányzati feladatok felülvizsgálata a közigazgatás átszervezésével
összhangban,
• Területi és központi szintű feladatellátást átszervezése,
• Kormányhivatalok létrehozása.
• Új Széchényi Terv elindítása,
• Adó- és járulék rendszer átalakítása, vidékfejlesztés.
II.
VAGYONGAZDÁLKODÁS
Önkormányzati ingatlanok
Folyamatos figyelmet kell fordítani az önkormányzati ingatlanok, középületek
karbantartására, felújítására, a kötelező feladatok ellátásához megfelelő
infrastrukturális hátteret kell biztosítani.
Lakásgazdálkodás
Az önkormányzat tulajdonában 5 db összkomfortos bérlakás van. Az egyik
felújítására 2010. év végén került sor. Dönteni szükséges hasznosításáról, azaz
szolgálati lakásként történő kihasználásáról, illetve az ingatlan eladásáról.

Vagyoni helyzet
Önkormányzatunk vagyona a 2010. évi zárómérleg alapján 1.492.368-. forint. (nettó)

Vagyonelem
megnevezés

Ingatlan db száma

178
Forgalomképtelen
törzsvagyon
(nem
nem
értékesíthető,
terhelhető, a kötelező

Összes vagyonból a
vagyon részaránya (%);
e Ft
1.245.063
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feladatok
ellátását
biztosító vagyon, helyi
közutak és műtárgyaik,
terek, parkok, közcélú vízi
létesítmények,stb.)
Korlátozottan
14
fogalomképes
törzsvagyon
(meghatározott
feltételekkel értékesíthető,
megterhelhető, közművek,
intézmények
és
középületek,
védett
természeti területek, stb.)
Egyéb
(forgalomképes 11
vagyon, amely szabadon
értékesíthető
és
megterhelhető)
Összesen
203

97.085

63.095

1.405.243

III.
AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA ÉS PÉNZÜGYEI

Gazdálkodásunkban egyfelől bevételeink növelését, másfelől anyagi erőink hasznos,
hatékony, egyben takarékos felhasználását kell elérni.
Az önkormányzati vagyon nyilvántartását naprakésszé, pontossá, hitelessé kell tenni.
Az önkormányzat kiemelt feladata a kötelező feladatok ellátásához,
intézményhálózat színvonalas működéséhez szükséges források biztosítása.

az

A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése
Meg kell keresni az önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési
lehetőségeit. Törekedni kell a helyi adóbevételek harmonikus megteremtésére,
amely az egyedüli hatékony eszköze az önkormányzati saját forrás növelésének.
Törekedni kell arra, hogy a programban meghatározott célkitűzések –lehetőség
szerint- hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósuljanak
meg.
Amennyiben hitelfelvételre van szükség, úgy körültekintően, lehetőség szerint
könyvvizsgáló bevonásával kell eljárni.
Az Önkormányzat saját forrásait egészítik ki a pályázati források. Jellemzően a
pályázati lehetőségek alakítják fejlesztési elképzeléseinket. A jövőben a célokhoz, az
elképzelésekhez kell igazítani önrészünk tervezését.

8

9
.

IV.
FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK

NYILVÁNOSSÁG, KAPCSOLATTARTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ,

A képviselő-testület egyik
kommunikáció biztosítása.

legfontosabb

feladata

a

helyi

kapcsolattartás,

A lakossággal, illetve a lakosság egyes rétegeivel, a civil szervezetekkel,
egyházakkal, a vállalkozásokkal való jó kapcsolattartás érdekében legalább évente
egyszer, illetve szükség szerint a polgármester, a képviselő-testület, vagy a testület
illetékes bizottságai találkoznak.
Az önkormányzati nyilvánosság fórumai (testületi ülés, közmeghallgatás), valamint a
tömegtájékoztatás (Gyermelyi Hírlap, honlap: www.gyermely.hu, falu tv, hirdetők,
szórólap, polgármesteri – képviselői beszámolók) útján az információ minden
réteghez eljut.
Az
Intézményi
kommunikáció
eredményeként
Gyermely
legnagyobb
intézményének, az ÁMK-nak is meg kell jelennie. Ehhez önálló honlap elkészítése
szükséges.

V.
TELEPÜLÉSFEJELSZTÉS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS, KÖZLEKEDÉS,
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS
A településfejlesztés esetében a megfelelő arányok megtartását tartjuk szem előtt. A
településrendezési tervek, a
El kell készíteni a Településfejlesztési Koncepciót! A Településszerkezeti Tervet,
Helyi Építési Szabályzatot –folyamatosan- aktualizálni szükséges.
A
képviselő-testület
a
jelenleg
hatályos
Településszerkezeti
Tervben
meghatározottakon túl további jelentős terület-felhasználási változásokat
(lakóterületek további jelentős növelése) nem támogat. A képviselő-testület a
falusias életforma, életstílus megtartására törekszik.
A településközpont, azaz a Petőfi tér hagyományos szerkezetének megtartására,
de a korszerű mai követelményeknek megfelelő kialakítására, egységesítésére, a
fejlesztés jövőbeni paramétereinek meghatározására törekszünk. Ennek érdekében
látványterveket készíttetünk, melyet a község lakossága közszemlére tétel útján
véleményez. Így alakul ki a végleges, fejlesztési célokat pontosan magában foglaló
változat.
Terveink szerint átépítésre kerül a Macskahegyi bejáró, Jókai utcai bejáróországos közút csomópontjának, valamint a Szomori utca-Virág utca- országos
közút csomópontjának szakasza. Az elképzelés körforgalom építést, útszélesítést,
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gyalogjárda
kialakítást
foglal
A
csomópontok
megépítése
forgalombiztonsági,
településszervezési szempontból is kiemelten fontos.

