Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. április 23-i
nyílt ülésének
JEGYZŐKÖNYVE
Napirend elfogadása:
67/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
1. Gyermely Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának értékelése.
Zárszámadási rendelet elfogadása, Könyvvizsgálói jelentés.
68/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
69/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
70/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
10/2013.(IV.24.) önkormányzati rendelet
2. 2014. évi költségvetési irányelvek megtárgyalása
71/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
3. Civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet módosítása. Támogatási kérelmek
72/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
73/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
74/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
75/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
76/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
77/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
78/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
79/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
80/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
8112013.(IV.23.) önkormányzati határozat
82/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
83/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
84/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
11/2013.(IV.24.) önkormányzati rendelet
4. Együttműködési megállapodások köztemetési feladatok ellátására
85/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
86/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
5. A Többcélú Társulást érintő szociális feladatok jövőbeni ellátása
87/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
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6. Ingatlan felajánlás
88/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
7. Térítési díj rendelet elfogadása. A felnőtt étkeztetés térítési díjának szabályozása.
89/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
12/2013.(IV.24.) önkormányzati rendelet
8. Gyermely- Máriahalom Intézményfenntartó Társulás jövőbeni működése
90/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
9. Önkormányzati kisbusz bérleti díjának meghatározása
91/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
10. Bérlakásokhoz tartozó melléképületek bérleti díjának meghatározása
92/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
11. Gyarmatpuszta 1134 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos feladatok
93/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
12. Gyermelyért érdemérem adományozása
13/2013.(IV.24.) önkormányzati rendelet
14. Megyei Közgyűlés Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis maior Alapjára benyújtott
pályázat – iskolabővítésre és aula szellőzésének korszerűsítésére tervkészítés
94/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
15. Sportcélú felújítás az iskolában – pályázat benyújtása
95/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
16. Kül- és belterületi utak javítása
96/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
17. Kósa Teréz gyermelyi lakos, megyei önkormányzat vis maior alapjához benyújtandó
pályázatának támogatása
97/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
98/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
18. Vis- maior pályázat előkészítése – Hidegvölgyi út
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99/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
19. Sporttal kapcsolatos feladatok meghatározása
100/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
20. Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
101/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
21. Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről
102/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
22. Temető utca 227/18 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos peres ügy
103/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
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Jegyzőkönyv
Készült: A Gyermely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-án
17 órai kezdettel a Gyermely Községi Önkormányzat tanácstermében megtartott nyílt
ülésén.
Jelen vannak: Kókai Rita
Pósfai Csaba
Bederna Zoltán
Dr. Nyirán Gergely
Gábor Zsuzsanna
Szente László
Tirpák László
Mike Hajnalka
Dr. Nagy Zsolt

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő a 2. napirendtől
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
aljegyző

Meghívottak: Kutruczné Kovács Györgyi
könyvvizsgáló
Kovács Zsuzsanna
Szülői Munkaközösség Elnöke
Kókai Rita polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület 7 tagjából 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.
Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol elfogadásra.
A képviselő-testület egyhangú 6 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
67/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
A 2013. április 23-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjairól.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívóban
megküldött napirendi pontokra tett javaslatot elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester
Napirend:
1. Gyermely Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának értékelése
Zárszámadási rendelet elfogadása, Könyvvizsgálói jelentés
Előadó: Kókai Rita polgármester
2. 2014. évi költségvetési irányelvek megtárgyalása
Előadó: Kókai Rita polgármester
3. Civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet módosítása. Támogatási
kérelmek
Előadó: Kókai Rita polgármester
4. Együttműködési megállapodások köztemetési feladatok ellátására
Előadó: Kókai Rita polgármester
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5. A Többcélú Társulást érintő szociális feladatok jövőbeni ellátása
Előadó: Kókai Rita polgármester
6. Ingatlan felajánlás
Előadó: Kókai Rita polgármester
7. Térítési díj rendelet elfogadása. A felnőtt étkeztetés térítési díjának
szabályozása.
Előadó: Kókai Rita polgármester
8. Gyermely- Máriahalom Intézményfenntartó Társulás jövőbeni működése
Előadó: Kókai Rita polgármester
9. Önkormányzati kisbusz bérleti díjának meghatározása
Előadó: Kókai Rita polgármester
10. Bérlakásokhoz tartozó melléképületek bérleti díjának meghatározása
Előadó: Kókai Rita polgármester
11. Gyarmatpuszta 1134 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos feladatok
Előadó: Kókai Rita polgármester
12. Gyermelyért érdemérem adományozása
Előadó: Kókai Rita polgármester
13. Tájékoztató az iskolai Szülői Munkaközösség működéséről
Előadó: Kókai Rita polgármester
14. Megyei Közgyűlés Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis maior Alapjára
benyújtott pályázat – iskolabővítésre és aula szellőzésének korszerűsítésére
tervkészítés
Előadó: Kókai Rita polgármester
15. Sportcélú felújítás az iskolában – pályázat benyújtása
Előadó: Kókai Rita polgármester
16. Kül- és belterületi utak javítása
Előadó: Kókai Rita polgármester
17. Kósa Teréz gyermelyi lakos, megyei önkormányzat vis maior alapjához
benyújtandó pályázatának támogatása
Előadó: Kókai Rita polgármester
18. Vis- maior pályázat előkészítése – Hidegvölgyi út
Előadó: Kókai Rita polgármester
19. Sporttal kapcsolatos feladatok meghatározása
Előadó: Kókai Rita polgármester
20. Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: Kókai Rita polgármester
21. Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Előadó: Kókai Rita polgármester
22. Temető utca 227/18 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos peres ügy
Előadó: Kókai Rita polgármester
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1. Gyermely Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának értékelése.
Zárszámadási rendelet elfogadása, könyvvizsgálói jelentés, éves belső ellenőrzési
jelentések elfogadása.
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester: Ismerteti a könyvvizsgáló véleményét és javasolja elfogadásra,
felteszi szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú 6 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
68/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
A könyvvizsgáló jelentésének elfogadásáról.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat jóváhagyja.

a

2012.

