Jegyzőkönyv
Készült: Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28án 17.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak:

Kókai Rita polgármester
Pósfai Csaba alpolgármester
Bederna Zoltán képviselő
Dr. Nyírán Gergely képviselő
Gábor Zsuzsanna képviselő
Szente László képviselő
Tirpák László képviselő
Dr. Malik Dean mb. jegyző

Kókai Rita polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja az ülés
határozatképességét, mivel a Képviselő-testület tagjai közül 7 fő megjelent.
Kókai Rita polgármester kéri a
szavazásra bocsájtja a javaslatot.

meghívó szerinti napirend elfogadását, majd

A Képviselő-testület a meghívó szerintinapirendet elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester
1. Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.
17/2012.(II.28.) Öh.
Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testülete tisztelettel megkeresi
Szomor Község Képviselő-testületét, annak érdekében, hogy a közigazgatási
reformból adódó változások előkészítéseként a két község képviselő-testülete
közösen beszélje át a jövő alakításának lehetőségeit, terveit, a két község
összefogásának alternatíváit.

Ezért Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testülete tisztelettel meghívja
Szomor Község Képviselő-testületét 2012. március 7-én 17.00 órára a
polgármesteri hivatalba, ahol a képviselők egyeztethetik elképzeléseiket, jövőbeni
terveiket.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a fentiekben foglaltak előkészítésére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kókai Rita polgármester
Kókai Rita polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.
18/2012.(II.28.) Öh.
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Gyermelyért Faluvédő Egyesületnek, az
Általános Művelődési Központnak, valamint az egyházaknak a Doni Hősökre történő
megemlékezés színvonalas megrendezéséért.
Külön köszönet Végh Zsigmond, Tóth Ágnes, Tirpák László, Petró Klaudia lelkész és
Nyiri Róbert kanonok munkájáért.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kókai Rita polgármester

2. Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés mellékelve)

Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.
19/2012.(II.28.) Öh.
A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kókai Rita polgármester

3. 2012. évi költségvetési rendelet elfogadása
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

Gyermely Község Önkormányzatának
4/2012. (III.01.) számú rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe
véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos
jelentést a 2012. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri
hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre
(intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint
állapítja meg:
Költségvetési bevétel 410.471.-E Ft
Költségvetési kiadás 410.471.-E Ft ebből
Működési célú kiadás
Felhalmozási célú
kiadás

358.150.-E Ft
52.321.-E Ft

Felhalmozási célú
130.-E Ft
Működési célú bevétel 410.341.-E Ft
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten,
továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.
melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 3/C. melléklet
alapján hagyja jóvá.
3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a
következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak
beruházásonkénti részletezését a 4/C. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként
a 4/B. melléklet szerint részletezi.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a
3/B. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 4/B,
4/C melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 4/D, 4/E. melléklet
szerint határozza meg.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati,
továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám
előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként,
feladatonként a
1/1, 1/2
1/3, 6, . mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat a kiadások között 64.552.- E Ft általános, 26.135.- E Ft
céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület
fenntartja magának
(9) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a
képviselő-testület fenntartja magának.
(10.) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben
engedélyezett létszámát 48 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 5
főben állapítja meg a képviselő-testület.
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan
figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének
lehetőségeit.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem
haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek
fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások
előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának
mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió
forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani. Akkor
az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által
finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére,
vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes
kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 8. mellékletében foglalt adatlapon
köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa
elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a
tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az
önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
.

5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben
módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A
polgármester
a
saját
hatáskörben
végrehajtott
módosításokról,
átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat
végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának
növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok
jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv
alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla
ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi
juttatások terhére növelhető.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor
nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról
a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként,
időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha

év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell
terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a
munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező
önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés
fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási
előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel
rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv rendelkezik az alapfeladatai ellátását
szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb
közterhek előirányzataival.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő
és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott
feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan
működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai
megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére
megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, az évközi előirányzat-módosításokról a
jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és
továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények
esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Tatabányai Többcélú
Kistérségi Társulás, valamint önálló belső ellenőr alkalmazásával gondoskodik .
A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles
gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, azzal, hogy a rendelkezéseit
2012. január 1-től kell alkalmazni.
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a
Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Kókai Rita
polgármester

dr. Malik Dean
mb. jegyző

Kihirdetve: 2012. 02. 29-én

Dr. Malik Dean
mb. jegyző
4. Vagyonrendelet, valamint a nemzetgazdasági rendelet elfogadása
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

Gyermely Község Önkormányzatának
5/2012. (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról, valamint a Nemzetgazdaság
szempontjából kiemelt jelentőségű vagyontárgyról
Gyermely Község Önkormányzata a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 18 §. 1. bek., 5. § (2) b, c, pontja, (3), (4) bekezdésében, valamint a helyi

önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.)
16. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet
alkotja.

