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Jegyzőkönyv
Készült: Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 10én 17.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott
Közmeghallgatáson.
Jelen vannak:

Kókai Rita polgármester
Pósfai Csaba alpolgármester
Bederna Zoltán képviselő
Gábor Zsuzsanna képviselő
Szente László képviselő
Tirpák László képviselő
Dr. Nagy Zsolt jegyző

Meghívott vendégek: jelenlét szerint
Kókai Rita polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja az ülés
határozatképességét, mivel a Képviselő-testület tagjai közül 6 fő megjelent.
Kókai Rita polgármester javasolja, hogy a napirendek a meghívó szerinti alakuljanak.
A Képviselő-testület egyhangú -6 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.
181/2012. (X. 10.) önkormányzat határozat
A Képviselő-testület a napirendeket a mellékletben foglaltak szerint elfogadta.
Határidő: azonnali
Felelős: Kókai Rita polgármester
1.

Tájékoztatás a járási rendszer felállításáról
Előadó: Török Ádám KEM Kormányhivatal Főigazgató

Török Ádám elmondja, hogy hosszú egyeztetés kezdődött 2011. évben, elkezdődött
a jogi ügyek átstrukturálása. A tervek szerint 9 kormányablak fog működni a
megyében. A folyamat részeként a Kormányhivatal egyeztetéseket folytatott a
jegyzőkkel és a polgármesterekkel.
A legközelebbi kormányablak Tatabányán lesz. A kormányablakban dolgozók szigorú
kiválasztási eljáráson esnek, estek át. A munkaidő H-P 8-20-ig tart, jelenleg 64
ügykörben lehet oda fordulni, január 1-től ez kb. 2500 ügykörre emelkedik. A kollégák
2 műszakban fognak dolgozni. A jelenlegi okmányirodák is átalakulnak
kormányablakká. A kormányablakban nem lehet középfokú végzettséggel dolgozni,
elvárás, hogy 5 éven belül min. főiskolai végzettség szükséges.
Elmondta, hogy összesen 198 járási hivatal lesz az országban abból 6 a megyében.
A járási hivatalvezetőket december hónapban fogják kinevezni. A járási hivatalok
státuszt és fedezetet nem kapnak a hivatal felállítására, a szükséges létszámot az
önkormányzatoktól kapják meg a megállapodás szerint. A megállapodásban
ingóságokról és ingatlanról is lesz szó.
Kókai Rita érdeklődött, a hivatali létszámokról, hogy ki kell-e használni azokat.
Továbbá érdeklődött a finanszírozásról, mivel a jövő évbe csak májustól van változás
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addig a jelenlegi formában finanszíroznak. Talán ez azt is jelentheti, hogy a közös
hivatalokat eltolják májusra.
Török Ádám a kérdésre válaszolva elmondja, hogy ez tisztán költségvetés ő jelenleg
a járási hivatalok felállításáról beszél. Szerinte a létszámokról a költségvetési törvény
után lehet beszélni. Annyit tud, hogy 60 napon belül kell felállni a közös hivataloknak.
Pósfai Csaba az ügysegédekről kérdezett.
Török Ádám válaszában elmondta, hogy hasonló lesz a kialakítás a falugazdász
hálózathoz.
dr. Nagy Zsolt érdeklődött, hogy hol lesz ügysegéd.
Török Ádám elmondta, hogy 2013. január 1-től lesz ügysegéd a közös hivatalokban
illetőleg az önálló hivatalokban. Az ügysegéd átveszi a papírokat a lakosságtól,
elviszi azokat egyszerű ügyekben akár dönthet is.
Lakossági kérdésre a főigazgató elmondja, hogy a választási rendszert nem fogja
érinteni a járási rendszer.
Kókai Rita megköszönte a beszámolót, majd lezárta a napirendet.
Az ülésről távoztak a Kormányhivatal munkatársai.
2. Polgármesteri beszámoló, lakossági kérdések
Előadó: Kókai Rita polgármester
Kókai Rita vázlatosan ismerteti a beszámolóját, amit gondolatébresztőnek szán.
Január 1-től változás volt a testületben, Kocsis Tamás lemondott, helyébe Gábor
Zsuzsa lépet. A bizottsági struktúrában is történt változás. A gazdálkodás területe a
legfontosabb, mindig februárban fogadják el a költségvetést. 410.471,-eFt bevétellel
és ugyanennyi kiadással fogadta el a testület a költségvetést. A zárszámadás követte
áprilisban amivel kapcsolatban elmondható, hogy takarékos gazdálkodást folytattak.
A működési bevétel 412 millió forint volt a felhalmozási bevétel kb. 1 millió forint. Az
elmúlt évben készültek fel arra, hogy az idénre t tervezett beruházásokat meg tudják
valósítani. Nagyon fontos terület a helyi adók beszedése. A legfontosabb az
