Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testület
2011. szeptember 27-i
nyílt ülésének
JEGYZŐKÖNYVE
1. Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
2. Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről
110/2011. Ö. határozat
3. Féléves költségvetési beszámoló elfogadása
111/2011. Ö. határozat
4. Költségvetési rendelet módosítása
20/2011. ÖR
5. Beszámoló az adóbevételek 2011. I. félévi alakulásáról
112/2011. Ö. határozat
6. Adókintlévőségek behajtása
7. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
8. Települési rendtartásról szóló rendelet módosítása
21/2011. ÖR
9. Törvényességi észrevételek
22/2011. ÖR
23/2011. ÖR
24/2011. ÖR
10. Jegyzői pályázat
113/2011. Ö. határozat
114/2011. Ö. határozat
11. Beruházások előkészítése
115/2011. Ö. határozat
116/2011. Ö. határozat
12. Fő tér rendezési terveinek áttekintése
117/2011. Ö. határozat
118/2011. Ö. határozat
13. Környezetfejlesztési akció pályázat KDOP-4.1.1/F-11
119/2011. Ö. határozat
120/2011. Ö. határozat
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121/2011. Ö. határozat
122/2011. Ö. határozat
14. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója KDOP4.1.1/E-11
123/2011. Ö. határozat
124/2011. Ö. határozat
125/2011. Ö. határozat
15. Vércse események támogatása pályázati lehetőség
126/2011. Ö. határozat
16. Reklámtábla bérléséről szóló határozat hatályon kívül helyezése
127/2011. Ö. határozat
17. Tatabányai Többcélú Kistérség Közoktatási Fejlesztési Terv módosításának
elfogadása
128/2011. Ö. határozat
18. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 2012.
129/2011. Ö. határozat
19. Október 23-i megemlékezés előkészítése
130/2011. Ö. határozat
20. Közmeghallgatás, vállalkozói fórum előkészítése
131/2011. Ö. határozat
21. A német kapcsolattartás következő állomása
132/2011. Ö. határozat
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Jegyzőkönyv
Készült: Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember
27-én 18:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott nyílt
ülésén.
Kókai Rita polgármester
Pósfai Csaba alpolgármester
Bederna Zoltán képviselő
Dr. Kocsis Tamás képviselő
Szente László képviselő
Tirpák László képviselő
Dr. Malik Dean mb jegyző
Meghívott vendég: Hullár Norbert (Gyermelyi Kertépítő Kft)
Jelen vannak:

Kókai Rita polgármester köszönti az ülésén megjelenteket. Megállapítja az ülés
határozatképességét, mivel a Képviselő-testület tagjai közül 6 fő megjelent.
Javasolja, hogy a napirendek tárgyalására a meghívó szerint kerüljön sor.
Javaslatával a Képviselő-testület egyhangúan, határozathozatal nélkül egyetért.

1. 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 egyhangúan, határozathozatal nélkül tudomásul vette a
polgármester beszámolóját.

2. napirend
Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak
szerint. Továbbá tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és javasolja
elfogadásra.
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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110/2011. (IX.27.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatást
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester

3. napirend
Féléves költségvetési beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak
szerint. Továbbá tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és javasolja
elfogadásra.
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:
111/2011. (IX.27.) Önkormányzati határozat
Gyermely Község Önkormányzat Képviselő Testülete az I. félévi Zárást 219.508.-e
forint bevétellel, és 142.414.-e.-forint kiadással javasolja elfogadni.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester

4. napirend
Költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak
szerint. Továbbá tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és javasolja a
Képviselő-testületnek a rendelet elfogadását.
Kókai Rita polgármester megállapítja, hogy nincs a napirendi pontra vonatkozóan
észrevétel vagy kérdés, így szavazásra bocsátja a rendeletet.
A Képviselő-testület egyhangú -6 igen- szavazattal megalkotta
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Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testülete
20/2011.( IX.28.) önkormányzati rendeletét
Gyermely Község Önkormányzat 2011.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
b) bevételi főösszeget

365.172 ezer forintban,
365.172 ezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

(2) A képviselő-testület a 365.172 ezer Ft bevételi főösszegből



a működés célú bevételt
a felhalmozási célú bevételt

353.882ezer Ft-ban
11.290 ezer Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a 365.172 ezer Ft kiadási főösszegből



a felhalmozás célú kiadást
a működés célú kiadást

80.769 ezer Ft-ban
284.403 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, 2011-09-07
Kókai Rita
polgármester

Dr. Malik Dean
mb. jegyző

5. napirend
Beszámoló az adóbevételek 2011. I. félévi alakulásáról
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak
szerint. Továbbá tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és javasolja a
beszámoló elfogadását a Képviselő-testületnek.
Kókai Rita polgármester megállapítja, hogy nincs a napirendi pontra vonatkozóan
észrevétel vagy kérdés, így szavazásra bocsátja a határozatot.
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A Képviselő-testület egyhangú -6 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
112/2011. (IX.27.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a 2011. évi adóbevételek I. féléves alakulásáról szóló
beszámolót -az előterjesztésben foglaltak szerint- tudomásul veszi.
Határidő: azonnali
Felelős: Kókai Rita polgármester
Dr Nyirán Gergely képviselő 18:23 órakor megérkezett, így a Képviselő-testület
létszáma 7 főre változott.

