Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
2014. január 8-ai
rendkívüli nyílt ülésének
JEGYZŐKÖNYVE
1/2014. (I. 8.) önkormányzati határozat
1. Gyermely 348 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó felajánlás
Előadó: Kókai Rita polgármester
2/2014. (I. 8.) önkormányzati határozat
3/2014. (I. 8.) önkormányzati határozat
2. Hulladékkezelési közszolgáltatás – szerződéskötés, kompenzációs pályázat
benyújtása
Előadó: Kókai Rita polgármester
4/2014. (I. 8.) önkormányzati határozat
5/2014. (I. 8.) önkormányzati határozat
3. Közterületek filmforgatási célú használatáról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Mike Hajnalka jegyző
1/2014. (I. 9.) önkormányzati rendelet
4. Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Előadó: Kókai Rita polgármester
6/2014. (I. 8.) önkormányzat határozat

Jegyzőkönyv
Készült: Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 8-án
16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyílt
ülésén.
Jelen vannak:

Kókai Rita polgármester
Bederna Zoltán képviselő – 2. napirendnél érkezett
Gábor Zsuzsanna képviselő
Szente László képviselő
Tirpák László képviselő
Mike Hajnalka jegyző
Dr. Nagy Zsolt aljegyző

Hiányzó képviselő: Dr. Nyírán Gergely, Bederna Zoltán és Pósfai Csaba,
Kókai Rita polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület 7 tagjából 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést
megnyitja.
Ismerteti az ülés napirendi tervezetét.
A Képviselő-testület egyhangú -4 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.
1/2014. (I. 8.) önkormányzati határozat
A napirend elfogadásáról
A Képviselő-testület a napirendeket a mellékletben foglaltak szerint
elfogadta.
Határidő: azonnali
Felelős: Kókai Rita polgármester
Napirend:
1. Gyermely 348 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó felajánlás
Előadó: Kókai Rita polgármester
2. Hulladékkezelési közszolgáltatás – szerződéskötés, kompenzációs
pályázat benyújtása
Előadó: Kókai Rita polgármester
3. Közterületek filmforgatási célú használatáról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Mike Hajnalka jegyző
4. Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Előadó: Kókai Rita polgármester
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1. Gyermely 348 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó felajánlás
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester: Ismerteti az előterjesztést és javasolja annak elfogadását,
majd szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti javaslatokat.
A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
2/2014. (I. 8.) önkormányzati határozat
A Gyermely, 348 hrsz ingatlanra vonatkozó felajánlás elfogadásáról
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Gyermelyi Élelmiszeripari Zrt. által felajánlott Gyermely, 348 hrzs-ú, 698
m2 területű, belterületi ingatlant.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási
szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület egyhangú -4 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.
3/2014. (I. 8.) önkormányzati határozat
Gyermely 348, 349 és 208/1 hrsz-ú területeket érintő telekalakítás
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testület egyetért a
Gyermely, 348, 349 és 208/1 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítással,
mely során a három ingatlan összevonásra kerül.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2. Hulladékkezelési közszolgáltatás – szerződéskötés, kompenzációs pályázat
benyújtása
Előadó: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester: Ismerteti az előterjesztést és javasolja annak elfogadását,
majd szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti javaslatokat.
Bederna Zoltán képviselő érkezett az ülésre. A jelenlévő képviselők száma 5 főre
változott.
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A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
4/2014. (I. 8.) önkormányzati határozat
Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés megkötéséről
Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Települési
szilárd hulladék gyűjtése és szállítása közszolgáltatási szerződés
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését az alábbiak
szerint hozza meg:
1. az eljárás eredményes
2. Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak az
értékelési szempont szerinti tartalmi eleme: Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (Tatabánya, Komáromi út 55.)
3. A nyertes ajánlat és a nyertesség indoka:
Ajánlattevő neve: Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft.
Ajánlattevő címe: 2800 Tatabánya, Komáromi út 55.
Az adott ajánlat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó érvényes ajánlat.
4. Felkéri a Polgármestert az eredményhirdetésre és a nyertessel a
szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület egyhangú - 5 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
5/2014. (I. 8.) önkormányzati határozat
Pályázat benyújtás a hulladékgazdálkodási díj kompenzációjára
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
nyújt be a Vidékfejlesztési Minisztérium „Hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás biztosításának támogatására települési önkormányzatok
és ezek társulásai részére” pályázati felhívásra.
A pályázattal támogatni kívánt terület: Hulladékgazdálkodási díj
kompenzációja
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3. Közterületek filmforgatási célú használatáról szóló rendelet elfogadása
Előad: Mike Hajnalka jegyző
(Előterjesztés mellékelve)
Mike Hajnalka jegyző: Ismerteti a napirendet.
Kókai Rita polgármester: Az előterjesztés szerint szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.
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A Képviselő-testület egyhangú -5 igen- szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Gyermely Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2014.(I. 9.) önkormányzati rendelete
A közterületek filmforgatási célú használatáról.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló
2004. évi II. törvény 37.§ (4) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és a mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvény 34.§ (5) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§
(1) A képviselő-testület a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
(továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterülethasználatra (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozó
hatósági szerződés jóváhagyásának, valamint az eljárásra vonatkozó
valamennyi hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek
filmforgatási célú használatának díját az 1. melléklet szerinti díjtételek alapján
állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól mentesség nem
adható.
(4) Kedvezmény kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása
esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a
tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott közterület-használati díjkedvezmény
mértéke maximum 50 % lehet.
2.§
(1) A filmforgatás célú közterület-használat időtartama a 30 napot nem
haladhatja meg.
(2) Vasárnap és ünnepnapokon filmforgatás célú közterület-használat nem
engedélyezhető.
(3) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a
rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt
olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot
engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt.
(4) A közterület-használatot a (3) bekezdés szerinti esemény esetén az akadály
elhárítása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást
és helyreállítást követően újra biztosítani kell.
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3.§
(1) Az Mgtv. 35.§ (1) bekezdése szerinti hatósági szerződés abban az esetben
hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a
hatósági szerződésben:
a) az eredeti állapot helyreállítását,
b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és
tisztán tartását,
c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,
d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozások előzetes tájékoztatását a
filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról (időpont, időtartam,
helyszín, filmfogatás témája),
e) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztató megjelentetését a helyi
médiában,
f) a filmforgatás miatti, vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk
megtérítését, beleértve a harmadik fél által az önkormányzat felé érvényesített
kárt is,
g) a filmforgatással érintett ingatlanok gyalogos és gépjárművel történő
megközelítésének folyamatos biztosítását.
(2) Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a
közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati engedély van, a
közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.
(3) A közterület-használó a tevékenysége gyakorlása során köteles tartózkodni
a közterület más használóinak szükségtelen zavarásától.
5.§
A rendelet alkalmazásában
Gyarmatpuszta területe.

