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Jegyzőkönyv
Készült: Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november
14-én 17.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli
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. Nagy Zsolt 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 először tárgyalják a meghívó szerinti 2.
napirendi pontot és vegyék fel a napirendek közé „Gyarmatpusztai színpadra
beérkezett ajánlatok” pontot.
Pósfai Csaba alpolgármester kérte levenni a napirendi pontok közül a „Jutalmazás”
napirendet.
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.
207/2012. (XI. 14.) önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a napirendeket a mellékletben foglaltak szerint elfogadta.
Határidő: azonnali
Felelős: Kókai Rita polgármester
1.
Iskola 2013. január 1. napjától történő működtetésével kapcsolatos döntés
Előadó: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti a napirendet elmondja, hogy milyen alternatívák vannak. Ha
megmarad az iparűzési adó az önkormányzatnál, akkor a következő évre 95.872,-eFt
marad. Ismerteti azt a lehetőséget, ha az iskola átkerül az államhoz és megmarad
az iparűzési adó, a jelenlegi tudásunk szerint ennek kicsi az esélye. Ha elviszik az
ipát és marad az iskola, valamint nincs semmilyen beruházás, akkor 63 mFt-tal zár
az önkormányzat, ami nem biztos, hogy elég a 2015-ös évre. A variációk között
szerepel az is ha az iskola elmegy és elvonják az ipa meghatározott részét.
Lehet úgy gondolkodni, hogy amennyiben megmarad az iparűzési adó teljes része,
akkor még mindig van arra lehetőség, hogy visszavegyék az államtól az iskolát.
Gábor Zsuzsanna elmondja, hogy az iskolában számításokat végeztek és nem 19
mFt-ot kell hozzátenni az iskolához, hanem csak 12 mFt-ot.
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Kókai Rita álláspontja szerint a képviselő-testületnek egységes álláspontot kell
kialakítania.
Dr. Nyírán Gergely javasolja, hogy névszerinti szavazást tartsanak.
Kókai Rita szavazásra bocsátja a névszerinti szavazás javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.
208/2012. (XI. 14.) önkormányzat határozat
Gyermely Község Önkormányzata az „Iskola 2013. január 1. napjától történő
működtetésével kapcsolatos döntés” napirendet név szerinti szavazással dönti el.
Határidő: 2012. azonnal
Felelős: a szavazás lebonyolításáért a jegyző
Kókai Rita szavazásra bocsátja az előterjesztés 1. sz. határozati javaslatát, mely az
általános iskola önkormányzat általi működtetését tartalmazza.
A napirendet a PÜB tárgyalta és elfogadásra javasolta.
A jegyző elmondja, hogy minden képviselő a neve elhangzása után fennhangon
mondja el, hogy kíván szavazni - igennel, nemmel, vagy tartózkodommal.
Dr. Nyírán Gergely: Igen
Tirpák László: Igen
Pósfai Csaba: Igen
Bederna Zoltán: Igen
Szente László: Igen
Gábor Zsuzsanna: Igen
Kókai Rita: Igen
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.
209/2012. (XI. 14.) önkormányzat határozat
Gyermely Község Képviselő-testülete az Nkt. 74.§ (5) bekezdésében, továbbá a 97.§
(24) bekezdés a) pontja alapján vállalja az önkormányzat illetékességi területén lévő,
saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan
vagyon Nkt. 76. §-a szerinti működtetését.
Határidő: november 15.
Felelős: polgármester
2. Egészségügyi szolgáltatások
Előadó: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Pósfai Csaba elhagyta az ülést, jelen van 6 fő a testületből.
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Kókai Rita ismerteti a napirendet, felkérte a dr. Kocsis Tamást, hogy mondja el
véleményét.
Dr. Kocsis Tamás elmondja, hogy a szolgáltatásban jelentős visszaesés az
önkormányzati javaslat. Ha egy cég elveszti bevételeinek 45%-át az visszalépést
jelent. A testület múltkori döntése szerint a költségvetéséhez képest 1%-os
támogatás 0,5%-ra csökkenne. Véleménye szerint, ha emelnek a szolgáltatási
díjakon, akkor csökken a látogatottság. Sérelmezi, hogy a testületi döntés előtt nem
volt egyeztetés a szolgáltatóval.