magában.
közlekedési
és

A község több szakaszán járda, úttest felújítását tervezzük. Ehhez minden
költségvetési évben el kell készíteni a járda, az úttest felújítási, építési programot.
(Szőlőhegy, Hűvösvölgyi u., Sóskút u., Hegyikert u.)
A település egészére vízelvezetési terveket készíttetünk. Megvalósítását –a jelentős
költségre tekintettel-szakaszoljuk.
Az önkormányzat a kistérség településeivel egyeztetve szorgalmazza a
kerékpárutak kijelölését és megépítését. (Pályázat folyamatban kistérség keretén
belül.)
Az átalakuló közfoglalkoztatási rendszer következtében újra kell gondolni település
üzemeltetési feladatainkat. Meg kell találnunk a legoptimálisabb megoldást. (a
feladat kiadása vállalkozási formába, bizonyos részfeladatok megtartása
közfoglalkoztatottak, alkalmazottak bevonásával.)
A polgármesteri hivatalt, mind személyi összetételében, mind felépítésében
alkalmassá kell tenni az összes kötelező és vállalt tevékenység ellátására. Nagy
hangsúlyt kell fektetni az ügyfélközpontú működésre.
VI.
KÖRNYEZETVÉDELEM, MŰEMLÉKVÉDELEM, ZÖLDTERÜLETEK, KÖZMŰVEK

Kellő propagandát kell kifejteni annak érdekében, hogy a külterületeken
megszüntetésre kerülő hulladékgyűjtő konténerek helyét az egységes,
környezetbarát, zöldzsákos hulladékszállítási mód, harmonikus átmenettel váltsa
fel. Minden lehetséges eszközzel fel kell venni a harcot az illegális szemétlerakók
felszámolása érdekében. A környezettudatosság kialakítása érdekében aktív
szerepet kell szánni az ifjúságnak. A propagandába, valamint a gyakorlati
megvalósításba be kell vonni az általános iskolás korosztályt. (Hulladéklerakók
helyének kialakítása, faültetés, folyamatos ápolás) Fel kell készülnünk a házhoz
menő, szelektív hulladékgyűjtésre is!
Védett területeink közül különös figyelmet kell fordítanunk Gyarmatpusztára. Az évi
egyszeri majális megtartása mellett fel kell fedeznünk a benne rejlő lehetőségeket,
be kell vonni a község vérkeringésébe. Az eddigiekhez hasonlóan kezelni kell
zöldterületeit, fel kell újítani bekötő útját.
Figyelmet kell szánnunk műemlékeink, emlékműveink felújítása, restaurálása.
Ehhez meg kell találni a lehetőséges pályázati forrásokat.
Feladatunknak tekintjük, hogy rendezett köztereinken köztéri szobrokat állítsunk,
emlékhelyeket alakítsunk ki, erre vonatkozóan hosszú távú koncepció és hozzá
kapcsolódó intézkedési terv készítése szükséges.
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Játszótereinket fejleszteni szükséges az ott elhelyezett eszközök bővítésével, de
szükséges a község más részein (pld. Semmelweis utca, Tatai utca) meglévő
közterek, parkok játszótérré alakítása. Ez a leghatékonyabb módja annak, hogy az
intenzíven fenntartott közterek, parkok területét növeljük.
Gyermely belterületi infrastruktúrája –a Berek csatornázása kivételével- teljesen
kiépült.
A képviselő-testület feladata a hiányosság felszámolása, a szennyvízcsatorna hálózat teljes körű kiépítése.
A megváltozott csapadékviszonyok, a szélsőséges időjárási viszonyok ráirányították
a figyelmet a jövő kulcskérdésére a csapadékvíz elvezetés problémájára.
Pályázati forrás nélkül csak kisebb munkákra van lehetőség, de a tervek
előkészítését fel kell karolnunk.

VII.
KÖZBIZTONSÁG
A közbiztonság javítása érdekében szoros kapcsolatot kell fenntartanunk a jövőben
létre jövő tarjáni rendőrőrssel és a tatabányai kapitánysággal.
Elő kell segíteni a lakosság körében kifejtendő propagandát, ehhez a rendőrség
részére biztosítani kell a megfelelő hátteret, támogatást.
Továbbra is támogatni kell a faluőrség működését.
Fel kell készülnünk az esetleges –eddig nem megszokott- természeti katasztrófa
helyzetekre. Pld. Esőzések. Az elmúlt nyár példája megmutatta, hogyan lehetséges,
hogy néhány óra, olykor perc alatt „úszik el” egy falu.

A közlekedésbiztonság javítása érdekében Gyermely tarján felőli kapujában
körforgalmat, a Jókai utcai kereszteződésnél gyalogjárdát és forgalomlassító szigetet
tervezünk építeni. A tervezéshez szüksége pályázati forrás rendelkezésre áll.
Önkormányzatunk a KRESZ-oktatását elméleti és gyakorlati síkon is támogatja. Az
óvoda részére támogatást nyújt kersz-park létesítéséhez.