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A RENDELET HATÁLYA
1. § A rendelet hatálya kiterjed Gyermely Község Önkormányzata (továbbiakban:
Önkormányzat) tulajdonában lévő
a) ingatlan vagyonra és az ahhoz kapcsolódó, önkormányzatot megillető
vagyoni értékű jogokra (földhasználat, haszonélvezet és használat,
bérleti jog, szolgalmi jog) (továbbiakban együtt: ingatlan vagyon);
b) ingó vagyonra és az ahhoz kapcsolódó, önkormányzatot megillető
vagyoni értékű jogokra (továbbiakban együtt: ingó vagyon);
c) tagsági jogot vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra
(továbbiakban együtt: portfolió vagyon);
d) vagyoni értékű követelésekre és igényekre (továbbiakban együtt:
várományi vagyon).
Az Önkormányzat ingatlan, ingó, portfolió és várományi vagyona e rendelet
vonatkozásában, a továbbiakban együttesen: önkormányzati vagyon,
amelynek egyes elemei a továbbiakban: vagyontárgyak.

2. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON
2. §

(1) Az
önkormányzati
vagyon
forgalomképtelen
és
korlátozottan
forgalomképes törzsvagyonból, valamint forgalomképes vagyonból áll.
(2)

3. §

(1)

Forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén fedezetül nem szolgálhat.
Forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó vagyontárgyak:
a) önkormányzati tulajdonú természetes vizek és vízközműnek nem
minősülő vízi létesítmények

b) muzeális emlékek és művészeti alkotások;
c) köztemetők;
d) hulladékkezelési telephelyek és az ilyen célra kijelölt ingatlanok;
(2) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó vagyontárgyait az 2.
számú melléklet tartalmazza
4.§ Az önkormányzat Nemzetgazdasági
vagyontárgyát az 1/a. melléklet tartalmazza.
5. § (1)

szempontból

kiemelt

jelentőségű

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó vagyontárgyak:
a) közművek, intézményi és középületek;
b) önkormányzati költségvetési szervek (intézmények) használatában lévő
olyan önkormányzati vagyon, amely az alapító okiratukban
meghatározott alaptevékenységük ellátáshoz szükséges;
c) önkormányzati
gazdasági
társaságok
használatában
lévő
önkormányzati vagyon;

(2) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes
vagyontárgyait az 3. számú melléklet tartalmazza
6. §

törzsvagyonába

tartozó

(1) Forgalomképesek mindazok az önkormányzati vagyontárgyak, amelyeket
a törvény, illetve a 4-5. § nem sorol törzsvagyoni körbe.

(2) Az Önkormányzat forgalomképes vagyonát az 1. számú melléklet tartalmazza.
7. §

Amennyiben a törzsvagyonba sorolt (törzsvagyonnak nyilvánított)
önkormányzati vagyon már nem felel meg az Ötv. 79. § (1) bekezdésben
rögzített feltételeknek, azaz hosszabb ideje nem szolgálja közvetlenül a
kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását vagy a közhatalom
gyakorlását, úgy a vagyon tényleges funkciójának megfelelő besorolása
érdekében el kell járni a hatósági engedélyek megszerzése, a szabályozási
tervhez igazodó ingatlan-nyilvántartási bejegyzések módosítása érdekében.

3. TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSA
8. §

(1) A tulajdonosi jog gyakorlóját a vagyontárgy (ha a tulajdonosi jog
gyakorlása csak a vagyontárgy egy részére vonatkozik, akkor vagyonrész)
forgalomképessége és értéke alapján kell megállapítani.

(2) Amennyiben a tulajdonosi joggyakorlással érintett vagyon egyes tárgyai
forgalomképesség szempontjából különböznek, úgy a tulajdonosi jogok
gyakorlóját a legkevésbé forgalomképes vagyontárgy figyelembevételével
kell megállapítani.
(3) A tulajdonosi jogok gyakorlójának meghatározása szempontjából az
érintett valamennyi vagyontárgy összértéke az irányadó a vagyontárgyak
együttes értékesítése, illetve hasznosítása során, ha a vagyontömeg
elidegenítése, illetve egyéb módon történő hasznosítása
a) egy eljárás keretében csak egyetlen természetes vagy jogi személy
részére történik vagy
b) egyidejű döntésekkel, de több eljárás keretében, több személy részére
történik.
9. §

Önkormányzati vagyon törzsvagyonba való besorolásához, illetőleg
törzsvagyonból való kivonásához a Képviselő-testület minősített többségű
döntése szükséges.

4. FORGALOMKÉPTELEN TÖRZSVAGYON FELETTI
TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSA
10. §
a) Értékhatártól függetlenül a Képviselő-testület dönt a forgalomképtelen
vagyon 3 évet meghaladó időtartamú hasznosításáról.
b) A Képviselő-testület dönt a forgalomképtelen vagyon 3 évet meg nem
haladó hasznosításáról, ha annak egyedi értéke az 2 M Ft-ot
meghaladja.
c) A Polgármester dönt a forgalomképtelen vagyon 3 évet meg nem
haladó hasznosításáról, ha annak egyedi értéke az 2 M Ft-ot nem
haladja meg.

5. KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES TÖRZSVAGYON FELETTI
TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSA
11. § (1) A Képviselő-testület dönt a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak

a) elidegenítéséről;
b) 3 évet meghaladó hasznosításáról, valamint
c) hasznosításáról, ha a vagyontárgy egyedi forgalmi értéke meghaladja a
2 M Ft-ot.
(2) A polgármester dönt a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak 3 évet
meg nem haladó hasznosításáról, ha annak egyedi értéke a 2 M Ft-ot nem
haladja meg.

