Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testület
2011. október 25-i
rendkívüli nyílt ülésének
JEGYZŐKÖNYVE
1. Hatósági igazgatási társulás műszaki és igazgatási feladatok ellátására
133/2011. Ö. határozat
2. Játszótér helyzete
134/2011. Ö. határozat
3. Sportcsarnok felújítás műszaki kérdései
135/2011. Ö. határozat
4. Leader pályázatokon való indulás
136/2011. Ö. határozat
137/2011. Ö. határozat
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Jegyzőkönyv
Készült: Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 25én 18:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak:

Kókai Rita polgármester
Pósfai Csaba alpolgármester
Bederna Zoltán képviselő
Dr. Kocsis Tamás képviselő
Szente László képviselő
Tirpák László képviselő
Dr. Malik Dean mb. jegyző

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
Hatósági igazgatási társulás műszaki és igazgatási feladatok ellátására
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, így szavazásra bocsátja a javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú -6 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
133/2011. (X.25.) Önkormányzati határozat
Gyermely Község Képviselő-testülete Zsámbék Várossal műszaki és igazgatási
feladatok ellátására 2011. 12. 01-től hatósági igazgatási társulást alakít. A hatósági
igazgatási társulás alakításáról szóló megállapodást jelen határozat melléklete
szerint elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2011. október 31.
Felelős: Kókai Rita polgármester
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melléklet

MEGÁLLAPODÁS
hatósági igazgatási társulás alakításáról
műszaki és igazgatási feladatok ellátására
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 42.§.(1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényben foglaltakra tekintettel
Zsámbék Város Képviselő-testülete és Gyermely Község Képviselő-testülete
(továbbiakban együtt: társulási tagok) hatósági igazgatási társulást hoznak létre az
alábbi tartalommal.
1./ A társulási tagok az önkormányzatok kötelező feladatai közül a
településfejlesztési, településrendezési, az épített és természeti környezet védelme,
a lakásgazdálkodásim, vízrendezési és vízelvezetési, csatornázási, a helyi
közutakon történő közlekedésrendészeti, köztisztasági és településtisztasági
feladatok és egyes igazgatási feladatok megszervezésére, koordinálására és
ellátására hatósági igazgatási társulást hoznak létre.
2./ A társulás elnevezése: Zsámbék Város és Gyermely Község Műszaki és
Igazgatási Hatósági Igazgatási Társulása.
3./ A társulás tagjai:
3.1. Zsámbék Város Önkormányzata (képviseli:
polgármester)
székhelye: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.,

Csenger-Zalán

Zsolt

3.2. Gyermely Község Önkormányzata (képviseli: Kókai Rita polgármester)
székhelye: 2821 Gyermely, Petőfi S. tér 1.
4./ A társulás székhelye: Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék,
Rácváros u. 2-4.
5./ A társulás illetékességi területe Zsámbék város közigazgatási területe és
Gyermely község közigazgatási területe.
6./ A társulási tagok jelen megállapodásban meghatározott feladatait Zsámbék Város
Polgármesteri Hivatalának Műszaki Irodája és Igazgatási Irodája látja el.
7./ A társulási feladatot ellátó szervezeti egység munkatársait Zsámbék Város
Jegyzője nevezi ki és gyakorolja fölöttük a munkáltatói jogokat a székhely szerinti
polgármester egyetértésével.
8./ A Társulás jelen megállapodásban meghatározott feladatainak részletezését jelen
megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.
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9./ A társulási tagok képviselő-testületei és polgármesterei Zsámbék Város
Jegyzőjétől tájékoztatást kérhetnek a feladatellátásról. A beszámoló elkészítése a
társulási feladatot ellátó szervezeti egység vezetőjének feladata.
10./ Igény esetén a társulási feladatot ellátó szervezeti egység munkatársa köteles
részt venni a társulási tagok képviselő-testületeinek ülésein
11./ A társulási feladatellátást végző szervezeti egység ügyintézője Gyermely
községben az alábbi időpontokban tart ügyfélfogadást:
szerda: 14 órától 17 óráig
12./ A kiadmányozási jogot az egyes ügyekben az adott ügy helye szerinti jegyző
gyakorolja.
13./ A társulási feladatellátással kapcsolatos költségeket a társulási tagok az alábbi
arányban viselik
Zsámbék: 70 %
Gyermely: 30 %
A költségek kiegyenlítése negyedévente a székhely szerinti társulási tag által
benyújtott számla 8 napon belüli kifizetésével történik. Amennyiben a benyújtott
számla a meghatározott fizetési határidőig nem kerül megfizetésre Gyermely
Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala
azonnali beszedési megbízást nyújtson be Gyermely község önkormányzatának
számláját vezető bank felé. Amennyiben az azonnali beszedési megbízás nem vezet
eredményre, Zsámbék Város Önkormányzata követelését polgári peres úton
érvényesítheti. Késedelmes teljesítés esetén Gyermely község Önkormányzata
késedelmi pótlék megfizetésére köteles. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári
nap utána annak számítása időpontjában érvényes jegybanki alapkamat
kétszeresének 365-öd része.
14./ A társulási feladatot ellátó szervezeti egység jelen megállapodásban
meghatározott feladatellátásával kapcsolatos működésével kapcsolatos kérdésekre
Zsámbék Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatában
foglaltak az irányadók.
15./ A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, valami a Polgári
Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
16./ Jelen megállapodás 2011. november 1-én napján lép hatályba
17./ Jelen megállapodással létrehozott Társuláshoz csatlakozni a társulás tagjai
mindegyikének minősített többségű szavazattal meghozott jóváhagyása szükséges.
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18./ Jelen megállapodást felmondani a társulási tag képviselő-testületének minősített
többséggel meghozott döntésével a naptári év utolsó napjával lehet. A felmondásról
szóló döntést a képviselő-testület legalább három hónappal korábban köteles
meghozni és a társulás tagjaival közölni.
19./ Jelen megállapodást Zsámbék Város Képviselő-testülete a 223/2011.(X.13.)
számú, Gyermely község Képviselő-testülete a ........./2011.(.......) számú, minősített
többségű szavazatával meghozott határozatával fogadta el.
20./ Jelen megállapodás kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
Kelt: Zsámbék, 2011. október