VIII.
OKTATÁS
Az Önkormányzat továbbra is gondoskodik az óvodai ellátás megszervezéséről, az
általános iskolai ellátás biztosításáról.
Elő kell segítenünk a rendelkezésre álló eszközökkel, hogy gyermekeink oktatása a
kor kihívásainak megfelelően történjen. Ehhez biztosítani kell mind a személyi
feltételeket, mind a korszerű eszközparkot. Jelenleg elégedettek lehetünk e
tekintetben, azonban ezt a területet, megjelölve az elérendő célokat, folyamatosan
fejleszteni kell. Ehhez pedig az ÁMK bevonásával el kell készíteni a terület egészét
átfogó Oktatásfejlesztési Koncepciót.
Az óvoda bővítését, tekintettel a megnövekedett gyermek létszámra, mely
szeptembertől jelentkezik, még ezen a nyáron meg kell valósítanunk. Ehhez
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pályázatot nyújtottunk be, melynek végkimenetele jelenleg nem ismert. Sikertelen
pályázat estén önerőből kell megoldanunk a minimális fejlesztést! .
A képviselő-testület mind anyagilag, mind egyéb módon támogatja, a német
kisebbségi önkormányzat munkáját.
.
IX.
KÖZMŰVELŐDÉS, KULTÚRA, SPORT, EGÉSZSÉGÜGY

Első lépésként újra kell gondolnunk a szabadidő szervezés alternatíváit. A
szabadidő szervezés sokkal nagyobb önállósággal, átgondolt, következetes
tartalommal kell, hogy megvalósuljon. Ebben egységként kell megjelennie a
Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságnak és a szabadidő szervezői
munkának. Az egyik pillér a célok és elvárások, a másik a végrehajtás legjobb
módozatainak kimunkálását jelenti.
Következetesen kell támogatni a civil kezdeményezéseket, mely az
önkormányzatiság legfontosabb alappillére, a jövő, a túlélés legbiztosabb záloga!
Kulturális életünk sokszínű. Támogatjuk a több éves múltra visszatekintő, már
hagyományosnak mondható rendezvényeket (Gyermelyi Falunapok, Majális, Idősek
napja, Iskolanapok, Iskola-Óvoda bál, Sport bál, Vállalkozók köszöntése.).
Nagyszabásúm és nagy létszámot megmozgató rendezvényeink mellett meg kell
teremteni a kiscsoportok, kis közösségek találkozási lehetőségeit. Olvasóesteket,
beszélgetéseket, filmvetítéseket, teadélutánokat, ismeretterjesztő előadásokat,
felvilágosító, prevenciós előadásokat stb. kell rendezni.
Kulturális csoportjaink működését az önkormányzat anyagi lehetőségei
függvényében évről évre, rendeletben szabályozott formában támogatja. Ezen felül
épület, helyiség biztosításával segíti.
A Képviselő-testület célja, hogy létrehozza a Gyermelyért Közcélú Alapítványt,
melynek keretében a kultúra, a sport stb. területén működő civil szervezeteket
tömöríti, támogatásukat alapítványi keretek között biztosítja. Íly módon a pályázati
források kihasználtsága is bővülhet.
Meg kell teremteni a Civil ház felújításának forrását (pályázat, önerő), hogy minél
több közösségi funkciót fel tudjon vállalni az épület.
Jelentős figyelmet kell fordítani a lakosság testi nevelésére, sportéletére is. A
testnevelés, sportolás az egészséges életmód alapja.
Az önkormányzatnak jelentős anyagi terhet jelent a sportcsarnok fenntartása.
Fontos, hogy figyelemmel kísérjük a megnyíló pályázati lehetőségeket mint a
felújítás, mint a takarékos, megújulóm energia felhasználás tekintetében.
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Ösztönözni, támogatni kell új sportprogramok indítását, mely egyrészt fontos az
egészségmegőrzés miatt, de jelentős közösségformáló erővel is bír.
Az aktív pihenés, testmozgás szempontjából ki kell emelni Gyermely táji,
domborzati adottságainak kihasználását a tömegsportok tekintetében. Bizonyos
(pld. Macskahegy, Szőlőhegy, Gyarmatpuszta) területek jól hasznosíthatók a
kocogás, futás, kerékpározás és más tájékozódási sportágak űzésére. Az előbbi
sportok, valamint a természetjárás azért is kedvező, mert az alacsonyabb jövedelmű
családok is maradéktalanul gyakorolhatják.
Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi ellátás biztosítása.
Ezen belül Gyermely Önkormányzata továbbra is biztosítja:








Háziorvosi ellátás,
Védőnői ellátás,
Iskola-egészségügyi ellátás,
Fogorvosi ellátás,
Zsámbék központú orvosi ügyelet
Fizikoterápia,
Vérvétel, vérszállítás biztosítása,

Az egészségügyi ellátás folyamatos támogatását az önkormányzat mindig
szívügyének tekintette. A jövőben is fokozott figyelmet kell fordítani a közvetlen
egészségügyi
szolgáltatások
működésére,
fejlesztésének
segítésére,
a
betegségmegelőzés, egészségmegőrzés érdekében kifejtett felvilágosító munka
bővítésére.
Célzott ifjúsági prevenciós programok indítását kell kezdeményezni elsősorban a
dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás, a drogfogyasztás terjedésének megállítása
érdekében.
Az önkormányzat a jövőben is támogatja a gyermekjóléti és családsegítő, valamint a
védőnői szolgálat szervezésében megvalósuló „Egészségnap” megrendezését.
Az egyre szomorúbb statisztikák azt mutatják, hogy ezen a területen az eddigieknél
sokkal nagyobb figyelmet kell szánnunk a megelőzésre, azaz azt ezt segítő
programok támogatására, szervezésére! Ezért is fontos, hogy az egészségügy, a
testnevelés, sport, megelőző, prevenciós programok egységként jelenjenek meg az
Önkormányzat távlati tervei között, azok támogatottsága egymást kiegészítve,
egymásra épülve legyen kiemelt feladat.