évi

Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester
Kókai Rita polgármester: Ismerteti a 2012. évi gazdálkodás értékelését és javasolja
elfogadásra, majd felteszi szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú 6 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
69/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
A 2012. évi gazdálkodás értékeléséről.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012.
gazdálkodásának értékelését a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

év

Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester
Kókai Rita polgármester: Előterjeszti a belső ellenőrzési jelentéseket és javasolja
elfogadásra, majd felteszi szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú 6 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:

6

70/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
A 2012. évi belső ellenőrzési jelentésekről.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2012. évre szóló belső ellenőrzési jelentéseket megismerte
és elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Kókai Rita polgármester: Előterjeszti az önkormányzat 2012. évi zárszámadási
rendeletét és javasolja elfogadásra, majd felteszi szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú 6 „igen” szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetési zárszámadásról
Gyermely Község önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló,
többször módosított 2011. évi XCXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. §. (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetéséről szóló
zárszámadást
492 174 E Ft Bevételi főösszeggel
382 493 E Ft Kiadási főösszeggel
102 671 E Ft helyesbített pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati
szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és
kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
2. §.
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A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a
következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházás és felújítási kiadásait a 4/B. melléklet szerint hagyja
jóvá.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 4. 4/A, 4/E
melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 8. melléklet
szerint fogadja el.
(4)

A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 4/D. melléklet szerint

fogadja el.
(5) A

képviselő-

testület

a

pénzeszközök

változásának

levezetését

az

5.

mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(6) A képviselő- testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzmaradványkimutatását a 5/A. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi
és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3-as és 4-es mellékletben foglaltaknak
megfelelően hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 9.
melléklet szerint állapítja meg.
3. §.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kókai Rita
polgármester

Mike Hajnalka
jegyző

Kihirdetés napja: 2013. április 24.
Mike Hajnalka
jegyző

A 2. napirend tárgyalása előtt az ülésterembe érkezett Dr. Nyirán Gergely képviselő,
viszont elhagyta az üléstermet Pósfai Csaba alpolgármester, így a képviselő-testület jelen
lévő tagjainak létszáma továbbra is 6 fő.
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2. 2014. évi költségvetési irányelvek megtárgyalása.
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester: Ismerteti az előterjesztést és javasolja annak elfogadását, majd
szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú 6 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
71/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
A 2014. évi költségvetési irányelvekről.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014.
évi költségvetési koncepcióját az alábbiakban határozza meg:
A 2014. évi költségvetést a vonatkozó, Országgyűlés által elfogadott
jogszabályok alapján kell elkészíteni a koncepcióban megfogalmazott
célok figyelembevételével.
Bevételek tekintetében:
1.) Rendkívül takarékos gazdálkodást kell folytatni, az
önkormányzat működőképességét fenn kell tartani, a
likviditást meg kell őrizni.
2.) Az intézményi térítési díjakat az inflációval szükséges
növeli.
3.) Az önkormányzati lakások és nem lakás célú ingatlanok
bérleti díját az inflációval szükséges növeli.
4.) Az adófizetők adófizetési kötelezettségének pontos
nyomon követése és az adóbehajtás fokozása
érdekében adóellenőrzéseket kell lefolytatni.
Kiadások tekintetében:
5.) A személyi juttatásokat és munkaadói járulékokat a
vonatkozó jogszabályok alapján kell tervezni.
6.) Az
önkormányzat
alkalmazásában
lévő
közalkalmazottak 200.000,-Ft/fő/év. étkezés téríthető
étkezési utalvánnyal vagy az étkezés természetben való
biztosításával támogathatók.
7.) A köztisztviselőknél a törvény által kötelezően előírt
Cafetériát kell biztosítani, ennek kerete jelenleg
200.000,-Ft/fő/év.
8.) A munkatörvénykönyves foglalkoztatottaknál 200.000,Ft/fő/év. meleg étkezési utalvány biztosítható.
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9.) Az intézményeknél létszámbővítés nem tervezhető!
Szerződéses feladatellátásainkat felül kell vizsgálni.
10.) A közüzemi díjak, ill. kötelező szolgáltatások
tekintetében a kiadási előirányzatokat inflációval
növelten kell tervezni.
11.) Az egyéb dologi kiadásokat legfeljebb a 2013. évi
teljesítés 90%-án kell tervezni.
12.)

