Jegyzőkönyv
Készült: Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 27én 17.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak:

Kókai Rita polgármester
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 javasolja, hogy a napirendek a meghívó szerinti alakuljanak,
kiegészítve a Szabadtéri közösségi terek, rendezvény helyszínek kialakítása,
fejlesztése
célterületre
benyújtott
pályázathoz szükséges
felhatalmazás
napirendjével majd szavazásra bocsájtja a javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.
41/2012.(III.27.) önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a napirendeket a mellékletben foglaltak szerint elfogadta,
kiegészítve a 11. napirenddel.
Határidő: azonnali
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.
42/2012.(III.27.) önkormányzati határozat
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az 1848-49 forradalom és szabadságharc
alkalmából a megemlékezést előkészítő-szervező pedagógusoknak,
munkatársaknak, valamint a közreműködő egyházaknak.
Határidő: értelem szerint
Felelős: 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.
43/2012.(III.27.) önkormányzati határozat
A Képviselőtestület az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester
3. Kistérségi Társulási Megállapodás elfogadása
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta.
44/2012.(III.27.) önkormányzati határozat
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben foglaltak
alapján kiegészített és egységes szerkezetbe foglalt Tatabányai Többcélú Kistérségi
Társulási Megállapodást elfogadja.
Határidő: azonnali
Felelős: Kókai Rita polgármester
Melléklet:
A Társulási Megállapodáson elvégzett kiegészítés az alábbi területen történt:
IV.
A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI
Szociális ellátás
16.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotásához a Társulásban résztvevő
valamennyi helyi önkormányzat képviselőtestületének hozzájárulása, egyetértése
szükséges.

Belső ellenőrzés
1.) A Társulás tagjai megállapodnak, hogy a belső ellenőrzési feladat ellátásában
részt vevő tíz települési önkormányzat, azok polgármesteri hivatalainak, illetve
körjegyzőségeinek, önmaga és munkaszervezetének belső ellenőrzésére egy fő
belső ellenőr köztisztviselőt közösen foglalkoztatnak.
A köztisztviselő alkalmazásának feltétele, hogy rendelkezzen a köztisztviselők
képesítési előírásairól szóló Ber. 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a
költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és
kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM. rendeletben előírt
képesítéssel.
A Társulás fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézményeknél a belső
ellenőri feladatokat a társulási belső ellenőr látja el.
5.) A belső ellenőr tevékenységét úgy végzi, hogy a társult önkormányzatok éves
ellenőrzési tervének összeállítása a belső ellenőrzési feladatok és a rendelkezésre
álló kapacitások összehangolásának érdekében az érintett önkormányzatok jegyzői,
főjegyzői, körjegyzői írásos véleményét figyelembe veszi.
A társult feladatellátás során készített éves ellenőrzési terv magában foglalja a
társulásban résztvevő önkormányzatoknak a képviselő-testület által jóváhagyott éves
ellenőrzési terveit, valamint a társulásra és az általa irányított költségvetési szervekre
vonatkozó a társulási Tanács által jóváhagyott éves ellenőrzési tervet.
13.) A belső ellenőrzési vezető az éves jelentést, a 370/2011. (XII. 31.) Korm.
rendeletben megfelelően készíti el, illetve megismerteti a Társulással.
4. Sportcsarnok és öltöző felújításának helyzete
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.
45/2012.(III.27.) önkormányzati
A Képviselő-testület elfogadta a települési sportfejlesztési koncepciót, valamint a
Gyermelyi Önkormányzat és a Gyermely-Szomor Labdarúgó Egyesület közötti
feladat ellátási szerződést melléklet szerint.
Határidő: azonnali
Felelős: Kókai Rita polgármester

1. sz. melléklet
Települési sportfejlesztési koncepció
GYERMELY KÖZSÉG
TELEPÜLÉSI SPORTFEJESZTÉSI KONCEPCIÓJA
2012-2015
I. Bevezetés
A Magyar Köztársaság Alkotmányának (továbbiakban: Alkotmány) XII. fejezete
deklarálja testi és lelki egészséghez való jogot, melyet az állam a helyi
önkormányzatok közreműködésével lát el. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) , és a sportról szóló 2004. évi I. törvény
(továbbiakban: sport tv.) 55. §-a határozza meg az önkormányzatok helyi
sportéletével kapcsolatos feladatait, melyek az alábbiak:


a helyi sportfejlesztési koncepció megalkotását és annak megvalósításáról
történő gondoskodást,



a sportkoncepcióban megfogalmazott célkitűzéseivel összhangban a helyi
sportszervezetekkel, sportszövetségekkel történő együttműködést,



az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények fenntartását és
működtetését,



az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlási
feltételeinek megteremtését.

A Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiájáról szóló 65/2007. (VI. 27.) OGY határozatban
(a továbbiakban: OGY határozat) megfogalmazott célrendszerek figyelembevételével
szükséges meghatározni a település sportstratégiáját, a következő időszak

célkitűzéseit és feladatait, hogy a terület fejlődése töretlen legyen, illetve megfeleljen
a lakosság igényeinek.
II. Helyzetértékelés
Gyermely testnevelésének és sportjának helyzete
Gyermely társadalmi, gazdasági életébe korábban is, ma is szervesen beépült a
testnevelés és a sport. A településen …….óta működik a Gyermely-Szomor
Labdarúgó Egyesület.
A gyermekek edzettségi, egészségi állapota az utóbbi időben tovább romlott, a
rendszeresen sportoló fiatalok száma, az iskolai testnevelés presztízsével együtt
csökkent, míg a mozgásszegény életmódot folytatók száma jelentős növekedést
mutat.
A lakosság szabadidősportjában, a rekreációs tevékenység keretében rendszeres
testedzést folytatók köre elsősorban gazdasági és társadalmi okokból szűkült,
ugyanakkor megjelent egy viszonylag szűk réteg, amely felismerve a rendszeres
sportolás jelentőségét, beépítette azt mindennapi programjába és anyagilag is kész
áldozni rá.
Az önkormányzat folyamatos feladatának tekinti, hogy a fiatalokban a mozgásgazdag életmód iránti igényt felkeltse. Ennek érdekében továbbra is fokozott
figyelmet kell fordítani az óvodai és az iskolai testnevelés, valamint sporttevékenység
személyi, tárgyi és létesítményi feltételei megteremtésére és fejlesztésére.
Óvodai testnevelés
Az 1994-ben évben átadásra került sportcsarnok kiváló lehetőséget nyújtott a
kisgyermekek sportolására. Hasonlóan magas színvonalú az óvoda játszókertje,
mely a képzett pedagógusok segítségével szintén elősegíti az óvodások sport iránti

érdeklődését. Kialakítás alatt ál a KRESZ park, ami a mozgás mellett a tájékozódó,
helyzetfelismerő képességek elmélyítését is hivatott biztosítani.
Megfelelő eszközökkel az óvodás korú gyermekek fejlesztése még hatékonyabban
érhető el.
Iskolai testnevelés és sport
Gyermely Község Önkormányzata által üzemeltetett sportcsarnok méreteit tekintve
kitűnő

helyet

biztosított

az

iskoláskorú

gyermekek

és

az

egyesületek,

sportfoglalkozások számára, azonban az épület nagymértékű állagromlása miatt e
feladatait a terem egyre kevésbé képes ellátni. Az önkormányzat sport célú feladatai
között kiemelt szerepet tölt be a sportcsarnok egészének felújítása.
Az iskola udvarán található sportpálya kialakítása is folyamatban van.
Szabadidősport
Szabadidős sporttevékenységek (kickbox, pilates, jóga, zumba, kézilabda, teremfoci)
helyszínéül szolgál az önkormányzat tulajdonában álló sportcsarnok, az óvoda
udvara, a Petőfi téren lévő játszótér, melynek felújítása, kalandparkkal való
kibővítése folyamatban van. Nagy lehetőségeket tartogat még a gyarmatpusztai
szabadidő park, amely évente a majális megrendezésének, egyéb szabadidős
tevékenységeknek is helyt ad. A természetjárást, a kocigást-futást kedvelők kedvenc
helye a Macskahegyi-Szőlőhegyi-Gyarmatpusztai erdő kanyargós útjai.
Sportpálya:
A sportpálya jelenleg egy pályával és egy műfüves pályával rendelkezik. A sportok
megfelelő színvonalú gyakorlásához, a versenyeken való felkészüléshez és egy
eredményes utánpótlás neveléséhez elengedhetetlen, hogy a közeljövőben jól
felszerelt sportpálya, felújított sport öltöző, valamint a 21. sz. igényeit kielégítő
sportcsarnok épüljön.

