Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. május 15-i
rendkívüli nyílt ülésének
JEGYZŐKÖNYVE
Napirend elfogadása:
104/2013.(V.15.) önkormányzati határozat
1. Vis maior pályázat benyújtása – Hidegvölgyi út
105/2013.(V.15.) önkormányzati határozat
2. Gyermelyért Érdemérem adományozása
106/2013.(V.15.) önkormányzati határozat
3. Gyermely-Máriahalom Intézményfenntartó Társulás átalakítása
107/2013. (V.15.) önkormányzati határozat
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Jegyzőkönyv
Készült:A Gyermely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 15-én 17
órai kezdettel a Gyermely Községi Önkormányzat tanácstermében megtartott
rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak: Kókai Rita
Pósfai Csaba
Gábor Zsuzsanna
Dr. Nyirán Gergely
Tirpák László
Mike Hajnalka
Dr. Nagy Zsolt

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
aljegyző

Távol lévő képviselő: Bederna Zoltán
Szente László
Kókai Rita polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület
7 tagjából 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés
napirendi tervezetét, melyet javasol elfogadni.
A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:
104/2013.(V.15.) Ökt. határozat
A 2013. május 15-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.) Vis maior pályázat benyújtása – Hidegvölgyi út
Előadó: Kókai Rita polgármester
2.) Gyermelyért Érdemérem adományozása
Előadó: Kókai Rita polgármester
3.) Gyermely-Máriahalom Intézményfenntartó Társulás átalakítása
Előadó: Kókai Rita polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Vis maior pályázat benyújtása – Hidegvölgyi út
Kókai Rita polgármester: (előterjesztés mellékelve)
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A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
105/2013.(V.15.) önkormányzati határozat
Vis maior pályázat benyújtásáról.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a vis
maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
Káresemény megnevezése:
2013. április 2. napján nagy mennyiségű, özönvízszerű csapadék a Gyermely 300/6.hrsz-ú –
Hidegvölgyi út – makadám utat 300 m hosszban elmosta, járhatatlanná tette. A környező
földekről lefolyó víz és hordalék a kővel kirakott vízelvezető árkot teljesen betemette és
eltüntette.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási
összeg nélkül
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2013. év
3.103.286,-

%
10

0,0,27.929.570,31.032.856,-

0
0
90
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 31.032.856,- Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát
képezi.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem
rendelkezik. Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
A testület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.8.)
önkormányzati rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Határidő: folyamatosan
Felelős: polgármester
2.) Napirend: Gyermelyért Érdemérem adományozása
Kókai Rita polgármester: A Gyermelyért Érdemérem kitüntetés alapításáról és
adományozásáról szóló 12/2011.(V.13.) önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdés
rendelkezése szerint a napirend keretében zárt ülést rendel el.
ZÁRT ÜLÉS
Kókai Rita polgármester: Kihirdeti a zárt ülésen hozott határozatot.
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A képviselő-testület 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:
106/2013.(V.15.) önkormányzati határozat
A Gyermelyért Érdemérem 2013. évi adományozásáról
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. évben a Gyermelyért Érdemérmet Bányik Mihályné
Gyermely, Jókai u. 1.sz. alatti lakosnak adományozza.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Kókai Rita polgármester tájékoztatja a jelen lévőket, hogy az ülést a továbbiakban nyílt
ülésként folytatja a képviselő-testület.
3.) Napirend: Gyermely-Máriahalom Intézményfenntartó Társulás átalakítása
Kókai Rita polgármester: (előterjesztés mellékelve)
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:
107/2013.(V.15.) önkormányzati határozat
Gyermely-Máriahalom Intézményfenntartó Társulás átalakításáról.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013. július 1-től a
Gyermelyi Általános Művelődési Központ feladataiból a sportcsarnok, a könyvtár, a
közművelődés és a konyha feladatait az önkormányzat átveszi, az óvodai feladatokról pedig
Máriahalom Község Önkormányzatával közös társulásban gondoskodik.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy 2013. június 30-ig terjesszék elő a fenti
átszervezéssel kapcsolatos okiratok módosítását.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: polgármester és jegyző
Mivel több tárgy, bejelentés nem volt így Kókai Rita polgármester az ülést 18.30 órakor
bezárta.
K.m.f.

Kókai Rita
polgármester

Mike Hajnalka
jegyző
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