Élelmezés területének áttekintése

13.) A civil szervezetek támogatására szánt keretet
tovább kell csökkenteni, avagy ezen támogatási formát
meg kell szüntetni.
14.) Az eddig szociális alapon nyújtott önkormányzati
támogatásokat tovább kell csökkenteni, illetve meg kell
fontolni megszüntetésüket.
15.) A nem kötelezően nyújtandó támogatásokat,
juttatásokat tovább kell csökkenteni, avagy további
folyósítását meg kell fontolni.
16.) A szociálpolitikai kiadásokat a 2013. évi teljesítés
ismeretében, a jogszabályoknak megfelelően kell
tervezni.
17.) A beruházások, felújítások tekintetében biztosítani
kell a 2013. évről áthúzódó kiadások előirányzatát.
18.) A tervezett felhalmozási kiadások a felhalmozási
bevételek erejéig és/vagy a működési megtakarítás
terhére tervezhető.
19.) A felújításokat és beruházásokat
pályázatok útján kell megvalósítani.

elsősorban

20.) A még 2013. évet érintő kiadással járó testületi
döntéseket,
illetve
az
áthúzódó
kötelezettségvállalásokat tervezni kell.
21.) A 2014.
tervezhető.

évi

költségvetésben

működési

hiány

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az
intézményével folytassa le a költségvetési egyeztető
tárgyalásokat.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető
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nem

A napirend tárgyalása előtt az ülésterembe érkezett Pósfai Csaba
alpolgármester, így a képviselő-testület létszáma 7 főre változott.
3. Civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet módosítása. Támogatási kérelmek.
Előadó: Kókai Rita polgármester
Kókai Rita polgármester: Ismerteti az előterjesztést és a rendelet módosítását.
Pósfai Csaba alpolgármester: Javasolja, hogy a labdarúgó egyesületnek 600 E Ft-tal
kevesebb legyen a támogatása és ezt ossza fel a testület az egyházak között.
Dr. Nyirán Gergely képviselő: Javasolja, hogy a katolikus egyház kapja meg azt a
támogatást, amit kért.
Kókai Rita polgármester javasolta a helyi rendelet elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta az alábbi rendeletet:
Gyermely Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
11/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete
A társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok anyagi támogatásának
feltételeiről szóló 12/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Gyermely
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok anyagi támogatásának
feltételeiről szóló 12/2010.(XI.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3.§ (2)
bekezdésében, 4.§ (1) bekezdésében, 6.§ (3) bekezdésében és 7.§-ában a
„polgármesteri hivatal” szövegrész helyébe „Gyermelyi Közös Önkormányzati
Hivatal” szöveg lép.
2.§
Az R. 6.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatási kérelmeket és a támogatási javaslatot a polgármester terjeszti a
képviselő-testület elé.
3.§
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E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kókai Rita
polgármester

Mike Hajnalka
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2013. április 24.
Mike Hajnalka
jegyző

Indokolás
A társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok anyagi támogatásának feltételeiről
szóló 12/2010.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításához.
Általános indokolás
A társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok anyagi támogatásának feltételeiről
szóló 12/2010.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosítását a Gyermelyi Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozása és a Gyermely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete bizottsági szerkezetének megváltozása indokolja.
Részletes indokolás
1.§-hoz
A rendeletben szabályozott „Polgármesteri Hivatal” szövegrész „Gyermelyi Közös
Önkormányzati Hivatal” szövegrészre történő módosítását tartalmazza.
2.§-hoz
A rendeletben szabályozott „Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság és a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság” megszűnése miatt a polgármester
hatáskörébe telepíti a kérelmek képviselő-testület elé terjesztésének feladatát és a
támogatási javaslattételt.
3.§-hoz
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
Kókai Rita
polgármester

Mike Hajnalka
jegyző

Kókai Rita polgármester az ülésen elhangzott módosító javaslatoknak megfelelően
szavazásra bocsátja egyenként a civil szervezetek támogatásának javaslatát.
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A képviselő-testület 4 „igen” 1 „nem” és 2 tartózkodás mellett meghozta a következő
határozatot:
72/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
A Gyermelyi Szent István Kápolna RK Egyházközség támogatásáról.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermelyi Szent
István Kápolna RK Egyházközség részére a 2013. évi költségvetéséből 850 E
Ft támogatást biztosít. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére.
Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 30 nap
Felelős: polgármester
A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:
73/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
A Gyarmatpusztai Technikai és Tömegsport Klub támogatásáról.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyarmatpusztai
Technikai és Tömegsport Klub részére a 2013. évi költségvetéséből 114 E Ft
támogatást biztosít. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére.
Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 30 nap
Felelős: polgármester
A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:
74/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
Alapítvány a Gyermelyi Református Egyházközség Vallási és Karitatív
Céljainak Támogatására civil szervezet támogatásáról.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapítvány a
Gyermelyi Református Egyházközség Vallási és Karitatív Céljainak
Támogatására civil szervezet részére a 2013. évi költségvetéséből 80 E Ft
támogatást biztosít. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére.
Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 30 nap
Felelős: polgármester
A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:
13

75/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
A Gyermelyi Református Egyházközség támogatásáról.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermelyi
Református Egyházközség részére a 2013. évi költségvetéséből 850 E Ft
támogatást biztosít. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére.
Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 30 nap
Felelős: polgármester
A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:
76/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
A Gyermely-Szomor Labdarúgó Egyesület támogatásáról.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A Gyermely-Szomor
Labdarúgó Egyesület részére a 2013. évi költségvetéséből 1.300 E Ft
támogatást biztosít. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére.
Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 30 nap
Felelős: polgármester
A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