Petőfi tér, Gyarmatpusztai szabadidő park, gyermelyi erdők
A tér adottságai alapján kiválóan alkalmas tömegsportok, sport célú rendezvények
lebonyolítására.

Kiváló helyszínek zöldben tartandó kiscsoportos mozgásterápiás

foglalkozások megtartására.
A sport rekreációs részéhez kötődő természetjárás az egészséges életmód
velejárója. A természetvédelmi terület a szabadidős tevékenységek eltöltésének
egyik kedvelt színtere.
Fogyatékossággal élők sportja:
Külön figyelmet kell fordítani a jövőben a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeire.
Utánpótlás nevelés
Az önkormányzat folyamatos feladatának tekinti, hogy a fiatalokban a mozgásgazdag életmód iránti igényt felkeltse. Ennek érdekében továbbra is fokozott
figyelmet kell fordítani az óvodai és az iskolai testnevelés, valamint sporttevékenység
személyi, tárgyi és létesítményi feltételei megteremtésére és fejlesztésére.

III. Alapelvek
Az önkormányzat a helyi sporttevékenység támogatása során arra törekszik, hogy
biztosítsa a helyi társadalom sport iránti igényeinek kielégítését, meghatározza a
sportfeladatok ellátásának támogatási formáit, és így lehetőséget biztosítson a
település polgárainak a sporthoz való jogaik gyakorlására.
A testi nevelés, mint pozitív társadalomformáló eszköz megkülönböztetett figyelmet
kell, hogy élvezzen. A testkultúra, a sport kiemelkedő jelentőségét támasztja alá
társadalmilag hasznos, semmi mással nem helyettesíthető funkciója:
 az egészségmegőrzés, betegség megelőzés
 ifjúság erkölcsi, fizikai nevelése, személyiségformálás;

 a nemzeti tudat erősítésének, a közösségi együttélésnek, az egészséges
lokálpatriotizmus kialakításának fontos eszköze;
 pozitív lehetőség, program a szabadidő kulturált, hasznos eltöltésére, a
szórakozásra és szórakoztatásra;
 a civil kapcsolatok kialakításának, közösségek együttműködésének könnyen
 megszervezhető formája;
 fontos szerepet tölt be a település hírnevének növelésébenAz önkormányzat a
helyi sport céljainak megvalósítása során hangsúlyos feladatának tekinti az
alábbiakat:



Az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények sportszakmai
igények alapján történő működtetése, fenntartása, és fejlesztése a
település alkalmassá tétele a szabadidő kulturált eltöltésére.



Az önkormányzat saját anyagi forrásának, valamint állami (pályázati)
pénzeszközök



bevonásának segítségével a meglévő sportlétesítmények fejlesztése,
illetve új korszerű sportlétesítmények építése.



A település polgárai számára a szabadidősport lehetőségének
megteremtése:



A

tanulóifjúság

iskolarendszeren

kívüli

sportolási,

testedzési

feltételeinek megteremtése, támogatása


A település területén működő sportszervezetek munkájának segítése,
támogatása



A

település

kulturális

programjába

sportrendezvények szervezése.

és

hagyományaiba

illő

IV. SPORTFINANSZÍROZÁS ÉS TÁMOGATÁS
A támogatási rendszernek a koncepcióban megfogalmazott fejlesztési irányokra kell
épülnie.
Olyan elosztást kell kidolgozni, amelyben az anyagi lehetőségek a leghatékonyabban
segítik a szakmai munkát. A Képviselő-testület a települési sportélet támogatásában
az eddigi színvonal megtartására, annak emelésére törekszik. Csak olyan
szervezeteket