6. FORGALOMKÉPES VAGYON FELETTI TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSA
12. § (1) A forgalomképes vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása, ingatlan
biztosítékul adása, illetve megterhelése esetén a döntési jogosultság
a) 2 M Ft egyedi forgalmi értékig a polgármestert
b) 2 M Ft felett a Képviselő-testületet
illeti meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tulajdonosi jog gyakorlása során a
döntéshozó meghatározza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a vagyonhasznosítás módját;
ellenértékét;
a fizetés módját;
a szerződés biztosítékait;
a szerződés időtartamát;
illetve dönt azokról a további feltételekről, amelyek a konkrét szerződés
létrejöttét alapvetően befolyásolják.

7. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA
13. § (1) Az önkormányzat ingatlanvagyonát a számviteli nyilvántartás szerinti bruttó
értéken és az ingatlanvagyon-kataszternyilvántartásban meghatározott
becsült értéken, az ingó vagyonát bruttó értéken, a portfolió vagyonát
beszerzési értéken tartja nyilván.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés alapján több érték áll rendelkezésre, így azok
közül a legmagasabb értéket kell figyelembe venni.
(2) A vagyontárgyak értékesítése vagy megterhelése esetén a vagyontárgy
értékét az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) Vagyoni értékű jog esetén 3 hónapnál nem régebbi forgalmi
értékbecslés, illetve ha rendelkezésre áll 1 évnél nem régebbi
értékbecslés vagy üzleti értékelés, akkor annak felülvizsgált változata
alapján.
b) Ingó vagyon esetén legalább a könyv szerinti nyilvántartás alapján vagy
egyedi szakértői értékbecsléssel.
(3) Ingatlanvagyon tulajdonjogának értékesítése és megterhelése esetén a
vagyontárgy értékét az alábbiak szerint kell meghatározni:
a) Önálló felépítményes ingatlan esetén az értékesítésről szóló döntés
meghozatalát megelőző 12 hónapnál nem régebbi ingatlanforgalmi
értékbecslés szükséges.
b) Telekingatlan esetében a forgalmi érték meghatározásánál a Képviselőtestület által megállapított fajlagos telekár (árkataszter) az irányadó.
Amennyiben az ennek alapján számított forgalmi érték eléri a 25 M Ft
egyedi forgalmi értéket, ingatlanforgalmi értékbecslést kell készíttetni.
c) Az ingatlanvagyon bérbe- vagy használatba adásakor a vagyontárgy
értékén határozott idejű bérleti jogviszony esetén a teljes időszakra
vonatkozó bérleti díj összegét, határozatlan idejű bérleti jogviszony
esetén 3 éves időszak bérleti díját kell érteni.

II. FEJEZET
KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

8. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON VERSENYEZTETÉSÉRE
VONATKOZÓ SZABÁLYOK
14. § (1) Az önkormányzati vagyon elidegenítése, használatba vagy bérbeadása,
illetve más módon történő hasznosítása 25 M Ft érték felett
a) nyilvános; vagy
b) a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén (a
tulajdonosi jogok gyakorlójának döntésétől függően) zártkörű (amely
lehet meghívásos vagy ajánlatkérés)
Versenyeztetési eljárás alkalmazásával, a legjobb ajánlatot tevő részére
történik.

(2) Nyilvános pályázat helyett akkor írható ki zártkörű pályázat, illetőleg
kérhető ajánlat, ha
a pályázat tárgyául szolgáló önkormányzati vagyon jellege,
jelentősége, leghatékonyabb hasznosítása előre meghatározott
ajánlatot tevők, befektetők, illetőleg társasági partnerek részvételét
teszik szükségessé vagy
b) az önkormányzat érdeke, különösen közszolgáltatás ellátása vagy
üzleti titok megtartása indokolttá teszi vagy
c) a pályázati kiírásban foglaltak teljesítésére csak meghatározott
ajánlattevők képesek.
a)

(3) Nyilvános pályázat során is – speciális feltételek meghatározásával –
szűkíthető a pályázók köre, ha az szakmai szempontból indokolt.
(4) A versenyeztetés módjáról (nyilvános vagy zártkörű) a (2) bekezdésben
foglaltak figyelembevételével a tulajdonosi jogok gyakorlója dönt.
Az (1) bekezdésben meghatározott egyedi forgalmi érték alatti vagyon
hasznosítása esetén versenyeztetési eljárás lefolytatásáról vagy
mellőzéséről a tulajdonosi jog gyakorlója dönt.
(4) A pályázatok beérkezésének időpontját annak igazolására alkalmas
módon rögzíteni kell.
A pályázatok felbontására a beérkezésre megadott határidőt követően, a
pályázati hirdetményben, illetőleg az ajánlati felhívásban rögzített
időpontban, helyen kerül sor.
(5) A beérkezett pályázatokról – a kiírásban rögzített értékelési szempontok
figyelembevételével – a tulajdonosi jogok gyakorlója jogosult dönteni, több
érvényes pályázat esetén sorrend felállításával.
Amennyiben a győztes pályázóval a szerződés az eredmény közlésétől
számított 30 napon belül nem jön létre, a megállapodás a sorrendben
következő pályázóval is megköthető.
Az önkormányzat jogosult a versenyeztetési eljárást eredménytelennek
nyilvánítani.
15. §

(1) A nyilvános versenyeztetési eljárás pályázati hirdetmény közzétételével
indul.
(2) A zártkörű versenyeztetési eljárás




a lehetséges pályázók körét megjelölő ajánlati felhívással vagy
a számba jöhető ajánlattevőnek közvetlenül eljuttatott ajánlatkéréssel
indul
a rendelkezésre jogosult döntése szerint.