6. napirend
Adókintlévőségek behajtása
Előterjesztő: Dr. Malik Dean mb. jegyző
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester átadja a szót Dr. Malik Dean mb. jegyzőnek.
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.
A Képviselő-testület egyhangúan, határozathozatal nélkül tudomásul vette az
adókintlévőségek behajtásáról szóló beszámolót.

7. napirend
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak
szerint, megállapítja, hogy nincs a napirendi pontra vonatkozóan észrevétel vagy
kérdés.
A Képviselő-testület egyhangúan, határozathozatal nélkül tudomásul vette a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

8. napirend
Települési rendtartásról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
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Kókai Rita polgármester ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak
szerint.
Dr. Nyirán Gergely felhívja a figyelmet a demokrácia hiányára, szerinte a
polgármesternek nem egyedül kellene bejárnia a falut és megítélnie a közterületek
rendjét, hanem legalább két képviselővel együtt lenne célszerű megtartani a falu
bejárását.
Bederna Zoltán képviselő szerint nehéz lenne összehangolni ennyi embert a
bejárásra. Véleménye szerint nem lenne demokratikusabb, ha még két ember a
polgármesterrel tartana a bejárások alkamával.
Kókai Rita polgármester megállapítja, hogy nincs a napirendi pontra vonatkozóan
több észrevétel vagy kérdés, így szavazásra bocsátja a rendeletet.
A Képviselő-testület - 6 igen, 1 nem - szavazattal megalkotta
Gyermely Község Önkormányzatának
21/2011. (IX.28.) önkormányzati rendeletét
Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2008. (VI.5.) számú önkormányzati rendelete a települési rendtartás
módosításáról
1. §.
A rendelet 18. §. (1) és (2) helyébe a következő rendelkezés lép, egyben a
következő 3. bekezdéssel egészül ki:
(1) A Polgármesteri Hivatal minden évben legalább 8 alkalommal (tavasszal,
télen, ősszel, nyáron)
a közterületek gondozottságának ellenőrzésére
helyszíni bejárást tart.
Azok az ingatlantulajdonosok, akiknek az ingatlana előtti terület minden
alkalommal kifogástalan (a füvet rendszeresen nyírják, az ingatlan előtti járda
(tisztántartott) a „Sport és egészségnapon” sorsoláson vesznek részt.
(2) A sorsoláson három ingatlantulajdonos nevének kihúzására kerül sor, akiket
az Önkormányzat lelkiismeretes munkájuk elismeréseként – a költségvetési
rendeletben meghatározott értékű – kertészeti utalvánnyal díjaz.
(3) A díjak értékét a Polgármester állapítja meg a tárgyévi költségvetési
rendeletben biztosított előirányzat terhére.
2. §.
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, majd az alaprendeletbe
történő beépülését követő 30. nap után hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a rendelet 18. §. (3), (4) bekezdése.
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(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a
Tanács 2006/123/EK irányelveknek való megfelelést szolgálja.

Gyermely, 2011. szeptember 20.
Kókai Rita
polgármester

Dr. Malik Dean
mb. jegyző

9. napirend
Törvényességi észrevételek
Előterjesztő: Dr. Malik Dean mb. jegyző
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester átadja a szót Dr. Malik Dean mb. jegyzőnek.
Dr. Malik Dean mb. jegyző ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak
szerint, tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy törvényességi felhívás alapján
szükséges a hulladékgazdálkodási rendelet, valamint a szociális módosítása,
továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló rendelet
hatályon kívül helyezése.
Kókai Rita polgármester szavazásra bocsátja a hulladékgazdálkodásról szóló
rendeletet.
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen szavazattal – megalkotta
Gyermely Község Képviselő-testületének
22/2011.(IX. 28.) Gyermely Önkormányzati rendeletét
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról, a települési szennyvíz kezeléséről
Gyermely község Képviselő-testületi a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv. 16. §. (1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 13.§.
(3) bekezdésében, valamint 23.§.- ban, valamint az árak megállapításáról szóló
LXXXVII. Tv. 7.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő
rendeletet alkotja:
I.

FEJEZET

Általános rendelkezések
1. §.
A rendelet hatálya Gyermely község közigazgatási területére terjed ki.
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2. §.
(1) Gyermely Község Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás megszervezését és működését szerződött
közszolgáltatón által szervezett közszolgáltatáshoz történő csatlakozással
teljesíti.
(2) A község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetve kötelezett szolgáltató AVE
Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. (továbbiakban:
Szolgáltató)
(3) Gyermely község Képviselő-testület által szervezett közszolgáltatás kiterjed:
- a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, közterületen
vagy az ingatlanon összegyűjtött és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott
települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres
elszállítására,
- a Szolgáltató által értékesített, környezetbarát zsákban gyűjtött települési
szilárd hulladék elszállítása,
- évi két alkalommal végzett lomtalanításra,
- a Gyermely, Petőfi téren és az Iskola u. 12. szám előtt működő szelektív
hulladékgyűjtő szigetek rendszeres ürítésére, a hasznosítható anyagok
előkezelésére és azok értékesítésére.
(4) A települési szennyvíz kezelését és ártalmatlanítását – külön szerződésben
foglaltak szerint – az Észak-dunántúli Regionális Vízmű Rt. (továbbiakban:
Vízmű) végzi.
II.