.
X.
SZOCIÁLIS HÁLÓ, CSALÁD- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM
Képviselő-testületünk a szociális ellátások emberközeli alakítására, az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetbe kerülő rászorultak támogatására törekszik.
Ebben nagy szerep hárul azon társadalmi szervezetekre, melyek sokat tehetnek
azért, hogy az anyagi támogatáson kívül az emberi kapcsolatok erősödjenek,
mintegy stabil hátteret biztosítsanak.
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Képviselő-testületünk ezért támogatja, és a jövőben is számít az egyházak, a
Karitász, Vöröskereszt és rajtuk kívül minden egyéb –nem helyi- szervezet (Magyar
Máltai Szeretetszolgálat, érdekvédelmi szervezetek) közreműködésére.
Itt is fontos, hogy a segítség ne utólag jöjjön, hanem igyekezzünk megelőző
szociálpolitikai szemléletet kialakítani. Ebben nagy szerepet játszik az óvoda,
iskola, gyermek és családvédelem, mint érzékelő közeg és az ebből adódó az
egészséges, kiegyensúlyozott kommunikáció.
A Képviselő-testület a rendelet évenkénti felülvizsgálatát irányozza elő, fontosnak
tartja a szociális alapellátások biztosítását, olyan szociális háló megteremtését,
amely biztonságot nyújt a lakosságnak.
A Képviselő-testület
biztosítja:










a

következő

ellátások,

szolgáltatások

biztosítását

Bérpótló juttatás,
Lakásfenntartási támogatás,
Ápolási díj,
Átmeneti segély,
Temetési segély,
Étkeztetés,
Házi segítségnyújtás,
Családsegítés,
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A Képviselő-testület a tárgyi rendelet évenkénti vizsgálatát irányozza elő, az alábbi
szolgáltatásokat, ellátásokat biztosítja.





Bursa Hungarica
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Gyermekek napközbeni ellátása
Gyermekjóléti szolgáltatás

Az általános iskolából kikerül 14 év feletti korosztály a helyi intézmények látókörén
kívül helyezkedik el, fontos számukra több művelődési, sportolási és egyéb
változatos közösségi lehetőséget biztosítani. Ebben fontos szerepe van a Szociális,
Kulturális, Ifjúsági és Sport bizottságnak azzal, hogy meghatározza az
ifjúságpolitikai koncepciót, amit a szabadidő szervező tölt meg részletes
tartalommal.
Az Önkormányzat támogat minden olyan rendezvényt, programot, mely az ifjúság
kulturált szabadidő eltöltését, művelődését szolgálja.
Gyermely, 2011. április 18.
Kókai Rita
polgármester

14

15
.

7. napirend
Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Malik Dean mb. jegyző
(Előterjesztés mellékelve)
Dr. Malik Dean mb. jegyző ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak
szerint.
Kókai Rita polgármester
indítványait.

szavazásra

bocsátja

a

rendelettervezet

módosító

A Képviselő-testület – 4 igen, 3 nem szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
69/2011. (V.12.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Közterületek használatáról szóló rendelet 3.
számú mellékletében szereplő mozgóárusítás és mozgóbolt díját nem egységesíti
1.500 Ft-ra.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester
A Képviselő-testület – 4 igen, 3 nem szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
70/2011. (V.12.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Közterületek használatáról szóló rendelet 3.
számú mellékletében szereplő mozgóárusítás díját nem módosítja 1.500 Ft-ra.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester
Kókai Rita polgármester szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.
Kókai Rita polgármester megállapítja, hogy a rendelet egészét minősített többség
hiányában: – 3 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett– a Képviselőtestület nem fogadta el.
Ebből adódóan az alaprendelet változatlan formában él tovább.

