Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testület
2011. november 22-i
nyílt ülésének
JEGYZŐKÖNYVE
Új napirend felvétele
138/2011. Ö. Határozat
1. Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
2. Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, valamint az adóbehajtás
helyzetéről
139/2011. Ö. határozat
3. III. negyedéves beszámoló
140/2011. Ö. határozat
4. Költségvetési rendelet módosítása
25/2011. ÖR
5. 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása
141/2011. Ö. határozat
6. 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
142/2011. Ö. határozat
7. Adórendeletek áttekintése
26/2011. ÖR
8. 2012. évi díjtételek megállapítása
143/2011. Ö. határozat
9. 2012. évi munkaterv
144/2011. Ö. határozat
10. Bartókné telekügye
145/2011. Ö. határozat
11. Jegyzői pályázat
146/2011. Ö. határozat
12. Önkormányzati szerződések áttekintése
147/2011. Ö. határozat
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13. Környezetfejlesztési akció pályázat KDOP-4.1.1/F-11 valamint a Helyi és térségi
jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázat KDOP-4.1.1/E-11
aktuális kérdései
148/2011. Ö. határozat
149/2011. Ö. határozat
150/2011. Ö. határozat
14. Idősek napjának megrendezése
151/2011. Ö. határozat
15. Hűvösvölgyi utca átnevezése
152/2011. Ö. határozat
16. Igazgatási szünet
153/2011. Ö. határozat
17. Dr. Forrai Zsolt kinevezése
154/2011. Ö. határozat
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Jegyzőkönyv
Készült: Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november
22-én 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
Dr. Nyirán Gergely
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 7 fő megjelent.
Kókai Rita polgármester új napirend felvételét javasolja, mivel a Tatabányai
Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezésének támogatása ügyében megkeresték
és mielőbbi választ várnak.
Kókai Rita polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
138/2011. (XI.22.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a meghívó szerinti napirendek közé új napirendet
vesz fel, mely Dr. Forrai Zsolt rendőr-kapitány kinevezése. (a napirend előterjesztése
az ülés előtt kiosztásra került.)
Határidő: azonnali
Felelős: Kókai Rita polgármester

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.
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2. napirend
Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, valamint az adóbehajtás
helyzetéről
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester, Dr Malik Dean mb. jegyző
(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 -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
139/2011. (XI.22.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester

3. napirend
III. negyedéves beszámoló
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 -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
140/2011. (XI.22.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület az Önkormányzat III. negyedéves beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester

4

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 -7 igen- szavazattal megalkotta
Gyermely Község Önkormányzatának
25/2011.( XI.23. ) 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

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

(2) A képviselő-testület a 366.618 ezer Ft bevételi főösszegből



a működés célú bevételt
a felhalmozási célú bevételt

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

(3) A képviselő-testület a 366.618 ezer Ft kiadási főösszegből



a felhalmozás célú kiadást
a működés célú kiadást

81.041 ezer Ft-ban
285.577 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, 2011-11-16
Kókai Rita
polgármester

Dr. Malik Dean
mb. jegyző
5

5. napirend
2012. évi költségvetési koncepció 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 a
2012. évi költségvetési koncepció elfogadását a Képviselő-testületnek.
Kókai Rita polgármester megállapítja, hogy nincs a napirendi pontra vonatkozóan
észrevétel vagy kérdés, így szavazásra bocsátja a határozatot.
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
141/2011. (XI.22.) Önkormányzati határozat
Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
2012. évi költségvetési koncepcióját az alábbiakban
határozza meg.
Bevételek tekintetében:
1.) Az önkormányzat működőképességét fenn kell tartani,
a likviditást meg kell őrizni.
2.) Az intézményi térítési díjakat az inflációval növeli.
3.) Az önkormányzati lakások és nem lakás
ingatlanok bérleti díját az inflációval növeli.

célú

4.) Az adófizetők adófizetési kötelezettségének pontos
nyomon követése és az adóbehajtás fokozása
érdekében adóellenőrzéseket kell lefolytatni.
5.) Új adónemet nem kíván bevezetni, adómértéket nem
kíván változtatni.
Kiadások tekintetében:
6.) A személyi juttatásokat és munkaadói járulékokat a
vonatkozó jogszabályok alapján kell tervezni.
7.) A közalkalmazottaknál 200.000,-Ft/fő/év.
téríthető étkezési utalvánnyal vagy az
természetben való biztosításával.