iparűzési adó, ami kb. 180 millió forint, ami az össz költségvetés 44%-a. Fontos
szempont a kintlévőségek behajtása, 2010 év óta ez egy kiemelt fontosságú terület.
A behajtásoknak köszönhetően több mint 11 millió folyt be eddig. A normatíva az
előbbi 44%-ot figyelembe véve csak 17%.
A polgármesteri hivatal munkájával kapcsolatosan elmondja, hogy műszaki
igazgatási társulás van Zsámbék várossal. Az idejáró kolléga felkészült és jó
szakember. A hivatal létszáma 2 fővel csökkent az idén. Azért is kérdezte a
főigazgatót a létszámokról, mert jól felkészült munkaerővel, alacsonyabb létszámmal
is ellátható a feladat. Közös hivatal kell létrehozni, Szomorral vannak tárgyalások, de
szó van arról is, hogy esetleg Héreg is csatlakozik.
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Lakossági érdeklődésre válaszolva elmondja, hogy a közös hivatalok azok közös
hivatali apparátust jelentenek, nem az önkormányzatok bútoroznak össze, tehát nem
gyengítik egymást. Független marad minden önkormányzat.
Lakossági kérdésre válaszolva elmondja, hogy az ügysegéd azokkal a feladatokkal
fog foglalkozni, amit a főigazgató felsorolt és természetesen az itt lévő kollégák
intézik azokat az ügyeket, amit eddig. Az átmenet lehet kicsit akadozó.
Lakossági kérdésre válaszolva elmondja a bejövő járási ügyeket nem az ügysegéd
fogja feldolgozni, azokat elviszi.
Az egészségüggyel kapcsolatban elmondja, hogy a háziorvosi szolgálathoz több mint
1 millió forinttal járul hozzá az önkormányzat. Félévtől megszűnt a fizikoterápia, ami
valószínű nem is lesz, de erről még tárgyalnak. A fogorvosi költség több mint 9 millió
forint ehhez az OEP támogatás nem éri el az 5 millió forintot. A különbség magas
ezért változtatott a testület, azt magánpraxissal szeretné elláttatni.
Az önkormányzat több mint 3 millió forintot biztosított különböző alapítványoknak,
civil szervezeteknek. A református temető feletti telkek eladása tekintetében akciót
hirdetett a testület, mivel fontos terület a településfejlesztés. Sajnos nem volt sikeres
az akció. Tavasszal a régi emlékművek környékét tették rendbe, fakivágás és
medertisztítás is volt. A fakivágás előtt mindig kikérik kertészek véleményét.
A Fő térrel kapcsolatosan sok vélemény és ellenvélemény volt. Először helyett
cseréltek az emlékművek és a játszótér. Címerpajzsról döntött a testület és egy
összetartozás emlékműről. Ezek nem befejezett beruházások, mindent megtesznek
azért, hogy szebbé tegyék a Fő teret. A testület döntött arról, hogy a pavilonokat
megszünteti. Azok nem odavalók, más koncepciót képzel el a testület.
A rendezési terv módosítás alatt áll, az megtekinthető, ennek az apropóját az adta,
hogy a sportcsarnok mögötti területen telkeket szeretne kialakítani az önkormányzat.
Közterületek rendben tartására nagy hangsúlyt fektetnek. Volt szó arról is, hogy
zöldhulladék lerakó épül, de annak kialakítása nagyon költséges.
A polgármester ismerteti az útfelújításokat.
Elmondta, hogy a település nyert 72 millió forintot a patakmeder rendbetételére.
Lakossági felvetésre válaszolva elmondja, hogy a járda 40 éve épült, ahhoz senki
nem nyúlt hozzá. A testület fontolóra vette a térkő burkolatot, de olyan tetemes
költséggel járt volna, ami nem volt elfogadható. A térkő burkolattal kétszer ennyibe
került volna a járda.
A Civilház hasznosítása nagyon fontos szempont. Lakásokat szeretnének kialakítani.
A lakosság érdeklődik lakások iránt. A sportcsarnok is sarkalatos téma. Ez ügyben
egy pályázat került benyújtásra, ami sajnos nem nyert, csak az öltöző.
Több nyertes pályázat volt, ezek a gyarmatpusztai színpad az iskolai bitumenes
pálya. Sport és egészségnapot szerveztek, nyert a kreatív ipar pályázat és a vis
maior. Benyújtott és el nem bírált pályázatok az egészségre nevelő pályázat, illetve
egy innovatív pályázat. A vidéki örökség pályázaton belül a gyarmatpusztai
halottasház felújítására, vízvezeték kiépítésére, gyalogút kialakítására, valamint a
parkban lévő padok cseréjét és a kápolnához felvezető lépcsők rendbetételét
szeretnék. Játszóteret szeretnének bővíteni és szóba jött egy biciklis görkoris pálya
is. Szeretnének erdei iskolát kialakítani a volt gyarmatpusztai iskola épületéből.