Dr. Lieber Róbert elmondja, hogy jelentős áremelés várható, ezért lehet, hogy a
fogászat költségeit sem tudják kitermelni.
Kókai Rita szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A napirendet a PÜB tárgyalta és elfogadásra javasolta.
A Képviselő-testület egyhangú -6 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.
210/2012. (XI. 14.) önkormányzati határozat
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület
197/2012. (X. 30.) önkormányzati határozatában foglalt szempontok figyelembe
vételével módosítja a feladat ellátási szerződést az L.R DENT Kft-vel.
A szerződés –előzetes egyeztetéseket követően- a novemberi rendes testületi ülésen
kerül elfogadásra.
A képviselő-testület visszavonja a 168/2012. (IX. 27.) önkormányzati határozatát.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Kókai Rita polgármester
Kókai Rita felkéri Dr. Kocsis Tamást, hogy ismertesse a fizikoterápiával kapcsolatos
levelét, aki szóban is tájékoztatja a testületet.
Dr. Nyírán Gergely szerint a megvonások miatt meg kellene szüntetni a fizikoterápiát.
Kókai Rita szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A napirendet a PÜB tárgyalta és elfogadásra javasolta.
A Képviselő-testület egyhangú -6 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.
211/2012. (XI. 14.) önkormányzati határozat
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Kocsis Tamás
háziorvost, hogy vizsgálja meg a fizikoterápiás kezelés fenntartásának indokoltságát,
és mutassa ki az önkormányzati támogatás összegét, figyelembe véve a
szolgáltatásért fizetendő lakossági hozzájárulás indokolt összegét.
A fentiek alapján a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetési számok tükrében dönt
a fizikoterápiás szolgáltatás további támogatásának kérdésében.
A képviselő-testület visszavonja a 195/2012. (X. 30.) önkormányzati határozatát.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kókai Rita polgármester
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3. Gyarmatpuszta 1134 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
Előadó: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A napirendet a PÜB tárgyalta és elfogadásra javasolta.
A Képviselő-testület egyhangú -6 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.
212/2012. (XI. 14.) önkormányzati határozat
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvásárolja a
Gyarmatpuszta 1134 hrsz-ú ingatlant, Strausz Katalin sz: Szente Katalin,
Tatabánya, Erdész utca 35. fszt. 2. szám alatti lakostól. Az ingatlanra kialkudott
vételár: 3 millió forint
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére.
4. Gyarmatpusztai színpadra beérkezett ajánlatok
Előadó: Kókai Rita polgármester
Kókai Rita elmondja, hogy a gyarmatpusztai színpad átépítésére, felújítására
bekértek ajánlatokat. A beérkezett ajánlatokat az alábbiak – mely az ülésen
kiosztásra került.
1. Szám Attila egyéni vállalkozó bruttó 5.445.646,-Ft
2. Straubinger Kft. : 6.314.832,-Ft
3. Építő 74 Kft: 6.784.666,-Ft
Kókai Rita elmondja, hogy ebben az árban nincs benne a színpadhoz vezető
térköves járda, ami része a pályázatnak. Erre még a legalacsonyabb árat adó
vállalkozótól kértek ajánlatot, ami további bruttó 595.250,-Ft. Ezzel a plusz költséggel
még így is a másik két vállalkozás ára alatt van Szám Attila egyéni vállalkozó.
Javasolja, hogy Szám Attila gyermelyi vállalkozóval kössenek szerződést.
A napirendet a PÜB tárgyalta és elfogadásra javasolta.
A Képviselő-testület egyhangú -6 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.
213/2012. (XI. 14.) önkormányzati határozat
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Leader pályázat
keretében megvalósuló Gyarmatpusztai színpad felújítási, átépítési munkálataival
Szám Attila Gyermely, Kossuth L. u. 147/3 szám alatti egyéni vállalkozót bízza meg.
A munkálatok szerződés szerinti díja 4.756.611,-Ft + áfa (6.040.896,-Ft).
A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester
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Kókai Rita polgármester az ülést 18,30 órakor bezárta.
k.m.f.
Kókai Rita
polgármester

dr. Nagy Zsolt
jegyző
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