77/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
A Női Torna Csoport támogatásáról
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Női Torna
Csoport részére a 2013. évi költségvetéséből 30 E Ft támogatást biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 30 nap
Felelős: polgármester
A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:
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78/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
A Gyermelyi Varieté támogatásáról.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermelyi Varieté
részére a 2013. évi költségvetéséből 40 E Ft támogatást biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 30 nap
Felelős: polgármester
A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:
79/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
A Gyermelyi Kézilabdázó Csoport támogatásáról.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermelyi
Kézlabdázó Csoport részére a 2013. évi költségvetéséből 36 E Ft támogatást
biztosít. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 30 nap
Felelős: polgármester
A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:
80/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
A Huncutkák Mazsorett Csoport támogatásáról.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Huncutkák
Mazsorett Csoport részére a 2013. évi költségvetéséből 40 E Ft támogatást
biztosít. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 30 nap
Felelős: polgármester
A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:
81/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
Gyermelyi Copfocskák Mazsorett csoport támogatásáról.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermelyi
Copfocskák Mazsorett Csoport részére a 2013. évi költségvetéséből 50 E Ft
támogatást biztosít. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére.
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Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 30 nap
Felelős: polgármester
A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:
82/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
Magyar Vöröskereszt Gyermelyi Alapszervezete támogatásáról.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar
Vöröskereszt Gyermelyi Alapszervezete részére a 2013. évi költségvetéséből
50 E Ft támogatást biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 30 nap
Felelős: polgármester
A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:
83/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
Collegium Musicum Jaurinense Régizene Egyesület támogatásáról.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Collegium
Musicum Jaurinense Régizene Egyesület részére a 2013. évi költségvetéséből
50 E Ft támogatást biztosít. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés megkötésére.
Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 30 nap
Felelős: polgármester
A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:
84/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
Rocknebulók gyermek tánccsoport támogatásáról
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rocknebulók
gyermek tánccsoport részére a 2013. évi költségvetéséből 40 E Ft támogatást
biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 30 nap
Felelős: polgármester
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4. Együttműködési megállapodások köztemetési feladatok ellátására.
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés csatolva)
Kókai Rita polgármester: Javasolja az előterjesztés szerint elfogadni a
megállapodásokat, majd szavazásra bocsátja a javaslatokat.
A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:
85/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
Megállapodás a Római Katolikus Plébániával a köztemetési feladatok
ellátására.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
köztemetési feladatainak ellátása érdekében a
melléklet szerinti
„Megállapodást” köt a Római Katolikus Plébániával. Felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kókai Rita polgármester
A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:
86/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
Megállapodás a Gyermelyi Református Egyházközséggel a köztemetési
feladatok ellátására.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
köztemetési feladatainak ellátására érdekében a melléklet szerinti
„Megállapodást”
köt
a
Gyermelyi
Református
Egyházközséggel.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kókai Rita polgármester
5. A Többcélú Társulást érintő szociális feladatok jövőbeni ellátása.
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés csatolva)
Kókai Rita polgármester: Javasolja az előterjesztés elfogadását, majd szavazásra
bocsátja a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:
17

87/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
A Többcélú Társulást érintő szociális feladatok jövőbeni ellátásáról.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelenleg a
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül ellátott – családsegítő
és gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali
ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás –
szociális feladatokról 2013. július 1. napjától társulásos formában kíván
gondoskodni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6. Ingatlan felajánlás
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés csatolva)
Kókai Rita polgármester: Ismerteti az előterjesztést és megkérdezi a képviselő-testület
véleményét arról, hogy elfogadják-e az ingatlan felajánlását. Ismerteti a vagyonrendelet
ide vonatkozó részét.
A képviselő-testület megvitatta a napirendet, majd Kókai Rita polgármestert az
előterjesztés 1.sz. határozati javaslatát teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:
88/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
Ingatlan felajánlás elfogadásáról.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Schirató
József budapesti lakos által felajánlott, Gyermely 2039/1. hrsz-ú zártkerti
ingatlant.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7. Térítési díj rendelet elfogadása. A felnőtt étkeztetés térítési díjának szabályozása.
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés csatolva)
Kókai Rita polgármester: Javasolja az előterjesztés elfogadását.
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A képviselő-testület részletesen megtárgyalta a napirendet, majd javasolták, hogy az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat 2.) pontjában a kedvezményes étkeztetési
térítési díj vonatkozzon az önkormányzat működtetésében lévő intézményre is.
Kókai Rita polgármester: Előterjeszti a módosított határozati javaslatot. majd szavazásra
bocsátja a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:
89/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
A felnőtt étkeztetés térítési díjának szabályozásáról.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felnőtt étkeztetés
térítési díját az alábbiak szerint állapítja meg:
1) Felnőtt étkeztetés térítési díja (ebéd): 496,- Ft + Áfa
2) Az 1) pontban foglalt térítési díjból kedvezményben részesülnek az
önkormányzat által fenntartott Általános Művelődési Központ Napközi
Otthonos Óvodája székhely intézményében és a Gyermelyi Közös
Önkormányzati Hivatal székhely hivatalában dolgozók és az önkormányzat
által működtetett Gyermelyi Általános Iskola intézményben dolgozók.
Határidő: 2013. május 1-től folyamatos
Felelős: polgármester
Kókai Rita polgármester: előterjeszti az előterjesztés szerint szavazásra a
gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendeletet.
A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő rendeletet:
Gyermely Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2013.(IV.24.) önkormányzati rendelete
az étkezési térítési díjakról.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§
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Az Önkormányzat által fenntartott és működtetett
gyermekétkeztetés térítési díját az 1. melléklet tartalmazza.

intézményekben

a

2.§
(1) E rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az étkezési térítési díjakról szóló 6/2012.(III.01.) önkormányzati
rendelet.
Kókai Rita
polgármester

Mike Hajnalka
jegyző

A rendelet kihirdetése: 2013. április 24.
Mike Hajnalka
jegyző
1.

melléklet az étkezési térítési díjakról szóló 12/2013.(IV.24.) önkormányzati
rendelethez.