turisztikailag

kiemelt

területnek

számít

6.§
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Kókai Rita
polgármester

Mike Hajnalka
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2014. január 9.

Mike Hajnalka
jegyző
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1.

melléklet a közterületek filmforgatási célú használatáról szóló 1/2014.(I. 9.)
önkormányzati rendelethez.

A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj a használat célja
szerint
(1) A település közterületein fizetendő díjak:
a) forgatási helyszín esetén
b) technikai kiszolgálás esetén
c) stábparkolás esetén

200 Ft/m2/nap
150 Ft/m2/nap
100 Ft/m2/nap

(2) A rendelet 5.§-a szerint fizetendő díjak:
a) forgatási helyszín esetén
b) technikai kiszolgálás esetén
c) stábparkolás esetén

400 Ft/m2/nap
250 Ft/m2/nap
200 Ft/m2/nap

4. Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Előadó: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita polgármester: Ismerteti az előterjesztést elmondja, hogy a Társulási
Megállapodásra törvényességi észrevételt érkezett és ezért szükséges módosítani.
Ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú -5 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
6/2014. (I. 8.) önkormányzati határozat
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról
Gyermely
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
előterjesztés szerint elfogadja a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás
módosított Társulási Megállapodását. A módosításra a Társulási
Megállapodásra érkezett törvényességi észrevétel miatt volt szükség.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kókai Rita polgármester az ülést 17.00 órakor bezárta.
k.m.f.
Kókai Rita
polgármester

Mike Hajnalka
jegyző

7