étkezés
étkezés

8.) A köztisztviselőknél a törvény által kötelezően előírt
Cafetériát kell biztosítani, ennek kerete jelenleg
200.000,-Ft/fő/év.
9.) A közcélú foglalkoztatottaknál nem biztosítható béren
felüli juttatás.
10.) A
munkatörvénykönyves
foglalkoztatottaknál
200.000,-Ft/fő/év. meleg étkezési utalvány biztosítható.
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11.) Minden intézményben
jutalom/foglalkoztatott.
12.)

tervezhető

egy

havi

Az intézményeknél létszámbővítést nem javasol.

13.) A közüzemi díjak, ill. kötelező szolgáltatások
tekintetében a kiadási előirányzatokat inflációval
növelten kell tervezni.
14.) Az egyéb dologi kiadásokat legfeljebb a 2011. évi
teljesítés 90%-án kell tervezni.
15.) A civil szervezetek támogatására szánt keretet
csökkenti.
16.) A szociálpolitikai kiadásokat a 2011. évi teljesítési
ismeretében, a jogszabályoknak megfelelően kell
tervezni.
17.) A
beruházások,
felújítások
tekintetében
biztosítani kell a 2011. évről áthúzódó kiadások
előirányzatát.
18.) A beruházásoknál és felújításoknál javasolt
feladatok: járdaépítés 1 millió Ft, útépítés 1 millió Ft,
óvodabővítés 10 millió forint, sportcsarnok felújítás 10
millió forint.
19.) A tervezett felhalmozási kiadások a felhalmozási
bevételek erejéig és/vagy a működési megtakarítás
terhére tervezhető.
20.) A felújításokat és beruházásokat
pályázatok útján kell megvalósítani.

elsősorban

21.) Az intézmények felhalmozási kiadásokat nem
tervezhetnek, azonban jelezniük szükséges ez irányú
igényüket.
22.) A 2012. évet érintő testületi döntéseket és az
áthúzódó kötelezettségvállalásokat tervezni kell.
23.) Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az
intézményével folytassa le a költségvetési egyeztető
tárgyalásokat.
Határidő: azonnal
Felelős polgármester, jegyző, intézményvezető
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6. napirend
2012. évi belső ellenőrzési terv 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 a
Képviselő-testületnek a határozat elfogadását.
Kókai Rita polgármester megállapítja, hogy nincs a napirendi pontra vonatkozóan
észrevétel vagy kérdés, így szavazásra bocsátja a határozatot.
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
142/2011. (XI.22.) Önkormányzati határozat
1. Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja a 2012. évi
belső ellenőrzési tervet.
Gyermely Község Polgármesteri Hivatala
Belső Ellenőrzés
2012. ÉVI M U N K A T E R V E
1. 2012. évben esedékes intézményi ellenőrzések és a hivatal függetlenített belső ellenőrzései

SorMegnevezés
szám
1. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos intézményi nyilvántartások,

Ellenőrzés
időpontja
I.negyedév

osztálylétszámok, pedagógus létszámok, besorolások ellenőrzése az ÁMK-Iskolában
2011 - 2012 év
Szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés

2.

Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos intézményi nyilvántartások,
csoportlétszámok, pedagógus létszámok besorolások ellenőrzése az ÁMK - Óvodában
2011 – 2012 év
Szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés

II.negyedév

3.

Tanügyi nyilvántartások ellenőrzése az ÁMK Általános Iskolában 2011/2012.tanév
vonatkozásában
Szabályszerűségi, cél ellenőrzés

III.negyedév

4.

Feladat, létszám , fedezet aránya a hatósági és az Önkormányzati feladatellátás
vonatkozásában a Gyermelyi Polgármesteri Hivatalnál 2011-2012 év
Szabályszerűségi, Pénzügyi ellenőrzés

IV.negyedév

5.

Korábbi ellenőrzések, utóellenőrzése
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Gyermely, 2011. november 16.
Péter Szabó Mihályné
pénzügyi számviteli szakellenőr

2. Kéri a jegyzőt, hogy minden ellenőrzést követően készüljön intézkedési terv,
melyben a végrehajtásért felelősök és határidők pontosan megjelölésre
kerülnek.
Határidő: 2012. folyamatos
Felelős: Dr. Malik Dean mb. jegyző