FEJEZET

Az ingatlan tulajdonos kötelezettségei
3. §.
(1) A község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa,
birtokos vagy használója (továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán
keletkező települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatást az e rendeletben meghatározott módon köteles igénybe
venni.
(2) A közszolgáltatás igénybevételére újonnan kötelezetté váló ingatlan
tulajdonos köteles e tényt a szolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni.
4. §.
A begyűjtött és elszállított hulladék feldolgozása, ártalmatlanítása és a
hulladékgazdálkodásról szóló törvény szerinti egyéb kezelése a Szolgáltató
kötelezettsége.
III. FEJEZET
A települési szilárd hulladék kezelése
A közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendje
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5. §.
(1) Az ingatlantulajdonos
- a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, illetve elszállítására a
szolgáltatás szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt,
- a gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére
a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott, azonosító jelével ellátott
gyűjtőeszközt (környezetbarát zsákot) köteles igénybe venni.
(2) Az ingatlan tulajdonos a gyűjtőedények közül azt a típust és olyan számban
köteles igénybe venni, amelyen az ingatlanán keletkezett szilárd hulladék
tárolása két ürítés között a környezet szennyezése nélkül megoldható.
A gyűjtőedény számának meghatározásánál a helyi életviszonyoknak
megfelelő minimum 4 liter/fő/nap keletkező hulladékmennyiséget kell alapul
venni.
(3) Szolgáltatási szerződés csak teljes edényzetre köthető!
6. §.
(1) A szolgáltató köteles az 80-110-240 literes gyűjtőedényeket minimum hetente,
az ennél nagyobb űrtartalmú edényeket minimum heti két alkalommal azonos
időközönként üríteni.
(2) Az ürítések napját és az esetleges módosításokat (továbbiakban: járatterv) a
helyben szokásos módon legalább évenként közzé kell tenni.
(3) Szolgáltató köteles a járattervet akkor is betartani, ha az ürítési nap
munkaszüneti napra esik.
(4) Szolgáltató köteles a gyűjtőedényzet ürítését oly módon végezni, hogy az az
ingatlantulajdonosok nyugalmát szükségtelenül ne zavarja.
7. §.
(1) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket saját ingatlanán belül köteles tárolni.
A szolgáltatási szerződésben rögzített szállítási napot megelőző 18 órájától
jogosult a közterületre úgy kihelyezni, hogy a szolgáltató számára
hozzáférhető legyen és közút (közterület) forgalmát ne akadályozza.
(2)
A szolgáltató a díjfizetés igazolására és az edényzet azonosítás évente
matricát biztosít az
Ingatlantulajdonosoknak, melyet, a szolgáltatást igényébe vevőnek az
edényzetre kell felragasztani.
(3)

Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról,

(4)

A begyűjtés során keletkezett szennyeződés takarításáról a szolgáltató köteles
az ürítéssel egyidejűleg gondoskodni.
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8. §.
(1) Szolgáltató évente kettő alkalommal megszervezi és lebonyolítja a lakossági
lomtalanítást.
(2) A nagy darabos hulladékot (lomot) az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által
előzetesen megjelölt és a Falu tv-ben és a helyben szokásos módon
közzétett időpontban és helyre helyezheti ki elszállítás céljából.
(3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a
jármű- és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és
növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás
veszélyének előidézésével.
(4) Az évi kétszeri lakossági lomtalanítás költségét a hulladékkezelési
közszolgáltatási díj tartalmazza.
(5) A Szolgáltató a (2) és (3) bekezdésben foglalt előírásoktól eltérő módon,
szabálytalanul elhelyezett nagydarabos hulladékot is köteles – külön díjfizetés
ellenében – elszállítani.
(6) Az Önkormányzat a közszolgáltatóval közösen az újrahasznosítható települési
hulladékok elkülönített gyűjtésére gyűjtőszigeteket hozott létre. A
gyűjtőszigetekből a gyűjtött hulladékok ürítését, szállítását, további
feldolgozásra történő előkészítést és értékesítést a közszolgáltató AVE
Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. végzi.
IV.