8. napirend
Kontakt – Busz Kft díjelengedési kérelme
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester megállapítja, hogy a napirendet –az előzőleg el nem
fogadott módosítás hiányában- nem tudja tárgyalni a testület.
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
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71/2011. (V.12.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a napirendet elnapolja.
Határidő: azonnali
Felelős: Kókai Rita polgármester
9. napirend
Bederna Zoltán, Szomori utcai lakos haszonbérleti ügye
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak
szerint.
A Képviselő-testület egyhangú - 7 igen szavazattal- az alábbi határozatot hozta:
72/2011. (V.12.) Önkormányzati határozat
Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a gyermelyi
227/11 hrsz.
1150 m2
12 hrsz.
1118 m2
13 hrsz.
1172 m2
14 hrsz.
1232 m2
15 hrsz.
1232 m2
16 hrsz.
1232 m2
20 hrsz.
1232 m2
telkeket kölcsönbérletbe adja.
Felkéri a jegyzőt a kölcsönbérleti szerződés elkészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester
Dr. Malik Dean mb. jegyző (szerződés elkészítése)
Pósfai Csaba alpolgármester távozik. A Képviselő-testület létszáma 6 főre csökken.
10. napirend
Telekértékesítés, árverés
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:
73/2011. (V.12.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület az alábbi telekértékesítési hirdetményt teszi közzé:
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Árverési Hirdetmény
Gyermely Község Önkormányzata árverési felhívást tesz közzé a tulajdonában lévő
5 önkormányzati ingatlan értékesítésére:
- 1. Gyermely, 227/11 hrsz, 1150 m2, beépítetlen belterületi telekingatlan.
Beépítési százalék: 30 besorolás: LF-1, kikiáltási ár: 4050 Ft+ÁFA/m2
- 2. Gyermely, 227/12 hrsz,1118 m2, beépítetlen belterületi telekingatlan. Beépítési
százalék:30 besorolás:LF-1 kikiáltási ár: 4050 Ft+ÁFA/m2
- 3. Gyermely, 227/13 hrsz,1172 m2, beépítetlen belterületi telekingatlan. Beépítési
százalék:30 besorolás:LF-1 kikiáltási ár: 4050 Ft+ÁFA/m2
- 4. Gyermely, 227/14 hrsz, 1232 m2, beépítetlen belterületi telekingatlan. Beépítési
százalék:30 besorolás:LF-1 kikiáltási ár: 4050 Ft+ÁFA/m2
- 5. Gyermely,227/15 hrsz, 1232 m2, beépítetlen belterületi telekingatlan. Beépítési
százalék:30 besorolás: LF-1 kikiáltási ár: 4050 Ft+ÁFA/m2
Érvényesen licitálni az árverési előleg befizetésével, az ingatlan kikiáltási árának
5%.-a mellett lehet. Az előleget Gyermely Község Önkormányzatának a Duna
Takarékszövetkezetnél vezetett, 58600537-12006405 számú számlájára történő
átutalással kell teljesíteni. Az árveréskor az átutalást bizonylattal igazolni kell.

Sikertelen árverési vétel esetén az előleg visszafizetésre kerül.
Licitlépcső: 3%.
Az árverésen való részvétel jelentkezési határideje 2011. június 14. (kedd) 16.00
óra
Az árverés lebonyolításának időpontja 2011. június 16. (csütörtök) 14.00 óra.
Az árverés lebonyolításának helyszíne: Gyermely Község Polgármesteri Hivatal,
jegyzői iroda Gyermely, Petőfi tér 1. szám.
Az árverés részletes feltételeiről információt kérni, a pályázatot benyújtani, vagy a
megtekintési szándékot előre jelezni Kókai Rita polgármesternél lehet a 06 30
8338035-ös telefonszámon, vagy személyesen ügyfélfogadási időben.
Az árverési döntést a Képviselő-testület hagyja jóvá.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kókai Rita polgármester
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11. napirend
Munkaautó beszerzése
Előterjesztő: Dr. Malik Dean mb. jegyző
(Előterjesztés mellékelve)
Dr. Malik Dean mb. jegyző ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak
szerint.
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a Renault Baumgartner
Autócentrum Kft. ajánlatában szereplő Dachia Logan Pick-up Access típusú, 1.6 90
LE gépjárművet, bruttó 1.968.750 Ft összegért javasolja megvásárolni.
A Képviselő-testület egyhangú - 6 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:
74/2011. (V.12.) Önkormányzati határozat
1. Gyermely Község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy községüzemeltetési
munkákhoz Renault Baumgartner Autócentrum Kft. (Bp. Budaörsi u. 121.) cég
ajánlatában szereplő Dachia Logan Pick-up Access típusú, 1.6 90 LE
gépjárművet bruttó 1,968.750 Ft + 80.205 Ft forgalomba helyezési járulék
összegért megvásárolja.
2. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: azonnali
Felelős: Kókai Rita polgármester

12. napirend
Közterületek fűnyírásának kérdése
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak
szerint.
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az eseti fűnyírási munkálatok
elvégzésére a Gyermelyi Kertépítő Kft megbízását javasolja.
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:
75/2011. (V.12.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület úgy dönt,
• hogy a közterületek gondozására (fűnyírás) Gyermelyi Kertépítő Kft-vel eseti
szerződést köt. A munkát –az eseti szerződés alapján- a polgármester
(szükség szerint, de legfeljebb három alkalom / év ) rendeli meg.
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•
•

a folyamatos közterület gondozásra 6 hónapig (májustól októberig) –a közcélú
munkásokon kívül- 2 főt alkalmaz.
Felkéri a polgármestert az 1. pontban hivatkozott eseti szerződés
megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester

13. napirend
Útjavítási munkákra érkező árajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak
szerint.
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy az útjavítási
munkák elvégzésével a Képviselő-testület a Zana Bt-t bízza meg.
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:
76/2011. (V.12.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület az útépítési munkák elvégzésével a benyújtott árajánlat alapján
a Zana Bt-t bízza meg az alábbiak szerint:

Szőlőhegyi
út javítása

215.000 Ft +
Áfa

Megrendelés
kiegészítése
Vasúti
támfallal
ellátott útrész
végénél lévő
gödör
megszüntetés
e tartós
megoldással

Gyarmatpusztai aszfaltos út
kátyúinak
javítása
385.000 Ft +
Áfa (kátyúzás
meleg
aszfalttal)

-

Hegyikert út
javítása
98.200 Ft
+ Áfa
(mart
aszfalttal)

-

Hidegvöl-gyi
út javítása

Összesen

160.000 Ft +
Áfa (mart
aszfalttal)

858.000 Ft
+áfa

Megrendelés
kiegészítése
A gázcsere
telepnél lévő
első 50 m-es
szakasz
javítása
tükörkiemelés
sel,
útalapkészíté

-
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ssel.