I. Óvodás gyermekétkeztetés térítési díja
Étkezés megnevezése

Térítési díj

tízórai
ebéd
uzsonna
Napi étkezés összesen

69
228
49
346

II. Általános iskolás gyermekétkeztetés térítési díja
Étkezés megnevezése
tízórai
ebéd
uzsonna
Napi étkezés összesen

Térítési díj
102
315
95
512

A térítési díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák!
Indokolás
Az étkezési térítési díjakról szóló helyi rendelethez.
Általános indokolás
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Az étkezési térítési díjakról szóló helyi rendelet megalkotását a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás indokolja a korábbi e tárgyban alkotott helyi rendelet hatályon kívül
helyezése mellett.
Részletes indokolás
1.§-hoz
A rendelet az önkormányzat által fenntartott és működtetett intézményekben a
gyermekétkeztetés térítési díjának mértékét szabályozza.
2.§-hoz
A rendelet hatályba lépéséről és a korábbi e tárgyban alkotott helyi rendelet hatályon kívül
helyezéséről rendelkezik.

Kókai Rita
polgármester

Mike Hajnalka
jegyző

8. Gyermely-Máriahalom Intézményfenntartó Társulás jövőbeni működése
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés csatolva)
Kókai Rita polgármester: Ismerteti az előterjesztést és javasolja annak elfogadását.
A képviselő-testület megtárgyalta a napirendet és módosításként javasolták, hogy még ne
döntsön a testület a társulás megszüntetéséről, hanem folytasson tárgyalásokat
Máriahalommal a hozzájárulás összegéről és feltételként szabja meg azt, hogy a személyi
juttatások kiadása férjen bele a normatív támogatás összegébe.
Kókai Rita polgármester: Előterjeszti a módosított határozati javaslatot, majd szavazásra
bocsátja
A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:
90/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
Gyermely-Máriahalom Intézményfenntartó Társulás jövőbeni működéséről.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kókai
Rita polgármestert a Gyermely-Máriahalom Intézményfenntartó Társulás
jövőbeni működéséről szóló tárgyalások lefolytatására. A társulás jövőbeni
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működésének feltételéül szabja azt, hogy a társulásban a személyi juttatások
kiadása férjen bele a normatív támogatás összegébe.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
9. Önkormányzati kisbusz bérleti díjának meghatározása.
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés csatolva)
Kókai Rita polgármester: Ismerteti az előterjesztést és javasolja annak elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:
91/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
Az önkormányzati kisbusz bérleti díjának meghatározásáról.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő
LKH-529. forgalmi rendszámú VW kisbusz bérleti díját 2013. május 1. napjától
az alábbiak szerint határozza meg:
1.) 1.000,- Ft/óra de max. 5.000,- Ft/nap. + üzemanyag költség
2.) A Képviselő-testület kedvezményt biztosít az alábbiak szerint:
Általános Művelődési Központ óvodája számára, amennyiben a buszt óvodai
programok kapcsán, a gyermelyi óvodába járó gyermekek szállítására
kívánják igénybe venni. Gyermelyi Általános Iskola számára, amennyiben a
buszt az iskolai oktató-nevelő illetve szabadidő eltöltésére irányuló
programok kapcsán a gyermelyi általános iskolában tanuló diákok
utaztatására kívánják igénybe venni. A Gyeremely-Szomor Labdarúgó
Egyesület számára, a sportrendezvények (focimeccsek) kapcsán a gyermelyi
játékosok utaztatása céljából kívánják igénybe venni. Esetükben az
önkormányzat bérleti díjat nem számít fel.
Határidő: 2013. május 1-től folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
A 10. napirend tárgyalása előtt elhagyta az üléstermet Pósfai Csaba alpolgármester, így a
képviselő-testület jelen lévő tagjainak létszáma 6 főre változott.
10. Bérlakásokhoz tartozó melléképületek bérleti díjának meghatározása.
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés csatolva)
22