7. napirend
Adórendeletek áttekintése
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.
Dr. Nyirán Gergely képviselő nem ért egyet az iparűzési adó 1,8%-os emelésével,
2%-os emelést javasol, mert úgy véli ez nem olyan mértékű emelés, amit az
adófizetők ne tudnának befizetni, ellenben az Önkormányzatot a megemelt adó az
esetleges anyagi korlátoktól megszabadítaná.
Dr. KocsisTamás ezzel szemben azon a véleményen van, hogy nem a legnagyobb
adózóból kell kiindulnia a Képviselő-testületnek, hanem az összes adózót figyelembe
kell, hogy vegye, mert egy nagy mértékű adóemelés a kis vállalkozásoknak komoly
problémát jelenthet. Nem javasolja a 2%-os adóemelést.
Kókai Rita polgármester szavazásra bocsátja a képviselői indítványt, mely szerint az
iparűzési adómérték 2%-ra emelkedne.
A Képviselő-testület 1 igen és 6 nem szavazattal nem fogadta el a képviselő
indítvány.
Kókai Rita polgármester szavazásra bocsátja az a rendelet tervezetet, mely szerint
az iparűzési adómérték 1,8%.ra emelkedne.
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A Képviselő-testület – 6 igen, 1 nem – szavazattal megalkotta
Gyermely Község Önkormányzat
26/2011.(XI.23.) Önkormányzati rendeletét
a helyi iparűzési adóról szóló 7/2009.(XI.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
1.§.
A rendelet 1.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a törvény szerint
számított adóalap 1,8 %-a.
2.§.
Záró rendelkezések
(1) A rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(3)„E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és Tanács
2006/123/EK. irányelveinek megfelelést szolgálja".

Gyermely, 2011. november 18.
Kókai Rita
polgármester

Dr. Malik Dean
mb. jegyző

8. napirend
2012. évi díjtételek megállapítása
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 határozat elfogadását.
A Képviselő-testület -6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett - az alábbi határozatot
hozta:
143/2011. (XI.22.) Önkormányzati határozat
I. A Képviselő-testület Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díját 2012. január 1-től az alábbiak szerint állapítja meg.
1) ÁMK (aula, tanterem) önköltségszámítással,
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2) Sportcsarnok, önköltségszámítással
3.) Civilház nagyterme önköltségszámítással
Kedvezmények:
A helyi egyházak, civil szervezetek, csoportok közösségi céllal, valamint jótékonysági
céllal szervezett rendezvényei mindhárom helyiség tekintetében ingyenesek. Az
ingyenesség nem vonatkozik a takarítási kötelezettséggel járó költségekre. Egyéb
esetekben díjmentességet, díjkedvezményt, a polgármester írásbeli indoklással
ellátott kérelemre adhat.
II. Az önkormányzati lakások, egyéb bérlemények (Duna Takarék, Fibernet központ,
pavilonok, önkormányzat tárgyalója) bérleti díja az infláció mértékével arányosan
kerül megállapításra.
III. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jelen határozat hatályba lépésével
egyidejűleg hatályát veszti a 6/2011. (II.15.) számú Önkormányzati határozat.
Határidő: 2012. január 1.
Felelős: Dr. Malik Dean mb. jegyző

9. napirend
2012. évi munkaterv
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:
144/2011. (XI.22.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a 2012. évi munkatervet az alábbiak szerint fogadja el:
Minden ülés első napirendje: Beszámoló a pénzügyi helyzetről, az adóbehajtás helyzetéről.
Valamint negyedévente beszámoló kérése az iskolától.
Január
Költségvetés előkészítése
Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről
Előterjesztő: háziorvos, fogorvos, védőnő
Február
A 2012. évi költségvetési rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Támogatási kérelmek megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester
Jegyzői pályázat elbírálása
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Március
Bizottságok beszámolója
Előterjesztő: polgármester
Beszámoló az önkormányzati alapítványok munkájáról
Előterjesztő: alapítvány
Április
Javaslat 2012. évi közbeszerzési terv elfogadására
Előterjesztő: polgármester
2011. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előterjesztő: polgármester
2011. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadás elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Tájékoztató az iskolai beiratkozásról
Előterjesztő: intézményvezető
Beszámoló a 2012. évi I. negyedévi gazdálkodásról
Előterjesztő: polgármester
Május
Beszámoló a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységről, a gyermekjóléti és
Családsegítő szolgálat munkájáról
Előterjesztő: jegyző, családgondozó munkatársak
Tájékoztató az óvoda tevékenységéről, a beiratkozásokról
Előterjesztő: óvodavezető
Június
Beszámoló az adóbevételek alakulásról
Előterjesztő: jegyző
Beszámoló a polgármesteri hivatal tevékenységéről
Előterjesztő: jegyző
Beszámoló a közbiztonsági helyzetéről, helyi körzeti megbízott beszámolója
Előterjesztő: polgármester
Augusztus
Szeptemberi tanév indítás aktuális kérdései
Előterjesztő: jegyző
Szeptember
Helyi adók I. félévi teljesülése
Előterjesztő: polgármester
Költségvetés I. félévi teljesülése
Előterjesztő: polgármester
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez
való 2012. évi csatlakozás
Előterjesztő: jegyző
Október
Helyi rendeletek áttekintése
Előterjesztő: jegyző
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
November
A 2013. évi költségvetés irányelvei
Előterjesztő: polgármester
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A 2012. évi költségvetés 3/4 éves teljesülése
Előterjesztő: polgármester
2013. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása
Előterjesztő: jegyző
December
A 2013. évi ülésterv előkészítése
Előterjesztő: jegyző
Adórendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
2013. évi vízdíj és szennyvízcsatornadíj megállapítása
Előterjesztő: polgármester
2013. évi hulladékszállítási díj megállapítása
Előterjesztő: polgármester
Határidő: minden hónap utolsó keddje
Felelős: Kókai Rita polgármester