A munkák elvégzésének határideje: 2011. július 31.
Felelős: Kókai Rita polgármester

14. napirend
A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket
juttatásokról és támogatásról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Malik Dean mb. jegyző
(Előterjesztés mellékelve)

megillető

Dr. Malik Dean mb. jegyző ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak
szerint.
A Képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal megalkotta
Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2011.(V.13. ) önkormányzati rendeletét
a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól,
valamint szociális és kegyeleti támogatásairól
Gyermely Község Önkormányzat képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról
szóló- többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 4.§. alapján a köztisztviselők
szociális és kegyeleti támogatásairól az alábbi rendelet alkotja.

1.§.
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya kiterjed Gyermely Község Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalában aktívan foglalkoztatott köztisztviselőkre a rendelet I. részében
szabályozottak szerint.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a Gyermely Polgármesteri Hivatalban a nyugdíjba
vonulást közvetlenül megelőzően, legalább 5 évig közszolgálati jogviszonyban
lévő nyugdíjas volt köztisztviselőkre rendelet II. részében szabályozottak szerint

I.
Az aktív közszolgálati jogviszonyban lévő köztisztviselők juttatásai

2.§.
Juttatások és támogatások fedezete
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A juttatásokra és támogatásokra az adott évben kifizethető keretösszegeket a
képviselő-testület minden évben a költségvetési rendeletében állapítja meg.

3.§.
A juttatások és a támogatások fedezetére szolgáló keret felhasználása
A juttatások fedezetéül szolgáló keretet a közszolgálati szabályzatban meghatározott
módon kell felhasználni.
4. §.
Cafetéria juttatás
A köztisztviselőt béren kívüli juttatásként Cafetéria juttatás illeti meg.
5.§.
A köztisztviselők részére biztosított egyéb juttatások
( 1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a jegyző a további juttatásokat
állapíthat meg a törvény és a tárgyévi költségvetés keretein belül:
a.) szociális támogatás
b.) illetményelőleg
c.) temetési támogatás
d.) öregségi nyugdíjba vonuló köztisztviselő jutalmazása
e.) ruházati juttatás
f.) jutalom
g.) céljuttatás
( 2) A köztisztviselők részére egészségügyi juttatásként szemüveg, kontaktlencse
készítésének díjához történő hozzájárulás biztosítható
( 3) A köztisztviselők részére kulturális juttatásként tanulmányi és képzési támogatás
biztosítható
(4) A rendelet 4.§-ában meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és
elszámolás rendjét a jegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg.
II.
6.§.
A nyugállományú köztisztviselőkre vonatkozó szabályok

(1) Az a nyugállományú köztisztviselő, aki a Gyermely Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatal állományában, nyugállományba vonulását közvetlenül
megelőzően legalább 5 év folyamatos közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik,
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szociális helyzetére figyelemmel a (2) bekezdés szerinti, rászorultság alapján járó
pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthető.

(2) A nyugállományú köztisztviselő részére járó támogatási formák:
a) eseti szociális segély természetbeni juttatásként
b) temetési segély
(3) A jelen § szerinti juttatások mértéke, feltételei, az elbírálás és elszámolás rendje
tekintetében megfelelően alkalmazandóak a 4.§. (4) bekezdésben foglaltak azzal,
hogy az igényjogosultságok megállapításakor Gyermely Község Önkormányzatának
Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságát véleményezési és javaslattételi jog
illeti meg.

III.
Záró rendelkezések
7.§.
(1) E rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba
(2) A rendelet a hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kerül kihirdetésre
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Gyermely Község
Képviselő-testületének a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket
megillető juttatásokról és támogatásról szóló 5./2010. (VI.4.)számú önkormányzati
rendelete
Gyermely, 2011. május 5.