(3)

A pályázati hirdetményt és az ajánlati felhívást a www.gyermely.hu
honlapon meg kell jelentetni, vagy egyéb alkalmas módon közzétenni.

(4) A kiíró a versenyeztetési eljárás során valamennyi ajánlatot tevő számára
egyenlő esélyt köteles biztosítani az ajánlat megtételéhez szükséges
információhoz jutás és az alkalmazott versenyfeltételek tekintetében. A
kiíró a versenyeztetés feltételeit úgy köteles meghatározni, hogy annak
alapján az ajánlatot tevők megfelelő ajánlatot tehessenek, és a
szabályszerűen, időben benyújtott ajánlatok összehasonlíthatók legyek.
(5) Minden ajánlatot tevőnek joga van a kiíró által rendelkezésre bocsátott
valamennyi információhoz hozzáférni. Ennek keretében az ajánlatot tevő
számára – lehetőség szerint – hozzáférhetővé kell tenni minden olyan
adatot, amely nem sért üzleti titkot, és amely az üzleti életben szokásos és
szükséges ahhoz, hogy az ajánlatot tevőnek lehetősége nyíljék
megalapozott ajánlattételre.
(6) Forgalmi értéktől függetlenül, az önkormányzati vagyont csak olyan
ajánlatot tevő, illetve kérelmező szervezet vagy személy részére lehet
értékesíteni, tulajdonba, bérbe vagy használatba adni, amely, illetve aki
büntetőjogi felelőssége tudatában írásban nyilatkozik arról, hogy az
önkormányzat felé nincs három hónapnál régebben lejárt tartozása, kivéve,
ha a tartozás jogosultjaként eljáró szerv a tartozás későbbi időpontban
történő megfizetéséhez előzetesen írásban hozzájárult. Az írásbeli
nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.

9. INGYENES VAGY KEDVEZMÉNYES VAGYONSZERZÉS,
VALAMINT VAGYONÁTRUHÁZÁS
16. § (1) Az önkormányzat ingyenes vagy kedvezményes vagyonszerzése esetén,
ha a vagyon egyedi forgalmi értéke
a) az 2 M Ft-ot nem haladja meg, a polgármester;
b) 2 M Ft- felett a Képviselő-testület
határoz.
(2) Az önkormányzat ingyenes vagy kedvezményes vagyonszerzése esetén
minden esetben kötelező a forgalmi értékbecslés.
(3) Amennyiben a felajánlott vagyonhoz kötelezettségek kapcsolódnak,
forgalmi értékétől függetlenül, a közgyűlés dönt.
(4) Nem fogadható el az ingyenesen és kedvezményesen felajánlott vagyon,
ha annak ismert terhei elérik vagy meghaladják annak forgalmi értékét.

17. § (1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, használati jogát ingyenesen vagy
kedvezményesen bármely jogcímen átruházni csak
a) közfeladat vagy közszolgáltatás ellátása; vagy
b) közérdekű tevékenységet végző bejegyzett civil szervezetek
támogatása; vagy
c) természeti katasztrófa sújtotta közösségek megsegítése
Céljából a Képviselő-testület döntésével, írásbeli megállapodás alapján
lehet.

10. PEREN KÍVÜLI EGYEZSÉG
18. § (1)

Az önkormányzat tényleges vagy várományi vagyonát érintő perbeli
vagy peren kívüli egyezség megkötéséről
a) 2 M Ft-ig a polgármester;
b) 2 M Ft felett a Képviselő-testület

(2) Egyezség megkötésének tekintendő az önkormányzatot megillető
követelés érvényesítése során a részletfizetésben vagy más teljesítési
kedvezményben való megállapodás.

11. KÖVETELÉSRŐL LEMONDÁS
19. § (1) Behajthatatlannak nem minősülő követelések teljes vagy részbeni
elengedése tekintetében a döntési jogosultság
a) ha az a 2 M Ft-ot nem haladja meg, a polgármester;
b) 2 M Ft felett a Képviselő-testület
illeti meg.
(2) Behajthatatlannak nem minősülő követelésről való teljes vagy részbeni
lemondásra kizárólag
a) közérdek védelme;
b) közfeladatot ellátó szervezet működőképességének biztosítása;
c) méltányolható – nem a kötelezett önhibájára visszavezethető –
megélhetési nehézségek esetén kerülhet sor

abban az esetben, ha magasabb rendű jogszabály tilalmába nem ütközik,
és az önkormányzat kötelező alapfeladatának ellátását nem veszélyezteti,
illetőleg érdekeit más módon nem sérti.
(3) A behajthatatlan követelések leírásáról a számvitelről szóló 2000. évi C. tv.
3. § (4) 10. pontjának figyelembevételével
a) ha az a 2 M Ft-ot nem haladja meg, a polgármester;
b) 2M Ft felett a Képviselő-testület
jogosult dönteni.