10. napirend
Bartókné telekügye
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak
szerint.
Kókai Rita polgármester szavazásra bocsátja a határozatot.
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
145/2011. (XI.22.) Önkormányzati határozat
Gyermely Község Képviselő-testülete Bartókné Kalocsai Andreának a gyermelyi 227/
18-as hrsz-ú ingatlanra kötött adásvételi szerződése felbontására irányuló kérelmét
elutasítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

11. napirend
Jegyzői pályázat
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:
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146/2011. (XI.22.) 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,
- legalább 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: 2012. február 05.
A pályázat elbírálási határideje:
(A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el. A pályázatok benyújtását követő
legközelebbi ülésen)
A jegyzői állás a döntést követően azonnal betölthető.
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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

12. napirend
Önkormányzati szerződések áttekintése
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 -7 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:
147/2011. (XI.22.) Önkormányzati határozat
1. Gyermely Község Képviselőtestülete elrendeli valamennyi 2010. október 3-a előtt
keltezett, és jelenleg még folyamatban lévő – önkormányzati feladatellátást biztosító
- vállalkozói és megbízási szerződések tartalmi, gazdaságossági és jogszerűségi
vizsgálatát.
2. A Képviselőtestület az 1. pont szerinti felülvizsgálatok miatti esetleges eljárások
lefolytatásával- a szerződések megszüntetését, módosítását, pályázati eljárások
lefolytatását; de az újrakötést, új szerződéskötést ide nem értve- a Polgármestert
bízza meg.
3. A jogszerűtlen, gazdaságtalan, vagy tartalmilag kifogásolható szerződések
megszüntetése esetére a képviselőtestület- az Önkormányzati feladat folyamatos
ellátása érdekében- pályázati eljárások lefolytatását írja elő. A pályázati felhívást a
Képviselőtestület fogadja el.
4. A jelen határozat hatálya alá tartozó, de 2010. október 3-a óta eltelt időben
megszüntetett, módosított, vagy hatályon kívül helyezett megállapodásokról tételes
kimutatást kell készíteni.
Felelős: Polgármester
Határidő: - felülvizsgálatra 30 nap,
- pályázat előkészítésére 60 nap,
- döntések előterjesztésére: 80 nap
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13. napirend
Környezetfejlesztési akció pályázat KDOP-4.1.1/F-11 valamint a Helyi és térségi
jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázat KDOP-4.1.1/E-11
aktuális kérdései
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak
szerint.
Dr. Nyirán Gergely képviselő elhagyja a termet, így a Képviselő-testület tagjainak
száma 6 főre csökken.
Kókai Rita polgármester megállapítja, hogy nincs a napirendi pontra vonatkozóan
észrevétel vagy kérdés, így szavazásra bocsátja a javaslatokat.
Képviselő-testület egyhangú -6 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozta:
148/2011. (XI.22.) Önkormányzati határozat
Gyermely Község Képviselő-testülete a Környezetfejlesztési akció pályázat KDOP4.1.1./F -11 kódjelű programhoz kapcsolódó 119/2011. (IX. 27. ), 120/2011. (IX. 27.)
valamint 121/2011.(IX.27.) számú határozatait hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester
Képviselő-testület egyhangú -6 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozta:
149/2011. (XI.22.) Önkormányzati határozat
Gyermely Község Képviselő-testülete a Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek rekonstrukciója KDOP-4.1.1/E-11 kódjelű pályázathoz kapcsolódó
123/2011. (IX. 27. ), 124/2011. (IX. 27.) valamint 125/2011.(IX.27.) számú
határozatait hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester
Képviselő-testület egyhangú -6 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozta:
150/2011. (XI.22.) Önkormányzati határozat
1. Gyermely község Képviselő-testülete a KDOP-4.1.1./F -11 kódjelű programhoz
kapcsolódóan- a pályázaton való indulás szándékával- pályázatot ír ki:
- a pályázathoz kapcsolódó tervezési munkák elvégzésére,
- a pályázathoz kapcsolódó pályázatírói tevékenység elvégzésére,
- a pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok elvégzésére,
- a pályázathoz kapcsolódó felelős műszaki ellenőrizési feladatok elvégzésére.,
- a pályázathoz közbeszerzési szakértői feladatok elvégzésére
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2. A Képviselő-testület felhívja a Polgármestert a pályázatok közzétételre (honlap,
hirdetőtábla), és a pályázatok elbírálás végett való előterjesztésre.
3. A Képviselő-testület a pályázathoz
költségvetésében tervezi, és biztosítja.