Kókai Rita
polgármester

Dr. Malik Dean
mb. jegyző

A rendelet 2011. május 13-án kihirdetésre kerül.
Dr. Malik Dean
mb. jegyző

15. napirend
Jegyzői pályázat kiírása
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak
szerint.
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A Képviselő-testület egyhangú - 6 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
77/2011. (V.12.) Önkormányzati határozat
Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői állás
betöltésére.
Betöltendő munkakör:
Gyermely Község Jegyzője
Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi
LXV. törvény 36. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatok.
A munkakör elnyerésének feltételei:
- igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés,
- minimum 3-5 év közigazgatási gyakorlat,
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,
- B kategóriás jogosítvány
- közigazgatási szakvizsga, vagy jogi szakvizsga
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
Az elbírálás során előnyben részesül az a pályázó, aki MS Office (irodai
alkalmazások) ismerettel, ECDL vizsgával rendelkezik
A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot (részletes)
- iskolai végzettséget igazoló okiratot (másolatban)
- szakvizsgát igazoló okiratot (másolatban)
- egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó személyét érintő tárgyalás nyílt vagy zárt ülésen
történjen,
illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik pályázati
anyagát.
Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított
1992. évi XXIII. tv. alapján.
A pályázat benyújtása:
A pályázati anyagot „Jegyzői pályázat” megjelöléssel ellátott zárt borítékban egy
példányban kell benyújtani.
Cím: Gyermely Község Önkormányzat
2821. Gyermely, Petőfi tér 1.
A pályázat benyújtási határideje: KSZK megjelenéstől számított 60 nap (kb.)
augusztus 15.
A pályázat elbírálási határideje:
(A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el. A pályázatok benyújtását követő
legközelebbi ülésen, legkésőbb szeptember 30-ig.)
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A jegyzői állás a döntést követően azonnal betölthető.
A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás Kókai Rita polgármestertől a
34/570-000-es telefonon kérhető.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester

16. napirend
Megyehatár módosításának kezdeményezése
Előterjesztő: Dr. Malik Dean mb. jegyző
(Előterjesztés mellékelve)
Dr. Malik Dean mb jegyző ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak
szerint.
A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett - az alábbi
határozatot hozta:
78/2011. (V.12.) Önkormányzati határozat
Gyermely Község Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy
- Gyermely és Szomor Községek együttesen kezdeményezzék az
Országgyűlés felé a két településnek Pest Megyéhez való csatlakozását,
- Gyermely Polgármestere keresse meg Szomor Község Polgármesterét és
kezdeményezzen tárgyalásokat az előkészítő munka végrehajtására,
- A két település képviselő-testülete együttesen kezdeményezze, hogy a
jelenlegi jogalkotási ciklusban szülessen törvény a települések és Zsámbék
közös közigazgatási egységbe szervezésére.
A Képviselő-testület az előkészítésre, az előkészítésbe vonandó szervezetekkel és
személyekkel való konzultációra felhatalmazza Kókai Rita Polgármestert és biztosítja
az ehhez szükséges költségek fedezetét is a tartalékkeret terhére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Kókai Rita polgármester

17. napirend
Gyermelyért érdemérem kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló
rendelet elfogadása
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
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Kókai Rita polgármester ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak
szerint.
Kókai Rita polgármester a képviselők módosító indítványait szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület egyhangú - 6 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
79/2011. (V.12.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Gyermelyért Érdemérem kitüntetés
alapításáról és adományozásáról szóló rendelettervezet 2.§ (1) bekezdését az
alábbiak szerint módosítja:
„A „Gyermelyért Érdemérem” kitüntetésből évente egy adományozható.”
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester
A Képviselő-testület egyhangú - 6 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
80/2011. (V.12.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Gyermelyért Érdemérem kitüntetés
alapításáról és adományozásáról szóló rendelettervezet 4.§ (1) bekezdését az
alábbiak szerint módosítja:
„A kitüntetés adományozására a képviselő-testület, a Képviselőtestület állandó
bizottságai, valamint a civil szervezetek tehetnek javaslatot.”
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester

A Képviselő-testület egyhangú - 6 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
81/2011. (V.12.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Gyermelyért Érdemérem kitüntetés
alapításáról és adományozásáról szóló rendelettervezet 4.§. (3) bekezdését az
alábbiak szerint módosítja:
„A beérkezett javaslatokat a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja, a döntést titkos
szavazással hozza meg. Gyermelyért Érdemérem csak annak a személynek adható,
akit a titkos szavazás során a képviselő testület tagjainak legalább az 2/3-a támogat.”
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester

A Képviselő-testület egyhangú - 6 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
82/2011. (V.12.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Gyermelyért Érdemérem kitüntetés
alapításáról és adományozásáról szóló rendelettervezet 2.§ (3) bekezdését az
alábbiak szerint módosítja:
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„A kitüntetés adományozásáról a Képviselő-testület minden év május 30-ig dönt, első
kitüntetés adományozása 2012. évben történik.”
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester
Kókai Rita polgármester a szavazásra bocsátja a módosított rendelettervezetet.
A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta
Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2011. (V.13.) önkormányzati. rendelete
a Gyermelyért Érdemérem kitüntetés alapításáról és adományozásáról