Csenger-Zalán Zsolt
polgármester

Kókai Rita
polgármester

dr. Malik Dean
jegyző
1. számú melléklet
A társulás keretében ellátandó feladatok

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

építésügyi feladatok
településfejlesztési feladatok
településrendezési feladatok
környezetvédelmi feladatok
természetvédelmi feladatok
közlekedési feladatok
birtokvédelmi feladatok
közterület-használattal kapcsolatos feladatok
közterület rendjével kapcsolatos feladatok
állattartással kapcsolatos feladatok
közvilágítási feladatok
csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos feladatok
hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatok
szabálysértésekkel kapcsolatos feladatok
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2. napirend
Játszótér helyzete
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak
szerint:
Kókai Rita polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú -6 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
134/2011. (X.25.) Önkormányzati határozat
I. A Képviselő-testület a TÜV Rheinland InterCert Kft. által a 78/2003.(XI.27.)GKM
rendelet alapján, a játszótéri eszközök biztonságosságáról, 93330079 hivatkozási
számon (munkaszámon) 2011. 10.10-én elkészített ellenőrzési jegyzőkönyvben
foglaltakat megismerte, melynek alapján úgy dönt,
1. hogy a balesetveszélyesnek nyilvánította létrás hintaállvány, a csúszdás
játékvár, a fém csúszdaállvány, valamint a létrás mászóka használatának
megakadályozása érdekében, valamint
2. a hibás, hiányos eszközként feltüntetett hintaállvány lengőhintával
használatának megakadályozása érdekében
azonnali hatállyal figyelem-felhívó tábla elhelyezése szükséges, majd intézkedni
kell a játékok lebontásáról, illetve –amennyire erre lehetőség van- annak
szabályos, a hivatkozott jegyzőkönyvben megjelölt átalakításáról.
II. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a hibás, hiányos eszközök közül a
hintaállvány-lengőhinta kivételéve lebontásra kerültek, melyek közül a 2. számú
forgó dob, a fa lengő palló kijavítása lehetséges.
Határidő: 1. figyelem felhívó tábla: azonnal (pm. által 2011. október 14-én
megtörtént)
2. Lebontás: 2011. november 15.
3. II. tudomásul vétel: azonnali
Felelős: Kókai Rita polgármester
3. napirend
Sportcsarnok felújítás műszaki kérdései
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.
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A Képviselő-testület egyhangú -6 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
135/2011. (X.25.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság soron következő ülésére kérjen be árajánlatokat a Sportcsarnok
kiviteli terveinek elkészítésére, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátására.
Határidő: következő PTÜB ülés
Felelős: Kókai Rita polgármester

4. napirend
Leader pályázatokon való indulás
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 egyhangú -6 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
136/2011. (X.25.) Önkormányzati határozat
Gyermely
Község
Képviselő-testülete
elfogadja
a
Vidékfejlesztési
Minisztérium által kiadott, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési alapból a
Leader fejezet végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 76/2011.(VII.29.) VM. rendeletet, a Vércse – Gerecse
Vidékfejlesztési Közösség 1 017 269 azonosító számú „Szabadtéri Közösségi terek,
rendezvények helyszínének kialakítása, fejlesztése” elnevezésű célterületre,
Gyermely – Gyarmatpuszta 1147. hrsz-ú címen.
A pályázathoz szükséges önerőt a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésében
biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester
A Képviselő-testület egyhangú -6 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
137/2011. (X.25.) Önkormányzati határozat
Gyermely
Község
Képviselő-testülete
elfogadja
a
Vidékfejlesztési
Minisztérium által kiadott, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési alapból a
Leader fejezet végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 76/2011.(VII.29.) VM. rendeletet a Vércse – Gerecse
Vidékfejlesztési Közösség
1 025 819 azonosító számú „Vércse események”
elnevezésű célterületre a Gyermely 214. hrsz-ú címen.
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A pályázathoz szükséges önerőt a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésében
biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester
Egyéb hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét
és a testületi ülést 19:20 órakor berekesztette.

k.m.f.
Kókai Rita
polgármester

Dr. Malik Dean
mb. jegyző
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