12. AZ INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
20. § (1)Az
önkormányzati
intézmények
használatában
lévő
vagyon
vonatkozásában a polgármester dönt: az 1 millió beszerzési értékhatárt el
nem érő ingó vagyon megszerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről és
hasznosításáról;
(2)Az intézmény vezetője dönt ingatlan vagy ingatlanrész alkalmi célú (három
napot meg nem haladó) igénybevételének biztosításáról.
(3)Az intézmény vezetője a polgármesterrel egyeztetve dönt ingatlan vagy
ingatlanrész bérbe, illetve használatba adásról legfeljebb egy év időtartamra a
szerződés meghosszabbításának lehetősége nélkül. A döntési jogosultság
egy évnél hosszabb időtartam esetén a Képviselő-testület hatáskörébe
tartozik.
13. SZERZŐDÉSEK KÖZZÉTÉTELE
21. § Az önkormányzat vagyonával összefüggő szerződéseket 1 millió forint érték
felett a www.gyermely.hu honlapon közzé kell tenni.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. § (1)

Jelen rendelet 2012. március 01-én lép hatályba.

Egyidejűleg hatályát veszti a 2/1993.(01.11.) Az önkormányzat
vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés és a vagyonkezelés
szabályairól szóló önkormányzati rendelet.
(2)

Jelen rendelet kihirdetéséről az SZMSZ- ben foglaltak szerint a Jegyző
gondoskodik.

Kókai Rita
polgármester

Dr. Malik Dean
mb. jegyző

Kihirdetve:
Gyermely, 2012. február 29-én.
Dr. Malik Dean
mb. jegyző
5. Étkezési térítési díj rendelet elfogadása
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi rendeletet elfogadta.

Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2012. (III.01.) Önkormányzati rendelete
az étkezési térítési díjakról
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. §. (1) bekezdésében, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. §. (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazások alapján, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a következőt rendeli el:

1. §
E rendelet (Továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Gyermely Község
Önkormányzata által fenntartott intézményekre Általános Művelődési Központ
munkahelyi és vendégétkeztetés és az Egyesített Szociális Intézmények szociális
étkeztetés szolgáltatására.
2. §
(1) Az Önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó nyersanyagköltséget Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményvezető
javaslatának figyelembe vételével állapítja meg.
(2) A fizetendő térítési díjakat 1. számú melléklet tartalmazza.

3. §
A méltányossági és rászorultsági alapon biztosítható kedvezmények elbírálásánál a
mindenkor hatályos jogszabályok előírásait kell figyelembe venni.
4. §
(1) A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendeletben meghatározott díjakat 2012. március 1. napjától kell alkalmazni.
(3) A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testület
5/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete.
(4) A E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és Tanács
2006/123/Ek irányelveinek való megfelelést szolgálja.
Gyermely, 2012. február 24.
Kókai Rita
polgármester

Dr. Malik Dean
mb. jegyző

Kihirdetve:
Gyermely, 2012. február 29-én.
Dr. Malik Dean
mb. jegyző

1. sz. melléklet
2012. évi bruttó térítési díjak
(adag/fő)
440 Ft
650 Ft
400 Ft
380 Ft
500 Ft
630 Ft

Étkezők
Óvodás
Napközis
Menza
Intézményi dolgozók (zóna adag)
Szociális étkezők
Külsős

6. Házasságkötési rendelet elfogadása
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi rendeletet elfogadta.

Gyermely Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2012.(III.1.) önkormányzati rendelete
A hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
szabályairól
Gyermely község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet
42/A. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §.
Házasságkötés tartható Gyermely Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2821. Gyermely, Petőfi tér 1. szám alatti épületében az erre a célra fenntartott
hivatali helyiségben és hivatalon kívüli helyszínen.
2. §.
(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés iránti engedélyhez a
házasságkötési szándék bejelentésekor kérelmet kell benyújtani.
(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés egyházi szertartások helyszínén nem
engedélyezhető.

(3) A hivatalon kívüli helyszínen házasságkötés abban az esetben
engedélyezhető, amennyiben az adott helyszín házasságkötésre alkalmas.
(4) A külső helyszín a házasságkötésre abban az esetben alkalmas, amennyiben
a.) rendelkezik olyan elkülönített helyszínnel, ahol a hivatalos
házasságkötési eljárás lefolytatható,
b.) nem csorbul az esemény méltósága, tekintélye
c.) az anyakönyv és az adatok védelme biztosított
3. §.
(1) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés és a hivatali munkaidőn
kívüli házasságkötés létesítése esetén az önkormányzat részére az alábbi
díjakat kell megfizetni:
a) hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
10.000 Ft
b) hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés
20.000 Ft
c) hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés
30.000 Ft
(2) Az (1) bekezdésben megfizetett díjból az anyakönyvvezető bruttó 7.000 Ft
bruttó díjazásban részesül.
4. §.
(1) A 3. §. (1) bekezdésében meghatározott díjakat Gyermely Község
Önkormányzata házipénztárában-készpénzben kell megfizetni legkésőbb a
házasságkötést megelőző munkanapon.
(2) A díjfizetés (1) bekezdésében meghatározott határidőig történő
megfizetésének elmaradása esetén a házasságkötés nem tartható meg.
(3) A tervezett házasságkötés elmaradása esetén a már befizetett díj
visszafizetésére az elmaradt esemény időpontjától számított 8 napon belül
kerül sor.
5. §.
(1) Egyidejűleg hatályát veszti Gyermely Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete a házasságkötések és
családi események szolgáltatási díjairól.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és
Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(3) E rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba.