FEJEZET

Külterületi hulladékszállításra vonatkozó sajátos szabályok
9. §.
(1) A település külterületén a hulladékszállítást tárgyév május 1. és október 31.-e
között kell megszervezni, a (9) bekezdés szerinti elérésekkel.
(2) A külterületi hulladékszállítást a település szilárd hulladék elszállítására és
ártalmatlanítására az Önkormányzattal szerződött szolgáltató jogosult és köteles
végezni.
(3) A hulladékszállítást a lakható építménnyel rendelkező külterületi ingatlanokon kell
megszervezni.
(4) A külterületen építménnyel (házzal) rendelkező telkek használói – a továbbiakban
fogyasztó)- kötelesek a hulladékszállítási közszolgáltatásra szerződni. E bekezdés
szempontjából lakható ingatlan az üdülőépület, és a lakás céljára szolgáló ház.
(5) A külterületi
megszervezni.

hulladékszállítást

zsákos

hulladékszállítás

keretében

kell

(6) A hulladékszállítás díját a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza azzal, hogy a
szolgáltatásért fizetendő éves díjat a környezetbarát zsák árának az (1) bek. szerinti
hónapokra eső hetek számának szorzataként kell kiszámolni. A díjat kettő egyenlő
részletben kell a szolgáltatónak megfizetni. A (9) bekezdés szerinti ingatlanok
esetében az éves közszolgáltatási díjat hat egyenlő részletben kell megfizetni.
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(7) Ha egy ingatlanon két, vagy több építmény van, akkor a hulladékszállítási díjat
háztartásonként kell megfizetni.
(8) A hulladék elszállítása hetenként történik az ingatlan elé kihelyezett, erre a célra
rendszeresített, környezetbarát zsák begyűjtésével.
(9) Az állandó jelleggel- bejelentett lakó-vagy tartózkodási helyként való
ingatlanhasználat esetén-, a külterületen lakó tulajdonos az (1) bekezdéstől eltérően
az egységnyi díjtételnek, azaz a zsák árának és az év heteinek szorzataként
kiszámolt díjat köteles fizetni.
(10) A szolgáltató a szolgáltatási díjakat közvetlenül szedi be, és a fogyasztó
számára biztosítja a szerződés szerinti, környezetbarát zsákokat. A szerződésben
foglalt mennyiségű zsákon felül a fogyasztó az általános szabályok szerint jogosult
további zsákokat beszerezni.
(11) A hulladék legkorábban a szállítás előtti 8. órában helyezhető ki.
(12) A települési zöldhulladék szállítás időpontját hirdetmény határozza meg.
V. FEJEZET
Zöldhulladék szállítás
10. §.
(1) A település belterületén a zöldhulladék elszállítása a 9. §. (1) bekezdés szerinti
időpontokban az erre a célra rendszeresített átlátszó, a szolgáltató lógójával ellátott
zsákos szállítással történik.
(2)A zöldhulladékszállítás a 9. §. (1) bekezdés szerinti időszakban történik.
(3) A zöldhulladékos zsákokat az ingatlan elé legkorábban a szállítást megelőző 8.
óráig lehet kihelyezni.
(4) A zöldsziget és a konténeres hulladéklerakó a rendelet hatályba lépését követő 1
hónappal megszűnik.

VI.

FEJEZET

Hulladékkezelési közszolgáltatási díj
11. §.
(1) Szolgáltató köteles évente november 15. napjáig költségelemzést, tartalmazó
javaslatot készíteni, melyet a jegyző terjeszt a Képviselő-testület elé. A
díjkalkulációs sémát jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
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(2) a/ a közszolgáltatási díjat a Képviselő-testület egyéves díjfizetési időszakra
állapítja meg, úgy, hogy a díjfizetés kezdő időpontja: tárgyév január 1.
(3) A közszolgáltatás havi díját megállapított konkrét díjtételeket az 1. számú
melléklet tartalmazza, a 9.§.-ban foglalt eltérésekkel.
(4) A közszolgáltatás havi díját a következő séma - alapján kell meghatározni:
HAVI DÍJ = egységnyi díjtétel x éves ürítési szám
12
(5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére – a
teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében - utólag köteles
megfizetni.
(6) A közszolgáltatási díjat szolgáltató
- magánszemély esetén negyedévenként,
- egyéb ingatlantulajdonos esetén havonta
számlázza.