tud

támogatni,

amelyek

megfelelnek

a

hatályos

jogszabályi

követelményeknek.
Az önkormányzatnak sem a jogszabályi feltételek, sem a költségvetés forrása nem
nyújtanak lehetőséget arra, hogy teljes mértékben biztosítani tudja az egyesületek,
szervezetek működési költségét. A támogatott egyesületek portfóliójában az
önkormányzati források mellett meghatározó résznek kell lenni a sportolók és a
tagság által befizetett tagdíjbevételnek, a szponzorációnak, és az egyéb pályázati
bevételi forrásoknak.
A különböző sportlétesítmények állagmegóvása legyen folyamatos. A települési
fenntartású oktatási intézmények sportlétesítményei az iskolai oktatási és szabadidős
sport feladatokon túl biztosítsanak lehetőséget a települési verseny és a
szabadidősportnak is.
A létesítmények használatát, a sportág települési támogatásától függően ingyenesen
vagy bérleti díj fejében megállapodásban kell rögzíteni.
Támogatási elvek
- amennyiben egészségfejlesztő hatású,
- a sportág eredményessége,
- az egyesület aktív létszáma, az utánpótlás nevelésben betöltött szerepe,
- a sportágak népszerűsége, közkedveltsége, iskolai jelenléte,
- településen belüli tradíció, a település népszerűsítésében betöltött szerep,
- a technikai feltételek minősége, megléte.

Támogatás területe


óvodai és diáksport



tömeg- és szabadidősport,



versenysport: - csapat sportágak,



egyéni sportágak.



diáksport támogatása,



szabadidős sportesemények támogatása,



kiemelt kategóriába sorolt egyesületek és szakosztályok támogatása,



sportlétesítmények működésével összefüggő támogatás.

Minden

támogatásról

nyilvántartást

kell

vezetni

és

a

kedvezményezettet

elszámoltatni.
V. Fejlesztési irányvonalak 2012-2015

Alapvető feladatként jelentkezik a sport- és testnevelés az alábbi területeinek
Önkormányzat általi előnyben részesülése:


gyermek- és ifjúsági tömegsport,



szabadidősport,



fogyatékossággal élők sportja,



utánpótlás-nevelés,



a versenysport feltételeinek esetleges kialakítása.

Óvodai sportnevelés
Az óvodai sportnevelést elősegítő eszközök vásárlása a programterv
időszakában.
Iskolai sportnevelés


Sporteszközök vásárlása



A sportcsarnok felújítása.



Külső pálya felújítása

Szabadidős sport tevékenység fejlesztése
Sportszervezetek, szabadidő sport támogatására a 2012. évi költségvetésben az
Önkormányzati igazgatás szakfeladaton, pénzeszközátadás soron 1.000.000,- Ft
kerül elkülönítésre.

2. sz. melléklet

Együttműködési megállapodás
feladatellátásra
Gyermely Község Képviselő-testülete a 2012. március 27-i ülésén fogadta el a
települési sportfejlesztési koncepciót. A sportról szóló 2004. évi I. törvényben
foglaltak szerint a sportfejlesztési koncepcióban meghatározott célkitűzések
megvalósítására Gyermely Község Önkormányzata a helyi sportszervezetekkel jelen
megállapodást köti meg.
Gyermely Község Önkormányzata (2821 Gyermely, Petőfi tér 1. képviseli Kókai
Rita polgármester), továbbiakban: Önkormányzat, valamint a
a Gyemely-Szomor Labdarúgó Egyesület(Gyermely, hrsz, képviseli: Árpádhalmi
Attila elnök), továbbiakban Gyermely-Szomor Labdarúgó Egyesület,
1./ Felek jelen megállapodás aláírásával egyetértésüket fejezik abban, hogy
kiemelten fontos feladatuknak tekintik Gyermely lakossága sport iránti igényének
kielégítését és a falu polgárai sporthoz való jogai gyakorlásának biztosítását az
egészségmegőrzés,
betegségmegelőzés,
az
ifjúság
erkölcsi
nevelése,
személyiségformálása, a közösségi együttlét, a szabadidő egészséges eltöltése
érdekében.

