
7. számú napirend 
 
Előterjesztés 
 
Készült: Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 29-ei ülésére. 
Tárgy: Településüzemeltetési feladatok 
Készítette: Kókai Rita polgármester, Minorics Ákos településmérnök 
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az alábbi településüzemeltetési témákban szükséges dönteni az ülésen. 
 
1. Gyarmatpuszta buszmegálló felújítás / új beszerzése 
 
Gyermely Község Önkormányzat képviselő-testületének régi tervei közt szerepelt a gyarmatpusztai 
buszmegálló felújítása esetleges új buszmegálló beszerzése. Főbb műszaki tartalom. 
 

Peron kialakítása térköves felülettel 
Szeméttároló elhelyezése 
Jelenlegi buszmegálló felújítása / új buszmegálló beszerzése 

 
A részletes árajánlatokat, műszaki tartalmat a melléklet tartalmazza.  
 
Jelenlegi buszmegálló felújítására, peron kialakítására összesített árajánlatok:  
  Gyermelyi Kertépítő Kft:   918.390.- Ft +Áfa 
  Betula Kft:     992.190.- Ft +Áfa 

Barackvirág Kft:    1.042.700.- Ft +Áfa 
 
Új buszmegálló beszerzésére, peron kialakítására összesített árajánlatok: 
 

Gyermelyi Kertépítő Kft:   1.899.690.- Ft +Áfa 
  Betula Kft:     2.039.380.- Ft +Áfa 

Barackvirág Kft:    2.146.600.- Ft +Áfa 
 
Új buszmegálló:  

 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat: 
 
Gyermely Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a gyarmatpusztai 
buszmegálló felújítását / új beszerzését, megrendeli / nem rendeli meg. 
 
A kiválasztott kivitelező: ……………. 
  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezés megrendelésére, szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, településmérnök 
 
2. Gyermely, Gyarmatpuszta 1115 hrsz-ú ingatlan, telekhatár rendezése 
 
Veres András 2821 Gyermely, Gyarmatpuszta 26. ingatlan tulajdonosa telekalakítási kérelemmel 
fordult önkormányzatunkhoz. A telekalakítási eljárás önkormányzati tulajdonú telekcserét is 
érintene. Az cserével érintett telek nagyság összesen 41 m2. A telekalakítás mindkét fél számára 
előnyösebb telekformát jelentene. A melléklet tartalmazza a változási vázrajzot.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyermely 1115 hrsz-ú 
ingatlan telekhatár rendezéséhez hozzájárul / nem járul hozzá 
 
Melléklet: változási vázrajz 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, településmérnök 
 
 
3. Önkormányzati vagyonbiztosítás beszámoló 
 
Önkormányzati ingatlanokra az Optimális Kft. végzi a biztosítók versenyeztetését, pályáztatását. 
2022. január elsejétől továbbra is a K&H biztosító adta a legkedvezőbb ajánlatot. A mellékelt 
táblázat tartalmazza a részletes összehasonlítást.  
 
Melléklet: biztosítók ajánlatai 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyermely Község Önkormányzatának képviselő-testülete a vagyonbiztosításról szóló beszámolót 
elfogadja / nem fogadja el. 
 
4. Gyermely, Őrsi dűlő ivóvízhálózat fejlesztése 
 
Lakossági megkeresés érkezett önkormányzatunkhoz az Őrsi dűlő ingatlan tulajdonosaitól. Nyolc 
telektulajdonos adta be kérelmét ivóvíz hálózat bővítése miatt. Szabadság utcától az Őrsi dűlőben 
szeretnék körülbelül 350 méter hosszan az ívóvízhálózatot fejleszteni. A kérelemben szereplő 
ingatlan tulajdonosok vállalják a tervezés és kivitelezés költségeit. 
 
Melléklet: kérelem 
 
 



Határozati javaslat: 
 
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyermely Őrsi dűlőben 
tervezett ivóvízhálózat bővítéséhez, mint az ingatlan tulajdonosa hozzájárul / nem járul hozzá. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, településmérnök 
 
 
Gyermely, 2021. november 19. 
 
Kókai Rita 
polgármester 