VII. FEJEZET
A települési szennyvíz kezelésére, és szennyvízdíj megfizetésére vonatkozó
szabályok
12. §.
(1) A települési szennyvíz kezelését Gyermely község Önkormányzata a
Vízművel kötött szolgáltatási szerződés alapján biztosítja.
(2) A települési szennyvíz elvezetését Gyermely Község Önkormányzat minden,
belterületi, és szennyvíz vezetékkel ellátott utcára nyíló ingatlan esetében
biztosítja.
(3) A zárt rendszerű emésztővel rendelkezők kötelesek számlával igazolni az
éves
vízfogyasztásuknak
megfelelő
szennyvizük
engedélyezett
szennyvíztelepre való szállíttatását.
(4) A csatornába tilos bevezetni a csapadékvizet, talajvizet, a használaton kívüli
emésztőgödrök tartalmát, trágyalét, veszélyes, mérgező folyadékot, olajat,
darabos hulladékot, szövetet. Ezen hulladékok kezelése, elszállítása és
ártalmatlaníttatása az ingatlantulajdonos kötelessége saját költségének
terhére.
(5) A csatornaszolgáltatás fajlagos díjtételeinek megállapítása a Szolgáltatóval
kötött külön szerződés alapján történik. A Képviselő-testületi rendeletben
jóváhagyott éves díjtételét e rendelet 3. számú mellékletét képezi.
13. §.
A szennyvízdíj mértéke
(1) Az Észak-dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által Gyermely község szenny
vízhálózatának szolgáltatott csatornaszolgáltatásért a rendelet 3. számú
mellékletében meghatározottak szerinti díjat kell fizetni.
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(2) A csatornaszolgáltatás díja az általános forgalmi adót nem tartalmazza.
(3) A csatornaszolgáltatás díja a számlázás költségeit is tartalmazza.
(4) Gyermely község önkormányzatának és intézményeinek csatornaszolgáltatási
díját a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
14. §.
A díj csökkentése
A csatornaszolgáltatási díjat az Észak-dunántúli Regionális Vízművek Zrt-nek
(továbbiakban : Szolgáltató) a lakossági fogyasztók esetében olyan mértékben kell
csökkenti, amilyen mértékű támogatást a díj mérséklése céljából kap.
15. §.
A díjfizetés alapja
A díjfizetés alapjául szolgáló vízmennyiséget vízmérővel kell megállapítani.
16. §.
Átalánydíjas szolgáltatás mértéke
Az átalánydíjas csatornaszolgáltatásra vonatkozó jogosultságok 2011. december
31.-ig megszűnnek.
17. §.
A szolgáltató az előző évi tényleges termelési adatok alapján határozhatja meg a
vízmennyiség vagy lakossági vízfogyasztás sajátosságai miatt a települési
együttható alkalmazásának szükségességét.
18. §.
Kedvezmények
(1) A vegetációs időszakban – április 1-től szeptember 30-ig – a lakosságnak 20
%-kos engedménnyel, a vállalkozók számára 10 %-kos engedménnyel kell a
csatornadíjat meghatározni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezményen túl további kedvezmény nem
nyújtható, újabb jogosultság nem állapítható meg.
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VIII.

FEJEZET

19. §.
Szabálysértési rendelkezések
(1) A hulladék szállításra vonatkozó e rendelet szerinti szabályok megsértése
szabálysértés.
(2) A szabálysértési bírság mértéke legfeljebb 30.000 Ft.

IX.

FEJEZET

Záró rendelkezések
20. §.
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 6/2011. (IV.1.)
Gyermely Önkormányzati rendelet.
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a
Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Gyermely, 2011. szeptember 22.

Kókai Rita
polgármester

Dr. Malik Dean
mb. jegyző
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1. sz. melléklet

80 literes edény éves díja

251 Ft+áfa/db/ürítés

110 literes edény éves díja

338 Ft+áfa/db/ürítés

240 literes edény éves díja

714 Ft+áfa/db/ürítés

Környezetbarát zsák
Külterületi szemétszállítási díj
nem állandó lakosok esetén:
Külterületi szemétszállítási díj
állandó lakosok esetén:

270 Ft+áfa/db
7020 Ft+áfa/év
14040Ft+áfa/év
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2. számú melléklet
DÍJKALKULÁCIÓS SÉMA
1. HULLADÉKÁRTALMATLANÍTÁS KÖLTSÉGE (DEPÓ)
1. Üzemletetési, karbantartási költségek
2. Beruházás kamatköltsége
3. Rekultiváció költsége
4. Monitorozás költsége
5. Összes költség
6. Nyereség
7. Beszállított hulladék mennyisége tonnában
8. Tonna ár
9. Közszolgáltatásra igénybe vett edényzet liter összesen
10. 1 literre jutó költség
2. SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Üzemeltetési, karbantartási költség
Környezetvédelmi kiadások és ráfordítások
Kiegészítő tevékenységes költsége (lomtalanítás)
Összes költség
Nyereség
Közszolgáltatás mennyisége literben
1 literre jutó ár

3. EDÉNYZET KÖLTSÉGE
1.
2.
3.
4.
5.

Üzemeltetési, karbantartási költség
Pótlási költség
Összes költség
Nyereség
1 litere jutó edényzet költsége

4. SZELEKTÍV GYŰJTÉS KÖLTSÉGE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gyűjtés költsége
Szállítás költsége
Újrahasznosításra előkészítés költsége
Összes költség
le: értékesítés árbevétele
Bevétellel csökkentett összeg
1 literre jutó költség
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3. sz. melléklet

CSATORNASZOLGÁLTATÁSI DÍJAK, KEDVEZMÉNYEK

I.
DÍJAK
Lakosság részére
Közületi

450 Ft/m3
450 Ft/m3
II.

A díj megállapításánál figyelembe vett költségtényezők
amortizációs költség

61,00 Ft/m3

III.
Kedvezmények
Vegetációs időszakban

Lakosság részére 20 %
Vállalkozó részére 10 %

Kókai Rita polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások bérletéről szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletet.
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen szavazattal – megalkotta
Gyermely Község Önkormányzatának
23/2011. (IX.28.) számú rendeletét
Gyermely község tulajdonában lévő lakások bérletéről, valamint
elidegenítéséről szóló 16/2010.(XII.15.) számú rendelet
hatályon kívül helyezéséről
Gyermely község Képviselő-testülete 1990 évi LXV tv. 16§ (1) bekezdése alapján
Gyermely község tulajdonában lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről
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szóló 16/2010.(XII.15.) számú rendelete hatályon kívül helyezéséről az alábbi
rendeletet alkotja

1. §.
Hatályát veszti Gyermely község tulajdonában lévő lakások bérletéről, valamint
elidegenítéséről szóló 16/2010.(XII.15.) számú rendelete.
Záró rendelkezések
2. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
Jogharmonizációs záradék
3. §.
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelveknek való megfelelést szolgálja.