2./ Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátására, a sportfejlesztési
koncepcióban meghatározott célkitűzések megvalósítására
- a Gyermely-Szomor Labdarúgó Egyesület részére használatba adta a
tulajdonában lévő 73 hrsz alatti ingatlant;
- a Gyermely-Szomor Labdarúgó Egyesület részére használatba adja a
tulajdonában lévő 917/15 hrsz-ú sportcsarnokot, melynek térítésmentes használatát
biztosítja edzések és sportrendezvények lebonyolítására az alábbiak szerint:
Gyermely-Szomor Labdarúgó Egyesület
- biztosítja a sportfejlesztési koncepcióban meghatározott pályázati forrásból
megvalósuló beruházások, fejlesztések, eszközbeszerzések, önrészét az
önkormányzat tárgyévi költségvetésének e célra elkülönített előirányzatából, az adott
pályázat kiírásának ismeretében külön megállapodás szerinti mértékig;
- igény esetén, előzetes egyeztetés szerint biztosítja a tulajdonában lévő
Wolksvagen transzport típusú, LKH forgalmi rendszámú gépjármű használatát a
sportrendezvények helyszínére történő eljutáshoz;
2./ A Gyermely-Szomor Labdarúgó Egyesület vállalja, hogy
- a használatába adott sportlétesítményt üzemelteti és fenntartásához –bérleti
díj fizetéssel- hozzájárul, valamint biztosítja zavartalan működését és az ingatlanon
lévő pályák használhatóságát a gyermelyi lakosok részére;
- szervezi az utánpótlás nevelést és biztosítja feltételeit labdarúgás
sportágban;
- törekedik a gyermelyi lakosság és ifjúság mind szélesebb körének sportolási
lehetőséget biztosítani;
- vállalja a versenykiírásoknak megfelelő sportversenyek szervezését és
lebonyolítását;
3./ Jelen megállapodásban foglaltak megvalósítására az önkormányzat
a.) segítséget nyújt a Gyermely-Szomor Labdarúgó Egyesület részére az
egyéb feladatok ellátására;
4./ A felek megállapodnak abban, hogy a Gyermely-Szomor Labdarúgó Egyesület
azon sporttal kapcsolatos feladatokat is köteles a szerződés ideje alatt ellátni,
amelyek, amely jogszabály változásával kerül a szerződés rendelkezései közé.

5./ A Gyermely-Szomor Labdarúgó Egyesület jelen megállapodásban foglaltak
teljesítéséről minden év decemberében tájékoztatja Gyermely Község Képviselőtestületét.
6./ Jelen megállapodást felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
határozatlan időre kötik meg, azzal, hogy a megállapodásban foglaltak évente
felülvizsgálatra és szükség esetén módosításra kerülnek.
7./ Jelen megállapodást Gyermely Község Képviselő-testülete a 45/2012.(II-27.)
önkormányzati határozatával hagyta jóvá.
Gyermely, 2012. március 27.

Kókai Rita
Önkormányzat

Árpádhalmi Attila
Gyermely-Szomor Labdarúgó Egyesület

dr. Malik Dean
jegyző

46/2012.(III.27.) önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a gyermelyi önkormányzat tulajdonában lévő sportcsarnok és a
sportöltöző felújítása kapcsán, a Gyermely-Szomor Labdarúgó Egyesület által
benyújtani pályázat tartalmát, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vette, az
abban foglaltakkal egyetért.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kókai Rita polgármester
5. Óvodabővítés helyzete
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti a napirendet az előterjesztésben foglaltak szerint.
A Képviselő-testület a napirendet megvitatta, és határozat nélkül úgy döntött, hogy
az óvodabővítéssel kapcsolatban keresi a pályázati lehetőséget, valamint soros
ülésein folyamatosan tárgyalja a bővítés helyzetét.

6. Rendezési terv módosításának előkészítése
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.
47/2012.(III.27.) önkormányzati határozat
A Képviselő-testület
I. a mellékletben foglalt árajánlat alapján megbízza az LT-PLAN Bt-t (Tatabánya,
Tátra u. 1/A) Gyermely község szerkezeti- és szabályozási tervének és helyi
építési szabályzatának módosításával az alábbiak szerint:
 Az iskola telektömbjének áttervezése a megoszthatóság érdekében,
lakóterületre áttervezés a Semmelweis utcán, telekhatár korrekciók.
 A 831 hrsz telken gyalogutat törölni, lakóterületbe sorolni.
 Gyarmatpuszta pince előtti út korrekciója felmérés szerint.
 A korábbi évek külterületi tervlapjaiból 2-2 példány másolat készítése.
II. Két hét időtartamban lehetőséget biztosít a lakosságnak arra, hogy javaslatait,
észrevételeit a rendezési terv módosítása kapcsán jelezze. Felkéri a
polgármestert a felhívás közzétételére
III. A szerződés megkötésére a következő testületi ülést követően, a II. pontban
megfogalmazottak függvényében kerül sor.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kókai Rita pm.