Kókai Rita polgármester: Ismerteti az előterjesztést és javasolja annak elfogadását.
A képviselő-testület megtárgyalta a napirendet, majd módosításként jelezték, hogy a
melléképületek esetén ne határozzon meg a testület bérleti díjat. Kókai Rita polgármester
előterjesztette a módosított határozati javaslatot:
A képviselő-testület egyhangú 6 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:
92/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
Bérlakásokhoz tartozó melléképületek bérleti díjáról.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérlakásokhoz
tartozó melléképületek vonatkozásában 2013. május 1. napjától nem határoz
meg bérleti díjat.
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések módosítására.
Határidő: a szerződések felülvizsgálatára: 30 nap
Felelős: polgármester
A 11. napirend tárgyalása előtt Pósfai Csaba alpolgármester visszaérkezett az
ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 7 főre változott.
11. Gyarmatpuszta 1134.hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos feladatok.
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés csatolva)
Kókai Rita polgármester: Ismerteti az előterjesztést és javasolja annak elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:
93/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
Gyarmatpuszta 1134.hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos feladatokról.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Gyarmatpuszta 1134. hrsz-ú ingatlanon lévő romos
lakóház bontási munkálatait rendelje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
12. Gyermelyért Érdemérem Adományozása.
Előadó: Kókai Rita polgármester
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(előterjesztés csatolva)
Kókai Rita polgármester: Ismerteti az előterjesztést és javasolja annak elfogadását, majd
szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő rendeletet:
Gyermely Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2013.(IV.24.) önkormányzati rendelete
A Gyermelyért Érdemérem kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló
12/2011.(V.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Gyermely
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A Gyermelyért Érdemérem kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló
12/2011.(V.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2.§ (4) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(4) A kitüntető címben részesített személynek a polgármester a Nemzeti
Összetartozás Napján illetve egyéb jelentős és méltó községi rendezvényen,
ünnepi évforduló keretén belül adja át az érdemérmet és a kitüntető oklevelet.”
2.§
(1) Az „R” 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kitüntető cím adományozására az erre a célra szolgáló nyomtatványon
javaslatot tehet:
a) lakosság,
b) Civil szervezet,
c) Képviselő-testület bizottsága,
d) Képviselő-testület tagja
(2) A „R” 4.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatot minden év április 30-ig
lehet a polgármesterhez írásban benyújtani érdemi indokolással alátámasztva.”
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A javaslatok alapján a Képviselő-testület minden év május 15-ig zárt ülésen, titkos
szavazással dönt.”
Érdemérem csak annak a személynek adható, akit a titkos szavazás során a
Képviselő-testület tagjainak legalább 51 %-a támogat.
(3) Az „R” 4.§ (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazásában lévő személyek.”
3.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetést követő 2. napon
hatályát veszti.
Kókai Rita
polgármester

Mike Hajnalka
jegyző

Kihirdetés időpontja: 2013. április 24.
Mike Hajnalka
jegyző
Indokolás
A Gyermelyért Érdemérem kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló helyi
rendelet módosításához.
Általános indokolás
A Gyermelyért Érdemérem alapításáról és adományozásáról szóló 12/2011.(V.13.)
önkormányzati rendelet módosítását az adományozás napjának módosítása és a
javaslattevők
körének
kibővítése
indokolja.
Részletes indokolás
1.§-hoz
A kitüntető cím adományozásaként a Nemzeti Összetartozás Napját illetve egyéb jelentős
és
méltó
községi
rendezvény,
ünnepi
évforduló
napjában
jelöli
meg.
2.§-hoz
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A kitüntető címre javaslattevők szélesebb körét határozza meg azzal a rendelkezéssel,
hogy a község polgárai közül bárki tehet javaslatot a cím adományozására, valamint
meghatározza
az
titkos
szavazásra
szolgáló
nyomtatvány
formáját.

3.§-hoz
A rendelet hatályba lépéséről és hatályvesztésének időpontjáról rendelkezik.

Kókai Rita
polgármester

Mike Hajnalka
jegyző

13. Tájékoztató az iskolai SzMK működéséről.
Előadó: Kovács Zsuzsanna SzMK elnök
Kovács Zsuzsanna SzMK-elnök: Elmondja,hogy nem készült beszámolóval, mert
szerinte nincs jogszabályban foglalt kötelezettsége beszámolni a képviselő-testületnek a
szülői munkaközösség munkájáról.
Kókai Rita polgármester: Véleménye szerint nem beszámolóról, hanem tájékoztatóról
van szó.
A továbbiakban a képviselő-testület kérdéseket tett fel Kovács Zsuzsanna felé, aki a
kérdésekre választ adott. Elmondta, hogy jó a kapcsolat a szülői munkaközösség és az
iskola között, az alapítvány ügye rendben van, bejegyzés alatt áll. Mindenben segítik az
iskolát, a szülők által jelezett problémákat továbbviszik az iskola vezetése felé. Jelzéseket
várnak az iskolától, hogy hol tudnának segíteni.
Kókai Rita polgármester: Az eddiginél szorosabb együttműködést kér az iskola és a
pedagógusok felé a szülői munkaközösségtől.
A napirend keretében a képviselő-testület határozatot nem hozott.
14. Megyei Közgyűlés Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis maior Alapjára
benyújtott pályázat – iskolabővítésre és aula szellőzésének korszerűsítésére
tervkészítés.
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés csatolva)
Kókai Rita polgármester: Ismerteti az előterjesztést és javasolja annak előterjesztés
szerinti elfogadását.
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A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:
94/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
Pályázat benyújtásáról az iskola bővítés és aula szellőzésének tervezésére.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be
a Komárom Esztergom Megyei Közgyűlés Települési Pályázati, Fejlesztési és
Vis Maior Alapjához, az általános iskolai épület. könyvtári szárnyának
átalakítása, tetőtér kialakítás és az aula szellőztető rendszerének tervezési
költségeinek előteremtésére.
A képviselő-testület a tervezési feladatokkal a DELTART Kft-t bízza meg.
Az alapból igényel támogatás összege: 1.105 E Ft, az önkormányzat saját
forrást nem tud biztosítani. A képviselő-testület kötelezettséget vállal a
támogatási összeg visszafizetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester, dr. Nagy Zsolt aljegyző
15. Fejlesztési pályázatok
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés csatolva)
Kókai Rita polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja az 1. határozati javaslat
elfogadását és ezt teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:
95/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
Pályázat benyújtásáról iskolai tornaterem felújítására.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes
önkormányzati
feladatokhoz
kapcsolódó
fejlesztési
támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM rendelet
alapján, az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés,
felújítás jogcímen pályázatot nyújt be az iskolai tornaterem felújítására.
A képviselő-testület a pályázat benyújtásához 20 % önerőt biztosít, melynek
összege 3.937.762,-Ft
Határidő: 2013. május 2.
Felelős: polgármester
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16. Kül-és belterületi utak javítása.
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés csatolva)
Kókai Rita polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A képviselő-testület megvitatta az
előterjesztést és Kókai Rita polgármester előterjesztette szavazásra a módosított
határozati javaslatot:
A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:
96/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
Kül- és belterületi utak javításáról.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az alábbiakban felsorolt kül- és belterületi utak javítását tartja szükségesnek:
Paphegy vízműtől utolsó házig
Paphegy utolsó háztól szántóföldi
kanyarig
Iskola utca „K” szegély folytatása
Tatai burkolt árokjavítás
Kátyúzás a falu területén
Paphegy felső, talpfa-vízműig
Nefelejcs talpfa
Béke utca
Macskahegy medence lefaragása
Gyarmatpuszta kátyúzás
Ady E. leomlott fal melletti út
Patkó u szélesítése
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
17. Kósa Teréz gyermelyi lakos megyei önkormányzat vis maior alapjához
benyújtandó pályázatának támogatása.
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés csatolva)
Kókai Rita polgármester: Ismerteti az előterjesztést és javasolja az 1. határozati javaslat
elfogadását, továbbá javasolja, hogy a testület hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy
kérjen árajánlatot a teljes helyreállítás költségére.
A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:
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97/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
Kósa Teréz gyermelyi lakos vis maior támogatás iránti kérelmének
támogatásáról.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
támogatja Kósa Teréz Gyermely, Ady E. u. 1. szám alatti lakos Települési
Pályázati, Fejlesztési és Vis Maior Alaphoz benyújtandó 1.000.000,-Ft összegű
vissza nem térítendő támogatás iránti kérelmét.
A képviselő-testület a
biztosítani.