Kókai Rita
polgármester

Dr. Malik Dean
mb. jegyző

Kókai Rita polgármester szavazásra bocsátja a szociális rendelet módosításáról
szóló rendeletet.
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen szavazattal – megalkotta
Gyermely Község Önkormányzatának
24/2011. (IX.28) önkormányzati rendeletét
Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (IV.1.) számú
önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák
helyi szabályozásáról módosításáról
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése, 16. § (1) bekezdése, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény 10. § (1) bekezdés,
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25. §. (3) bekezdés a) és b) pont, 32. § (1) és (3) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 35. §
(2) bekezdés, 37. § (1) bekezdés, 38. §. (9) bekezdés, 43/B § (1) bekezdés, 45. § (1)
és (2) bekezdés, 46. § (1) bekezdés, 50. § (3) bekezdés, 62.§ (2), 92. § (1)-(2)
bekezdés, 132. § (4) bekezdés a) és b) pont, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 21. § (1) bekezdés, 29. § (1) bekezdés, 131.
§ (1) bekezdés, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályiról szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B § (3) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §.
A rendelet 11. §. helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A helyi lakásfenntartási támogatást az önkormányzat önálló ellátásként nyújtja.
(2) A helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy
a) akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 260%-át,
b) a kérelmező és háztartása tagjai egyikének sincs vagyona és
c) lakásnagysága nem haladja meg
ca) ha a háztartásban egy személy lakik a 35 m2-t
cb) ha a háztartásban két személy lakik a 45 m2-t
cd) ha a háztartásában három személy lakik az 55 m2-t
ce) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a cd) pontban megjelölt
lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2.
(3) A helyi lakásfenntartási támogatás havi összege 3.000 Ft.
(4) A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás
formájában kell biztosítani az alábbi lakhatással kapcsolatos költségekre:
a.) lakbér vagy albérleti díja
b.) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő összege
c) csatorna használati díj
d) szemétszállítás költsége
e) villanyáram költsége
f) vízfogyasztás költsége
g) gázfogyasztás költsége
h) tüzelőanyag költsége
(5) a) A helyi lakásfenntartási támogatásra irányuló kérelem az év során október 1-től
–
október 31-ig, és március 1-től – március 31-ig nyújtható be.
b) A támogatás folyósításának időtartama 6 hónap.”
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2. §.
(1)E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, majd az alaprendeletbe történő
beépülését követő 30. nap után hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a rendelet 27. §. (1), (2), (3). ) bekezdése.
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a
Tanács 2006/123/EK irányelveknek való megfelelést szolgálja.