7. Zöldhulladék-lerakó létesítésének előkészítése
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti a napirendet az előterjesztésben foglaltak szerint. Rámutat arra,
hogy szükséges a lerakásért díjat fizetni, amennyiben létrejön a lerakó.
Dr. Nyírán Gergely szerint a lerakóra faluhelyen nincs szükség.
Bederna Zoltán szerint díjfizetés ellenében nem fognak élni a lakosok a
lehetőséggel.
Pósfai Csaba hangsúlyozza, hogy csak úgy van értelme a lerakó működtetésének,
az önkormányzat csak akkor vállalhatja, ha nem jár megterhelő anyagi kiadással.
Javasolja, hogy az önkormányzat végezzen felmérést a lakosság véleményének
megismerésére.

Kókai Rita polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot:
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.
48/2012.(III.27.) önkormányzati határozat
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy mérje fel a lakosság körében
felhívás közzétételével a zöldhulladék lerakóra irányuló lakossági igényeket és annak
eredményéről készítsen előterjesztést az áprilisi soros képviselő-testületi ülésre.
Határidő: április 28.
Felelős: Kókai Rita polgármester

8. Civilház jövőbeni hasznosítása
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.
49/2012.(III.27.) önkormányzati határozat
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a civilház jövőbeni
hasznosításával kapcsolatban előkészületeket tegyen, tárgyalásokat folytasson.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kókai Rita polgármester
9. Majális előkészítése
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.
50/2012.(III.27.) önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a majális megrendezésével kapcsolatban az alábbiak szerint
határoz, illetve az alábbi elveket fogalmazza meg a rendezők számára:
1. Megrendezés dátuma: 2012. április 28..
2. A helyi csoportok, illetve környékbeli (Szomor!) csoportok fellépése
elsődleges. Vendég előadó ne legyen, ha mégis, akkor max. egy együttes.
Ám a költségek miatt ez is meggondolandó.

3. A majális a pihenésre, főzőcskézésre, sétára, sportra, tehát a szép idő, a
gyönyörű környezet adta lehetőségek kihasználására épüljön.
4. Térjen vissza a kezdetekben meglévő hangulat! Vetélkedőkkel,
akadályversennyel, „mozgatós” programokkal készüljön az ÁMK.
5. A hagyományok közül az erős ember vetélkedőt, a lövészetet, a főzőversenyt,
tovább kell erősíteni. Este tábortűzzel, bulival záruljon a nap.
6. A rendezvényen helyi vendéglátósok vesznek részt. Az előzetesen egyeztetett
rend szerint a majálisra Tógyer Imre és Végh Róbert települ ki.
7. A kitelepült vendéglátósok támogatják a rendezvényt. Ennek pontos
tartalmáról tárgyalni kell velük.
8. A szervezést a szabadidő szervező fogja össze a fenti irányelvek, valamint, az
OKSB által felállított program alapján!
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kókai Rita polgármester
10.TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt
Infrastruktúra fejlesztés Pályázaton való indulás kérdésköre
(előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti a napirendet a Képviselő-testület a döntést egyelőre elnapolja.
11. Szabadtéri közösségi erek, rendezvény helyszínek kialakítása, fejlesztése
célterületre benyújtott pályázathoz történő felhatalmazás
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.
51/2012.(III.27.) önkormányzati határozat
Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kókai Rita
polgármestert, hogy a 1017269 azonosítószámú Szabadtéri közösségi terek,
rendezvény helyszínek kialakítása, fejlesztése célterületre benyújtott pályázattal
kapcsolatos – az önkormányzat képviseletében – tulajdonosi hozzájáruló
nyilatkozatot tegyen, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan használatáról
rendelkezzen.
Kókai Rita polgármester az ülést 19.00 órakor bezárta.
k.m.f.
Kókai Rita
Polgármester

Dr. Malik Dean
jegyző