szükséges

önrészt

a

2012.

évi

Határidő:
- a közzétételre: 1 munkanap,
- a befogadásra: 10 nap,
- az előterjesztésre: 15 nap,
- szerződéskötésre: 25 nap,
- pályázat benyújtására: kiírás szerint.
Felelős: Kókai Rita polgármester

14. napirend
Idősek napjának megrendezése
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 -6 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozta:
151/2011. (XI.22.) Önkormányzati határozat
A Képviselő-testület az Idősek napját az alábbiak szerint rendezi meg:
Időpont: 2011. december 15. 16.00
Helye: Általános Művelődési Központ
Műsor:
Egyházak, polgármester köszöntője
Óvodások-iskolások, felnőttek műsora
Héregi cigányzenekar
Megvendégelés:
Rt felajánlása a szokás szerint: bor, csomag
Önkormányzat + vállalkozások + magánszemélyek felajánlásából: 1.000 Ft-os
vásárlási utalvány
Önkormányzat: üdítők, disznótoros vacsora
Adakozni –vállalkozóknak, cégeknek, magánszemélyeknek- elkülönített számlán
lehet (polgármesteri felkérő levél)
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Kiadást jelent: vásárlási utalványok, megvendégelés, zenekar (300 e Ft: 1000 Ft/fő
utalvány, étel 200 e, zenekar 70 e, összesen: kb. 600 e Ft, melyből lejön a vállalkozói
támogatás, mely tavaly 300 e Ft volt.)
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kókai Rita polgármester

15. napirend
Hűvösvölgyi utca átnevezése
Előterjesztő: Dr. Malik Dean mb. jegyző
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester átadja a szót Dr. Malik Dean mb. jegyzőnek.
Dr. Nyirán Gergely képviselő megérkezik, így a Képviselő-testület tagjainak száma 7
főre változik.
Dr. Malik Dean mb. jegyző ismerteti a napirendi pontot az előterjesztésben foglaltak
szerint.
Dr. Nyirán Gergely képviselő szerint Hűvösvölgyi utcának kellene maradni, nerm
támogatja az utca átnevezését.
Képviselő-testület -5 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett - az alábbi
határozatot hozta:
152/2011. (XI.22.) Önkormányzati határozat
Gyermely Község Képviselőtestülete – figyelemmel a Földrajzinév-bizottság 77/701.
(2011. IX. 13.) számú szakvéleménye – a gyermelyi 300 –as hrsz-ú, kivett út
besorolású ingatlant Hidegvölgyi utcának nevezi el, 2012. január 1-i hatállyal.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a lakosságot a változásról
értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
16. napirend
Igazgatási szünet
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.
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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:
153/2011. (XI.22.) Önkormányzati határozat
Gyermely Község Képviselő-testülete a Polgármester Hivatal tekintetében, a rendes
szabadságok kiadása végett, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. XXIII. tv.
41/A. §. (9) bekezdése alapján igazgatási szünetet rendel el 2011. december 192012. január1-ig,
Határidő: határozat szerint
Felelős: Dr. Malik Dean mb. jegyző

17. napirend
Dr. Forrai Zsolt kinevezése
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 - 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett - az alábbi határozatot
hozta:
154/2011. (XI.22.) Önkormányzati határozat
Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért dr. Forrai Zsolt r.
alezredes úrnak a Tatabányai Rendőrkapitányság vezetésére történő kinevezésével.
Határidő: azonnali
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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