Gyermely, 2011. szeptember 20.
Kókai Rita
polgármester

Dr. Malik Dean
mb. jegyző

10. napirend
Jegyzői pályázat
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak
szerint.
Kókai Rita polgármester szavazásra bocsátja a határozatokat.
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
113/2011. (IX.27.) Önkormányzati határozat
Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a jegyzői
munkakör betöltésére kiírt pályázatra 11 pályázat érkezett. A Képviselő-testület a
jegyzői pályázatot érvényesnek és eredménytelennek nyilvánítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
114/2011. (IX.27.) Önkormányzati határozat
Gyermely Község Képviselő-testülete felhívja a Polgármestert, hogy a következő
ülésre terjessze elő a jegyzői pályázati kiírást a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. 8§-10§. alapján.
Határidő: következő ülés
Felelős: Kókai Rita polgármester
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11. napirend
Beruházások előkészítése
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 javaslatokat.
A Képviselő-testület -6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett - az alábbi határozatot
hozta:
115/2011. (IX.27.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2011. évben megkezdi a sportcsarnok felújítás
munkálatainak előkészítését az alábbiak szerint:
1. A melléklet szerint ajánlatokat kér legalább 3 kivitelező cégtől.
2. Határidők:
a. Ajánlatkérő levelek kiküldése: 2011. szeptember 30-ig.
b. Benyújtási határidő: 30 nap, legkésőbb november 5-ig.
c. PÜB javaslata: ajánlatok értékelése, munkarészek meghatározása,
d. kivitelező cég kiválasztása: november 20-ig
e. Képviselő-testületi döntés a fentiek szerint: 2011. november 30-ig.
f. Szerződéskötés: 2011. december 15-ig
g. Munkálatok megkezdése: 2012. január 1-től.
Határidő: határozat szerint
Felelős: Kókai Rita polgármester
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
116/2011. (IX.27.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a civilház jövőbeni funkciójának
meghatározására legkésőbb 2012. január 31-ig koncepciót dolgoz ki az alábbiak
szerint:
1) Javaslat funkció meghatározására: 2011. december 15.
Alternatívák: a./ értékesítés b./ felújítás
2) Javaslat a fentiek függvényében:
a./ értékesítés paramétereinek meghatározása: Cél./ Funkció./ Értékesítési ár.
b/ felújítás esetén ajánlatok bekérése a már elkészült kiírás szerint. Határidők
meghatározása.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kókai Rita polgármester
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12. napirend
Fő tér rendezési terveinek áttekintése
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak
szerint.
Dr Nyirán Gergely a tervek megtekintése után azt javasolja, hogy maradjon a helyén
a játszótér, illetve a hősi emlékművek se kerüljenek más helyre.
Kókai Rita polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot.
A Képviselő-testület -4 igen, 3 nem - szavazattal az alábbi határozatot hozta:
117/2011. (IX.27.) Önkormányzati határozat
Gyermely Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyermelyi Kertépítő Kft-t
megbízza a Főtér harmadik variáció szerinti elkészítésével. Az új változat a jelenlegi
állapot megtartásával, azaz a játszótér valamint a Hősi emlékművek helyben
hagyásával készülne el. Azonban a növényesítés/parkosítás ütemezett koncepcióját
tartalmazná.
Határidő: 2011. október 7.
Felelős: Kókai Rita polgármester
Képviselő-testület -6 igen, 1 nem - szavazattal az alábbi határozatot hozta:
118/2011. (IX.27.) Önkormányzati határozat
Gyermely Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fő tér rendezésének már
elkészült két terve kiegészül egy harmadik variációval és mind a három tervet
közszemlére teszi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kókai Rita polgármester
13. napirend
Környezetfejlesztési akció pályázat KDOP-4.1.1/F-11
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 javaslatokat.
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Képviselő-testület egyhangú -7 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozta:
119/2011. (IX.27.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy indul a Környezetfejlesztési akciók a fenntartható
településekért elnevezésű, KDOP-4.1.1/F-11 kódjelű pályázaton.
A pályázat benyújtásához szükséges önerőt, azaz 3.000.000 Ft-ot a 2011. évi
költségvetésből, a tartalék terhére biztosítja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kókai Rita polgármester
Képviselő-testület egyhangú -7 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozta:
120/2011. (IX.27.) Önkormányzati határozat
1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Környezetfejlesztési akciók a
fenntartható településekért elnevezésű, KDOP-4.1.1/F-11 kódjelű projekt
tartalmi, formai követelményeinek biztosítására, valamint az ehhez kapcsolódó
eljárás és adminisztráció folyamatának nyomon követését, zárását,
utókövetését magában foglaló projekt menedzselésével a Lavande-tér Kft-t
bízza meg.
2) A menedzselés vállalkozói díja nyertes pályázat esetén: a projekt bruttó 6 %a.
3) A pályázati területeket az alábbiakban határozza meg:
 Szelektív hulladékgyűjtés feltételrendszerének kialakítása


Települések porterhelésének csökkentése a települések belterületi
részein őshonos növényfajokkal történő zöldfelületek kialakításával.



Települési közparkok, közterületek funkcióváltás nélküli természetbarát
megújítása

4) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a fentiek szerint a
vállalkozói szerződést kösse meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kókai Rita polgármester
Képviselő-testület egyhangú -7 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozta:
121/2011. (IX.27.) Önkormányzati határozat
1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Környezetfejlesztési akciók a
fenntartható településekért elnevezésű, KDOP-4.1.1/F-11 kódjelű projekt
előkészítő tervezési munkálatainak, előzetes tanulmányainak, engedélyezési
dokumentációinak, előzetes felmérő munkálatainak elkészítésével S-TÉR Kft-t
bízza meg.
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2) A menedzselés vállalkozói díja nyertes pályázat esetén: a projekt ár bruttó
3%-a.
3) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a fentiek szerint a
vállalkozói szerződést kösse meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kókai Rita polgármester
Képviselő-testület egyhangú -7 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozta:
122/2011. (IX.27.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület 103/2011.(VII.5.) önkormányzati határozatát hatályon kívül
helyezi.
Határidő: azonnali
Felelős: Kókai Rita polgármester

14. napirend
Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója KDOP4.1.1/E-11
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 javaslatokat.
Képviselő-testület egyhangú -7 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozta:
123/2011. (IX.27.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy indul a Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek rekonstrukciója elnevezésű KDOP - 411/E - 11.kódjelű pályázaton.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester
Képviselő-testület egyhangú -7 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozta:
124/2011. (IX.27.) Önkormányzati határozat
1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Helyi és térségi jelentőségű
vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója elnevezésű KDOP - 411/E – 11
kódjelű projekt tartalmi, formai követelményeinek biztosítására, valamint az
ehhez kapcsolódó eljárás és adminisztráció folyamatának nyomon követését,
zárását, utókövetését magában foglaló projekt menedzselésével a Lavandetér Kft-t bízza meg.
25

2) A menedzselés vállalkozói díja nyertes pályázat esetén: a projekt bruttó 2 %a.
3) A pályázati területeket az alábbiakban határozza meg:
-patakmeder és környezetének rekonstrukciója
4) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a fentiek szerint a
vállalkozói szerződést kösse meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kókai Rita polgármester
Képviselő-testület egyhangú -7 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozta:
125/2011. (IX.27.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek rekonstrukciója elnevezésű KDOP - 411/E - 11kódjelű projekt
előkészítő tervezési munkálatainak, előzetes tanulmányainak, engedélyezési
dokumentációinak, előzetes felmérő munkálatainak elkészítésével S-TÉR Kft-t bízza
meg.
1) A menedzselés vállalkozói díja nyertes pályázat esetén: a projekt ár bruttó
4%-a.
2) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a fentiek szerint a
vállalkozói szerződést kösse meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kókai Rita polgármester