Kókai Rita
polgármester

Dr. Malik Dean
mb. jegyző

Kihirdetve:
Gyermely, 2012. február 29-én.
Dr. Malik Dean
mb. jegyző
7. Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi módosító rendeletet
elfogadta.

Gyermely Község Önkormányzatának
8/2012. (III.1.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról, a települési szennyvíz kezeléséről szóló
22/2011.(IX. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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:

1. §.
A 20. §. (4) bekezdéssel kiegészül:
(4) Az rendeletben megállapított hulladékszállítási díj 2012. január 1-től terheli az
ingatlantulajdonost.
2. §.
A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

3. §.
(1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és
Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet 2012. március 1-én lép hatályba és rendelkezéseinek
alaprendeletbe történő beépülését követően a kihirdetést követő 30. napon hatályát
veszti.

Kókai Rita
polgármester

dr. Malik Dean
mb. jegyző

Kihirdetve:
Gyermely, 2012. február 29-én.
Dr. Malik Dean
mb. jegyző

1. sz. melléklet

80 literes edény éves díja
110 literes edény éves díja
240 literes edény éves díja
Környezetbarát zsák

251 Ft+áfa/db/ürítés
338 Ft+áfa/db/ürítés
714 Ft+áfa/db/ürítés
270 Ft+áfa/db

Külterületi szemétszállítási díj
nem állandó lakosok esetén:

7020 Ft+áfa/év

Külterületi szemétszállítási díj
állandó lakosok esetén:

14040Ft+áfa/év

8. Szociális rendelet módosítása
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi módosító rendeletet
elfogadta.
. Gyermely Község Önkormányzatának
9/2012. (III.1.) önkormányzati rendelete
Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2011. (IV.1.) számú önkormányzati rendelet
az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról
módosításáról
1. §.
A R. bevezető része helyébe az alábbi bevezető lép:
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény (továbbiakban : Szt.) 1. §-ának (2)
bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. §. (3) bekezdésének b.) pontjában, 26.
§-ában, 32. § (1) b.) pontjában, és (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében,
37/A §. (3) bekezdésében, 43/B § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 46. §

(1) bekezdésében, 47. §-ának (1) bekezdésében, 50 . §. (3) bekezdésében és 55/C .
§. (1) és (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a pénzbeli és
természetbeni és illetve személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi
szabályairól ellátások az alábbi rendeletet alkotja.
2. §.
A 2. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:
(1) A Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át:
3. §.
A III. Fejezet
Bérpótló Juttatás cím helyébe a következő cím kerül:
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
4. §.
A rendelet 7. §. (3) bekezdéssel kiegészül:
(3) a rendszeres szociális segély feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az
ellátás jogosultja köteles gondoskodni:
a) az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház (a továbbiakban együtt: épület) legalább
heti egy alkalommal történő takarításáról,
b) az épület állagát károsító és rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó,
azonnali
beavatkozást
igénylő
hibák
és
hiányosságok
haladéktalan
megszüntetéséről,
c) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában három méter széles területsáv,
vagy ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán
tartásáról, és
d) az ingatlana előtt lévő járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán
tartásáról.

5. §.
A rendelet 14. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az Önkormányzat intézményeitől nyugállományba vonult személyek részére
minden évben a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott támogatást
biztosít (5000 Ft/fő/hó).
6. §.
(1) E rendelet hatályba lépésével hatályát vesztik a R. 2. §. c.), i.), pontjai és a 11. §.
–a.
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és
Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(3) Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba és rendelkezéseinek
alaprendeletbe történő beépülését követően a kihirdetést követő 30. napon hatályát
veszti.
Kókai Rita
polgármester

dr. Malik Dean
mb. jegyző

Kihirdetve:
Gyermely, 2012. február 29-én.
Dr. Malik Dean
mb. jegyző

9. HÉSZ módosító rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi rendeletet elfogadta.

Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2012. (III.1.) számú rendelete
Helyi Építési Szabályzatról szóló 17/2011.(VII.6.) számú rendelet
hatályon kívül helyezéséről
Gyermely község Képviselő-testülete 1990 évi LXV tv. 16. § (1) bekezdése alapján
Gyermely község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2011.(VII.5.) számú
rendelete hatályon kívül helyezéséről az alábbi rendeletet alkotja
1. §.
Hatályát veszti Gyermely község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2011.(VII.5.)
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

Kihirdetve: 2012. február 29.

Dr. Malik Dean
mb. jegyző

10. Bartókné telek ügye
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta
20/2012.(II.28.) Öh.
Gyermely község Képviselő-testület Bartókné Kalocsai Andrea által előterjesztett,
227/18 hrsz-ú ingatlan vételére vonatkozó szerződés-megszüntetési kérelmét
elutasítja.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.