Gyermely község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontja
alapján, a 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján Gyermely Község
Képviselő-testülete a település fejlesztése érdekében közéleti, gazdasági
tevékenységével huzamosabb ideje jelentős eredményt elért, továbbá a település
társadalmi életében, művészeti, kulturális, egészségügyi és sportéletében;
természeti értékei és haladó hagyományai ápolásában és gazdagításában
kiemelkedő szakmai és hivatásbeli érdemeket szerzett személyek elismerése,
megbecsülésük kifejezése és megörökítése érdekében az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
Gyermely Község Képviselő-testülete "Gyermelyért Érdemérem" kitüntetést
alapít.
2. §
"Gyermelyért Érdemérem"kitüntetés adományozása
(1) A „Gyermelyért Érdemérem” kitüntetésből évente egy adományozható.
(2) A "Gyermelyért Érdemérem" kitüntetés magyar vagy külföldi állampolgárságú, élő
vagy holtszemélyeknek adományozható, akik:
a) Gyermely lakosként a település fejlődésében gazdasági, politikai, tudományos,
művészeti vagy egyéb tevékenységükkel jelentős szerepet játszottak,
közmegbecsülést szereztek;
b) Gyermely Községgel tartós kapcsolatba kerültek kiemelkedően eredményes
tevékenységük során;
c) Gyermely fejlődéséhez bármely módon jelentős mértékben hozzájárultak.
(3) A kitüntetés adományozásáról a Képviselő-testület minden év május 30-ig dönt,
első kitüntetés adományozása 2012. évben történik.
(4) A kitüntető címben részesített személynek a Polgármester a Gyermelyi
Falunapon, illetve egyéb jelentős községi rendezvényen, illetve ünnepi évforduló
keretén belül adja át az érdemérmet és a kitüntető oklevelet.
(5) Az oklevél tartalmazza:
- az adományozó megjelölését,
- az adományozott nevét,
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- az adományozó képviseletében a polgármester és a jegyző aláírását és az
adományozó pecsétlenyomatát.
3. §
kitüntetettje az

A Gyermelyért Érdemérem
Önkormányzat és a lakosság
megbecsülését élvezi, ezért:
- az Önkormányzat által szervezett rendezvényekre és hivatalos ünnepségekre
meghívást kap,
- az Önkormányzat által kiadott kiadványokból tiszteletpéldányban részesül,
- díjtalanul látogathatja az Önkormányzat által fenntartott művészeti és
közművelődési létesítményeket és az Önkormányzat által szervezett programokat.
4. §
A "Gyermelyért Érdemérem” kitüntetés adományozásának és megvonásának
közös szabályai
(1)A kitüntetés adományozására a Képviselő-testület, a Képviselő-testület állandó
bizottságai, valamint a civil szervezetek tehetnek javaslatot.
(2) A kitüntetésre nem jelölhető:
a) aktív polgármester és a képviselő testület tagjai;
b) Gyermely Község Polgármesteri Hivatala alkalmazásában lévő személyek.
(3) A beérkezett javaslatokat a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja, a döntést
titkos szavazással hozza meg. Gyermelyért Érdemérem csak annak a személynek
adható, akit a titkos szavazás során a képviselő testület tagjainak legalább az 51%-a
támogat.
(4) A Gyermelyért Érdemérmet és a kitüntető oklevelet meg lehet vonni attól, aki arra
érdemtelenné vált.
(5) A megvonást indítványozó értesíti az Önkormányzatot a visszavonásra okot adó
körülményről, különösen a jogerős büntetőjogi felelősségre vonásról, vagy más
cselekményről, amellyel súlyosan vétettek a társadalom erkölcsi normái ellen.
(6) A kitüntetés visszavonásáról - a visszavonásra okot adó körülmény ismertté
válásától számított egy éven belül a Képviselő-testület dönt.
5. §
Záró rendelkezések

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2)A rendelet kihirdetéséről a hirdetőre történő kifüggesztéssel Gyermely jegyzője
gondoskodik.

Gyermely, 2011. május 12.
Kókai Rita
polgármester

Dr. Malik Dean
jegyző

Kihirdetés: 2011. május 13-án
Dr. Malik Dean jegyző
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18. napirend
Rendezvények előkészítése
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:
83/2011. (V.12.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a „Nemzeti összetartozás” napját 2011. június 1-én ünnepli.
Ennek keretében az alábbi programot hagyja jóvá:
2011. június 1. 17.00 óra, ÁMK
a. Tirpák László történelem tanár rendhagyó történelem órája
b. Rékasi Károly színművész Wass Albert estje
c. Anyagi vonzat: nettó 170.000 Ft
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kókai Rita polgármester
A Képviselő-testület egyhangú - 6 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
84/2011. (V.12.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a gyarmatpusztai kemenceavatást 2011. június 13-án tartja.
Program: kenyérsütés, megvendégelés zsíros kenyérrel, a Faluvédő Egyesület által
felajánlott borral.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kókai Rita polgármester
A Képviselő-testület egyhangú - 6 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
85/2011. (V.12.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Falunapokat 2011. szeptember 9-10-én
rendezi meg.
Felkéri a szabadidő szervezőt, hogy a programokat készítse elő és az augusztusi
ülésre terjessze be.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kókai Rita polgármester, Rácz Tibor szabadidő szervező

19. napirend
Gyermely Község Önkormányzatának
Okiratának módosítása
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)

Polgármesteri

Hivatala

Alapító

28

29
.

Kókai Rita polgármester ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak
szerint.
A Képviselő-testület egyhangú - 6 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
86/2011. (V.12.) Önkormányzati határozat
Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapító Okirat 6/b. pontjának
kiegészítését az alábbiak szerint fogadja el:
882116
890441
890442
890443

Ápolási díj méltányossági jogon
Közcélú foglalkoztatás, rövid időtart.
Bérpótló jutt. jogosultak hosszabb foglalk.
Egyéb közfoglalkoztatás

A 6/b pont 2011. június 1-jén lép hatályba
Határidő: azonnali
Felelős: Dr. Malik Dean jegyző

Egyéb hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét
és a testületi ülést 21:30 órakor berekesztette.

k.m.f.

Kókai Rita
polgármester

Dr. Malik Dean
mb. jegyző
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