15. napirend
Vércse események támogatása pályázati lehetőség
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.
Képviselő-testület egyhangú -7 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozta:
126/2011. (IX.27.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy indul a „Vércse események támogatása
„elnevezésű, 1 025 819 célterületi azonosító számú pályázaton.
A pályázat benyújtásának célja: a „Sport és egészségnap” megrendezésének
elősegítése.
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Határidő: értelem szerint
Felelős: Kókai Rita polgármester
16. napirend
Reklámtábla bérléséről szóló határozat hatályon kívül helyezése
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.
Képviselő-testület egyhangú -7 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozta:
127/2011. (IX.27.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület
- úgy dönt, hogy a 2011. július 5-i ülésen hozott 104/2011(VII.5.) határozatát
hatályon kívül helyezi.
- Tudomásul veszi, hogy az önkormányzati telkek értékesítése céljából a
polgármester 2011. augusztus 16-tól 31-ig a Médiabázis Szolgáltató Kft-vel
hirdette az eladó önkormányzati telkeket.
- úgy határoz, hogy a 2012. évi költségvetésben külön összeget különít el az
önkormányzat tulajdonában lévő telkek hirdetésére,
- felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2012. májustól augusztusig terjedő
időszakban felhasználja a költségvetésben meghatározott keretösszeget,
reklámozás céljára.
Határidő:

határozat hatályon kívül helyezése: azonnal
hirdetés: 2012. május
Felelős: Kókai Rita polgármester

17. napirend
Tatabányai Többcélú Kistérség Közoktatási Fejlesztési Terv módosításának
elfogadása
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.
Képviselő-testület egyhangú -7 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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128/2011. (IX.27.) Önkormányzati határozat
Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatabányai Többcélú
Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv módosítását valamint a Társulási
Megállapodás módosítását –a mellékletben foglaltak szerint- megismerte, azt
jóváhagyja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kókai Rita polgármester
18. napirend
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 2012.
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:
129/2011. (IX.27.) Önkormányzati határozat
A képviselő-testület - a Polgármester előterjesztését figyelembe véve – megtárgyalta
a 2012. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való
csatlakozás feltételeit, és az alábbi határozatot hozza.
1.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2012. évi Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-támogatáshoz való önkormányzati
csatlakozási és az on-line nyilatkozat aláírására, valamint felkéri, hogy az OM
Alapkezelő felé továbbítsa.
2.) Elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az annak megfelelő
„”A” és „B” típusú pályázati felhívást.
3.) Felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívás megjelentetéséről a helyben
szokásos módon 2011. október 17. napjáig intézkedjen.
4.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2012. évi költségvetés
tervezésekor a 2011. november 14-ig beérkező és támogatott Bursa
Hungarcia Ösztöndíj-támogatási kérelmeket vegye figyelembe.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kókai Rita polgármester

19. napirend
Október 23-i megemlékezés előkészítése
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 - 7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
130/2011. (IX.27.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az október 23-i megemlékezést, a napján, 2011.
október 23-án (vasárnap) 16.00 órakor tartja.
A műsort az ÁMK állítja össze.
Ünnepi beszédet mond Pósfai Csaba alpolgármester.
Az ünnepély után –a hagyományokhoz hűen- szerény vendéglátás keretében
invitáljuk a résztvevőket kötetlen beszélgetésre, valamint lehetőség nyílik Gyermely
múltjáról szóló korabeli dokumentumfilm megtekintésére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kókai Rita polgármester
20. napirend
Közmeghallgatás, vállalkozói fórum előkészítése
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:
130/2011. (IX.27.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület
 vállalkozói fórummal egybekötött közmeghallgatást tart 2011. november 7-én
(hétfő) 18.00 órakor.
 az első 10 legnagyobb adózó meghívását 2011. november 14-én (hétfő) 18.00
órakor tartja. Jelképes ajándék, vendéglátás a megszokott formában történik.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kókai Rita polgármester

21. napirend
A német kapcsolattartás következő állomása
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:

29

131/2011. (IX.27.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a Neuenhausi látogatás időpontjául 2012. május 10-től – 13-ig
jelöli ki.
A delegáció tagjai közé választja az alábbi személyeket:
1. Képviselő-testület tagjainak, valamint a jegyzőnek biztosítja a lehetőséget a
kiutazásra.
2. Tolmácsok közül:
- Tóth Ágnes – NKO tagja
- Juhász Attila – NKO elnöke
- Vargáné Heike Kramp – német nemzetiségi nyelvtanár
Határidő: 2012. május
Felelős: Kókai Rita polgármester, Tóth Ágnes szabadidő-szervező /NKO tag
Egyéb hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét
és a testületi ülést 21:05 órakor berekesztette.

k.m.f.
Kókai Rita
polgármester

Dr. Malik Dean
mb. jegyző
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