11. Telekrendezési szerződések elfogadása
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta
21/2012.(II.28.) Öh.
Gyermely község Képviselő-testülete elfogadja a –melléklet szerinti - telekalakítási
szerződést, melyet Gyermely Község Önkormányzata Kovács Ákos, Gyermely,
Iskola u. 18. szám alatti lakossal kíván megkötni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.
22/2012.(II.28.) Öh.
Gyermely község Képviselő-testülete elfogadja a –melléklet szerinti - telekalakítási
szerződést, melyet Gyermely Község Önkormányzata Veres István, valamint Veres
Kata, Gyermely, Dózsa György u. 10. szám alatti lakosokkal kíván megkötni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.
12. Balesetmentes csomópont pályázat – határozat módosítás
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta
23/2012.(II.28.) Öh.
Gyermely Község Képviselő-testülete
1.) hatályon kívül helyezi a 101/2011.(VII.5) önkormányzati határozatot,
2.) a 2/2011.(I.6.) önkormányzati határozat 2. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„2. A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrészt, azaz 700.000 Ft+ áfát a
költségvetésében biztosítja.”
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester
13. Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért KDOP-4.1.1/F11 jelű pályázat – határozat módosítása
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.
24/2012.(II.28.) Öh.
Gyermely község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy indul a KDOP-4.1.1./F -11
számú Környezetfejlesztési akció pályázaton, az alábbiak szerint.
A projekt címe: Környezetfejlesztési akciók Gyermelyen
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címei és helyrajzi számai:
 Gyermely, Petőfi Sándor tér 1. (hrsz: 214)
 Gyermely, Petőfi Sándor tér (hrsz: 208)
 Gyermely, Csalogány utca (hrsz: 67/2)
 Gyermely, Tatai út (hrsz: 964/8)
 Gyermely, Iskola utca 10. (hrsz: 780/2)
A pályázati konstrukció száma: KDOP-4.1.1/F-11
A projekt összes költsége: 33 329 474 Ft
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 33 329 474 Ft
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész összege: 3 332 949 Ft
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész forrása: saját forrás

A pályázat benyújtásakor a KDOP-4.1.1/F-11 forrásból igényelt támogatás összege:
29 996 526 Ft
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KDOP-4.1.1/F-11
forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a
költségvetésében elkülöníti.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester

14. Kulturális pályázaton való indulás
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.
25/2012.(II.28.) Öh.
Gyermely község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
- indul a TÁMOP-3.2.3/A-11/1 számú „Építő közösségek”
pályázaton,
- nyertes pályázat esetén vállalja a projekt megvalósítását.

elnevezésű

Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester

15. Támogatási kérelmek elbírálása
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta.
26/2012.(II.28.) Öh.
1. Gyermely község Képviselő-testülete a Gyarmatpusztai Technikai és
Tömegsport Klub egyesületet 2012. évben 135.000 Ft összeggel támogatja.
2. A támogatás összegét a költségvetési rendeletben elkülönített összeg valamint a
Képviselő-testület jóváhagyásával a tartalék terhére történő meghatározott összeg
erejéig biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést
megkösse.
Felelős: Kókai Rita polgármester
Határidő: 2012. március 30.

Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta.
27/2012.(II.28.) Öh.
1. Gyermely község Képviselő-testülete az Alapítvány a Gyermelyi Református
Egyházközség Vallási és Karitatív Céljainak Támogatására alapítványt 2012.
évben önkormányzati tulajdonú busz biztosításával - 90.000
Ft-ig terjedő
üzemanyagköltség erejéig, támogatja.
2. A támogatás összegét a költségvetési rendeletben elkülönített összeg valamint a
Képviselő-testület jóváhagyásával a tartalék terhére történő meghatározott összeg
erejéig biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést
megkösse.
Felelős: Kókai Rita polgármester
Határidő: 2012. március 30.
Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta
28/2012.(II.28.) Öh.
1. Gyermely község Képviselő-testülete a Gyermelyi Református Egyházközséget
2012. évben 720.000 Ft összeggel támogatja.
2. A támogatás összegét a költségvetési rendeletben elkülönített összeg valamint a
Képviselő-testület jóváhagyásával a tartalék terhére történő meghatározott összeg
erejéig biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést
megkösse.
Felelős: Kókai Rita polgármester
Határidő: 2012. március 30.
Kókai Rita szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta
29/2012.(II.28.) Öh.
1. Gyermely község Képviselő-testülete a Gyermely Szt. István Kápolna Rk.
Egyházközösséget 2012. évben 900.000 Ft összeggel támogatja.
2. A támogatás összegét a költségvetési rendeletben elkülönített összeg valamint a
Képviselő-testület jóváhagyásával a tartalék terhére történő meghatározott összeg
erejéig biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést
megkösse.
Felelős: Kókai Rita polgármester
Határidő: 2012. március 30.

Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta.
30/2012.(II.28.) Öh.
1. Gyermely község Képviselő-testülete a Gyermely-Szomor Labdarúgó
Egyesületet 2012. évben 900.000 Ft összeggel támogatja.
2. A támogatás összegét a költségvetési rendeletben elkülönített összeg valamint a
Képviselő-testület jóváhagyásával a tartalék terhére történő meghatározott összeg
erejéig biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést
megkösse.
Felelős: Kókai Rita polgármester
Határidő: 2012. március 30.
Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta.
31/2012.(II.28.) Öh.
1. Gyermely község Képviselő-testülete a Női Pilates Torna Csoportot 2012. évben
45.000 Ft összeggel támogatja.
2. A támogatás összegét a költségvetési rendeletben elkülönített összeg valamint a
Képviselő-testület jóváhagyásával a tartalék terhére történő meghatározott összeg
erejéig biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést
megkösse.
Felelős: Kókai Rita polgármester
Határidő: 2012. március 30.
Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta.
32/2012.(II.28.) Öh.
1. Gyermely község Képviselő-testülete a Gyermelyi Varietét 2012. évben 45.000 Ft
összeggel támogatja.
2. A támogatás összegét a költségvetési rendeletben elkülönített összeg valamint a
Képviselő-testület jóváhagyásával a tartalék terhére történő meghatározott összeg
erejéig biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést
megkösse.
Felelős: Kókai Rita polgármester
Határidő: 2012. március 30.

Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta.
33/2012.(II.28.) Öh.
1. Gyermely község Képviselő-testülete a Gyermelyi Copfocskák Mazsorett
Csoportot 2012. évben 45.000 Ft összeggel támogatja.
2. A támogatás összegét a költségvetési rendeletben elkülönített összeg valamint a
Képviselő-testület jóváhagyásával a tartalék terhére történő meghatározott összeg
erejéig biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést
megkösse.
Felelős: Kókai Rita polgármester
Határidő: 2012. március 30.
Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta.
34/2012.(II.28.) Öh.
1. Gyermely község Képviselő-testülete a Huncutkák Mazsorett Csoportot 2012.
évben 45.000 Ft összeggel támogatja.
2. A támogatás összegét a költségvetési rendeletben elkülönített összeg valamint a
Képviselő-testület jóváhagyásával a tartalék terhére történő meghatározott összeg
erejéig biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést
megkösse.
Felelős: Kókai Rita polgármester
Határidő: 2012. március 30.
Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta.
35/2012.(II.28.) Öh.
1. Gyermely község Képviselő-testülete a Gyermelyi Kézilabdázó Csoport 2012.
évben 36.000 Ft összeggel támogatja.
2. A támogatás összegét a költségvetési rendeletben elkülönített összeg valamint a
Képviselő-testület jóváhagyásával a tartalék terhére történő meghatározott összeg
erejéig biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést
megkösse.
Felelős: Kókai Rita polgármester
Határidő: 2012. március 30.

16. Sportcsarnok felújítása
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.
36/2012.(II.28.) Öh.
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gyermely-Szomor
Labdarúgó Egyesülettel a sportcsarnok és a sportöltöző -sportcélú pályázati
forrásból történő- felújítása kapcsán az előkészítő ügyviteli munkákat utólagos
beszámolási kötelezettség mellett elvégezze, az Önkormányzat nevében
nyilatkozatokat tegyen.
2. A Képviselő-testület hozzájárul a sportcsarnok (hrsz:917/15), valamint a
sportöltöző (hrsz.73) felújításához –az előzetesen áttekintett sportcsarnok
átépítési-felújítási tervdokumentáció és költségvetés, illetve a sportöltözőre
vonatkozó felújítási költségvetés alapján a Gyermely-Szomor Labdarúgó
Egyesület által.
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy gondoskodik a sportcsarnok átépítésére,
felújítására vonatkozó építési terv elkészíttetéséről, valamint az építési
tervdokumentáció építés hatóság részére történő benyújtásáról a jogerős
hatósági engedély beszerzése céljából.
4. A Képviselő-testület a mellékelt bérleti szerződéseket elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert ezen szerződések aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kókai Rita polgármester
17. Játszótéri eszközök beszerzése
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.
37/2012.(II.28.) Öh.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az első ütemben a kalandpark készül el.
(Lehetséges, hogy két ütemben, az árajánlatok függvényében.
A játszótéri eszközökből 1-2 alapvető (hinta, libikóka, csúszda) beszerzése történik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a benyújtott árajánlatok
elbírálására, a munka megrendelésére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kókai Rita polgármester

Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.
18. Tatabánya Többcélú Kistérségi Társulás ESZI által személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokra vonatkozó térítési díj rendelettervezetének elfogadása
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.
38/2012.(II.28.) önkormányzati határozat
Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatabányai Többcélú
Kistérségi Társulás ESZI által, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet-tervezetet –a
mellékletben foglaltak szerint- megismerte, és az abban foglaltakkal egyetért.
Határidő: azonnali
Felelős: Kókai Rita polgármester
19. Március 15-ei ünnepély
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.

39/2012.(II.28.) önkormányzati határozat
A Képviselő-testület az 1848. március 15-i forradalomra és szabadságharcra
emlékezve az alábbi programot fogadja el:
Hely, Időpont:
2012. március 15. (csütörtök)
16.00 óra
Általános Művelődési Központ

/esetleg szerda– de nem javaslom! /

Program:
 Ünnepi beszéd: Gábor Zsuzsanna képviselő
 Egyházaink emlékezése
 Műsor: Tirpák László, Nyíri Hajnalka és Tóth Ágnes szervezésében az
 Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsággal történt előzetes
egyeztetés alapján
(Kérés: zenés, táncos, mozgalmas műsor, felnőttek, régi diákok
bevonásával;

Fontos!: Himnusz és szózat éneklése: általános iskolások és
felnőttek kórusa (lehetőség szerint 3 szólamban)




Elsős diákok köszöntése, polgármester, könyv átadás,
Koszorúzás a hősök terén
Pilvax kávéházi beszélgetés

Határidő:
értelem szerint
Felelős: Kókai Rita polgármester, Tirpák László OKSB elnök, Tóth Ágnes szabadidő
szervező
Mivel a nyilt ülésnek több napirendje nem volt, így az ülést a polgármester bezárta.
K.m.f.

Kókai Rita
polgármester

Dr. Malik Dean
mb. jegyző