helyreállítási munkákhoz támogatást nem

tud

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:
98/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
Ady E. utca 1.sz. alatti ingatlan támfal építéséről
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kókai
Rita polgármestert, hogy kérjen árajánlatot az Ady Endre utca 1.sz. alatti
ingatlan vis maior eseményt érintő támfal teljes helyreállításának költségeire.
Határidő: 30 nap
Felelős: polgármester
18.Vis maior pályázat előkészítése – Hidegvölgyi út
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés csatolva)
Kókai Rita polgármester: Ismerteti az előterjesztést és javasolja annak elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:
99/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
Vis maior pályázat előkészítéséről – Hidegvölgyi út
A Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal,
hogy az Önkormányzat vis maior pályázatot nyújtson be az április 2-ai
esőzések okozta károk helyreállítására – Hidegvölgyi út.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdje meg az előkészítő
munkákat, ennek keretében a benyújtáshoz szükséges szakértői vélemény és
a tervdokumentáció elkészítésére kérjen be ajánlatokat és a legkedvezőbb
ajánlatot tevővel kössön szerződést.
Határidő: azonnal
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Felelős: polgármester
19. Sporttal kapcsolatos feladatok meghatározása.
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés csatolva)
Kókai Rita polgármester: Ismerteti az előterjesztést és javasolja annak elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:
100/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
Sporttal kapcsolatos feladatok meghatározásáról.
Gyermely
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
adottságoknak megfelelően meghatározza az önkormányzat sporttal
kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit, ezen belül az önkormányzat helyi
sportfejlesztési
koncepciójának
megvalósításához
szükséges
feltételrendszert, továbbá a sport támogatására rendelt központi
költségvetési, valamint önkormányzati támogatások felhasználásának
szabályait.
1. A sportfeladatok ellátásának alapelvei
(1)
Az önkormányzat a testnevelés és sporttevékenység feltételeinek
szabályozása során arra törekszik, hogy a rendszeres testedzést minél
szélesebb körben biztosítsa az állampolgárok számára.
(2)
Az önkormányzat a testkultúra, a sport fejlesztésének és
támogatásának a hatékonysága és koordinációja érdekében figyelembe veszi
az oktatás, az egészségügy, a szociális, a közművelődési, a költségvetési és
más ágazatok véleményét és javaslatait, és biztosítja a sport integráns
szerepét és helyét a helyi kultúra fejlődésében.
(3)
Az önkormányzat a testnevelés és a sport rendszerét úgy működteti,
hogy értékei a lakosság minél szélesebb körében érvényesüljenek,
hozzájárulva a lakosság egészségi állapotának megőrzéséhez, illetve
fejlesztéséhez, javításához, továbbá a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
(4)
Az önkormányzat a testnevelés és sport részterületeinek a
szabályozása során arra törekszik, hogy az óvodai és iskolai testnevelés, a
diáksport, a verseny- és élsport, az utánpótlás-nevelés, a szabadidősport, a
fogyatékkal élők sportja egymással összefüggő, egymással kölcsönhatásban
álló egészet képezzenek, egyik fejlesztése sem valósuljon meg a másik
rovására.
(5)
Az önkormányzat által támogatott sportrendezvények egyetlen vallás,
világnézet, vagy politikai irányzat mellett sem lehetnek elkötelezettek. A
testnevelési és sporttevékenység szervezése és gyakorlása során tilos
bármilyen hátrányos megkülönböztetés.
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2. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai
(1) Az önkormányzat a helyi sportfeladatok ellátása és támogatása során
kiemelt feladatának tekinti különösen:
a) a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportfejlesztési
koncepció meghatározását és megvalósítását,
b) ezzel összhangban a helyi sportegyesülettel való együttműködést,
c) az egészséges életmód iránti állampolgári igény kielégítését és a
szabadidősport helyi feltételeinek javítását,
d) a helyi sportélet alapját képező óvodai, iskolai testnevelés és a
diáksport személyi és tárgyi feltételeinek javítását,
e) az utánpótlás-nevelés támogatását és fejlesztését,
f) a fogyatékkal élők sportjának támogatását és a sportolási feltételeinek
javítását,
g) a tulajdonában álló sportlétesítmény működtetését, fenntartását és
fejlesztését.
(2) Az önkormányzat a helyi testnevelési és sportfeladatok ellátása
érdekében:
a) kidolgozza a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi
sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról,
b) a koncepcióban foglaltak megvalósítása érdekében együttműködik a
helyi sportegyesülettel,
c) biztosítja a közoktatási intézmények testnevelési és diáksport
tevékenységének működési feltételeit,
d) a sportcélú civil szervezetek, valamint a közoktatási intézmények
számára térítésmentes létesítményhasználatot biztosít.
Az önkormányzat az iskolai testnevelési és diáksport tevékenység
működési feltételeit – az állami költségvetésről szóló törvényben
meghatározottak szerint – a közoktatási intézmények éves
költségvetésében biztosítja.
(4)
Az önkormányzat – a mindenkori sportfejlesztési koncepcióban
meghatározott keretek közt – gondoskodik az óvodai, iskolai testnevelés és a
diáksport személyi és tárgyi feltételeinek javításáról, utánpótlás-nevelés
támogatásáról és fejlesztéséről.
(3)