4

Tájékoztatta a jelenlévőket az iskolaműködtetéssel a kapcsolatos lehetséges
elképzelésekről. Az önkormányzat vállalhatja a működtetést, de alapesetben az
állam átveszi azt. Az iskola 151 millió forintba kerül jelenleg, ebből az önkormányzat
66 millió forintot tesz hozzá. Úgy kell felelős döntést hozni, hogy egyrészt elvonják az
szja-t, elvonásra kerül a gépjárműadó 60%-a ez 11 mFt. Nem vonnak el ipát, de a
helyi adóerőképesség ismeretében visszavesz olyan támogatásokat, amiket
egyébként adna. Ezzel kapcsolatosan végeznek számításokat.
Óvodával kapcsolatosan lehet, hogy az állam elviszi a pedagógusok bérét ez egy új
hír, de legalább normatívát ad az óvodára, míg az iskolákra nem ad semmit.
dr. Nagy Zsolt lakossági kérdésre válaszolva elmondja, lehet, hogy azok kapnak
felszólítást, akiknek tartozásuk van. E mellett minden évben kétszer kapnak értesítőt
az adózók a fennálló egyenlegről lehet, hogy a megfogalmazás érintette érzékenyen
a kérdezőt. A megfogalmazást átnézik és finomítanak a szövegen.
Lakossági kérdésre válaszolva elmondja, hogy az adók nagy részét a nem lakás
céljára szolgáló épületek után fizetett összeg teszi ki. Az adók mértékéről fog még
tárgyalni a testület december 15-ig.
dr. Nagy Zsolt a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban elmondja, hogy most
van folyamatban a korszerűsítés vizsgálata. Ha minden jól megy, akkor egy éven
belül Gyermely áttérhet a LED-es világításra, ami nagymértékű megtakarítást jelent.

Kókai Rita zárásképpen elmondja, hogy az volt a szándéka, hogy a lakossággal egy
asztalhoz ülve egy beszélgetést folytasson a testület, ami szerinte sikerült is.
Megköszönte a részvételt a jelenlévőknek.

Kókai Rita polgármester az ülést 21,00 órakor bezárta.
k.m.f.
Kókai Rita
polgármester

dr. Nagy Zsolt
jegyző
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