3. Az önkormányzat sportfeladatainak finanszírozása
(1)

Az önkormányzati sportfinanszírozás formái:
a) térítésmentes létesítményhasználat,
b) pénzbeli támogatás.
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(2)
A sportfinanszírozásnak az önkormányzat mindenkori sportfejlesztési
koncepciójával összhangban kell lennie, a sportfejlesztési koncepcióban
megfogalmazott célokra és fejlesztési irányokra kell épülnie.
Az önkormányzat a sportcélú civil szervezetek számára, valamint a
közoktatási intézmények számára térítésmentesen biztosítja a sportpálya és a
sportcsarnok használatát.
(3)
A sportfeladatok ellátása érdekében az önkormányzat anyagi
lehetőségeihez mérten sportelőirányzatot képez.
Az önkormányzat ebből az előirányzatból finanszírozza különösen:
a) a sportegyesület, és sportcélú civil szervezetek
b) a diáksport
c) a községben megrendezésre kerülő sportrendezvények pénzbeli
támogatását.
(4) 2013. évben a sportelőirányzat összege 2.160Ft. A sportelőirányzat
összegét a további években a mindenkori költségvetési rendelet tartalmazza.
(5)
A támogatásban részesülő szervezetekkel
meghatározott időre szóló támogatási szerződést köt.

az

önkormányzat

(6)
A támogatás felhasználására, visszavonására és visszafizetésére
vonatkozó részletes szabályokat a támogatási szerződésben kell rögzíteni.
4. Végrehajtási rendelkezések
A határozatban foglaltak végrehajtásáról és a tárgyévben nyújtott
sporttámogatásokról a polgármester, a sporttevékenység végzéséről és a
támogatás felhasználásáról a sportegyesület elnöke évente egy alkalommal a
képviselő-testület részére tájékoztatást ad.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
20. Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről.
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester: Ismerteti a napirendet.
A napirend tárgyalásánál a képviselők részletesen megvitatták az iskolaudvar
elhanyagoltságának okát.
Kókai Rita polgármester szavazásra bocsátja a tervezetet az előterjesztésben foglaltak
szerint.
A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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101/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
A polgármester két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról készült beszámolójáról.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a
polgármester beszámolóját a két ülés közötti eseményekről és a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester
21. Beszámoló az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester: Ismerteti a napirendet.
Gábor Zsuzsanna képviselő: Kéri, hogy a következő üléstől ebben a kimutatásban
szerepeljen az iskola működtetési kiadása.
Kókai Rita polgármester a kiegészítést követően szavazásra bocsátja az előterjesztésben
foglaltak szerint a tervezetet.
A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
102/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló beszámolóról.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja a melléklet szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester
22.Temető utca 227/18 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos peres ügy
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester: Ismerteti az előterjesztést.
Dr. Nyirán Gergely képviselő: Soknak találja az ügyvéd által kért megbízási díjat.
Javasol 200 E Ft alapdíjat és valamennyi sikerdíjat meghatározni. Ezen kívül írja elő az
önkormányzat, hogy dr. Szabó László János ügyvéd személyesen képviselje a
tárgyaláson az önkormányzatot.
Kókai Rita polgármester előterjeszti szavazásra a módosított határozati javaslatot.
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A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
103/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat
Temető utca 227/18. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos peres ügyről.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szabó és Társa
Ügyvédi Iroda (1051. Budapest, Hercegprímás u. 11.) által készített megbízási
szerződést a határozat melléklete szerinti módosítással hagyja jóvá.
Felhatalmazza a polgármestert a módosított megbízási szerződés aláírására.
Határidő: a szerződés aláírására: 30 nap
Felelős: polgármester
Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Kókai Rita polgármester az ülést 21.30 órakor
bezárta.

K.m.f.

Kókai Rita
polgármester

Mike Hajnalka
jegyző
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