Tisztelt Gyermelyi Lakosok!
Képviselő-testületünk 2010. november 23-án tartotta ülését. A testületi ülést
megelőzően két bizottság is (Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
valamint a Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság) ülésezett, mely
bizottságok a testületi ülésen tárgyalt napirendeket készítették elő.
Testületünk áttekintette az aktuális pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatót.
Dr. Malik Dean jegyző tájékoztatta a testületet a polgármesteri hivatal működéséről, a
jövőt érintő tervekről.
A Képviselő-testület jóváhagyta a Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
által előterjesztett javaslatot az idősek napjának programjára, megvendégelésére
vonatkozóan. Többek között új vonás, hogy tombola nyeremények helyett idén a
vállalkozások és az Önkormányzat egységesen vásárlási utalványt helyez időseink
karácsonyfája alá.
Elfogadásra került az idei advent programja, valamint a jövő év rendezvény-terve is,
amit a jövőben szeretnénk kiegészíteni a civil szervezetek által szervezett
rendezvényekkel, hogy a közösségünket érintő programokat egységesen
szervezzük, ne legyenek átfedések.
A testület jóváhagyta a pedagógiai program törvényből eredő módosítását,
hozzájárulását adta a Szomor-Gyermely Közbiztonságáért Egyesület Gyermely
helységnév használatához.
A Képviselő-testület lakossági kezdeményezésre tárgyalta a járdaépítés kérdését.
Felmerült ugyanis annak lehetősége, hogy amennyiben az önkormányzat az
anyagköltséggel hozzájárul a közterületen lévő járda építéséhez, úgy az érintettek
saját maguk végzik el az esetleges javításokat, járdaépítéseket. A döntés alapján a
jövőben felmérjük az írásos kérelemben benyújtott igényeket, melyeket a testület
megvizsgál és dönt annak szükségszerűségéről, támogatásáról a költségvetési
források tükrében.
A napirendek között szerepelt a falubusz használatának kérdése, melyre
vonatkozóan a testület szabályzatot fogadott el. Az önkormányzat, annak
intézményei, valamint a civil szervezetek előnyt élveznek, az üzemanyag költséget
megtérítik, de használati díjat nem fizetnek amennyiben a busz használatához sorőrt
biztosítanak. Egyéb, e körön kívül eső igénybevétel esetén mind az üzemanyag
költséget, mind a sofőr költségét meg kell téríteni.
Az Önkormányzat megvizsgálta annak lehetőségét, hogy miként tud segíteni a vörös
iszap katasztrófa sújtotta települések, Devecser és Kolontár gondjain. Az érintett
önkormányzatok polgármestereivel történt egyeztetést követően az anyagi segítség
és a tartós élelmiszer adomány mellett döntöttünk. Így a Gyermely Rt-vel közösen
juttatjuk el adományainkat, 1,5-1,5 tonna száraztésztát, valamint 200-200 e Ft-ot.
Döntés született az Iskola u. 8. sz. alatti szolgálati lakás felújításáról. (Már a vége felé
közeledik, várhatóan december közepére elkészül.)
A testület döntése értelmében 2011. január 1-től belső ellenőrt alkalmazunk.
A képviselői tiszteletdíjakat 10.000 Ft/hó összegben határozta meg a testület.
Dr. Malik Dean jegyző előterjesztésében a testület támogatta a szervezeti
átalakításra vonatkozó javaslatot.
A civil szervezeteket érintő egységes és követhető önkormányzati támogatási
rendszer kialakítása érdekében rendeletet fogadtunk el. Ennek lényege az, hogy a
támogatásra minden év januárjában pályázniuk kell a civil szervezeteknek, a

megítélt támogatásról pedig támogatási szerződést kötnek, mely az összeg
felhasználásáról történő utólagos elszámolási kötelezettséget is tartalmazza.
A kistérségi belső ellenőr ellenőrzési terve jóváhagyásra került. E szerint 2011.
októberében szabályszerűségi, pénzügyi és rendszerellenőrzésre kerül sor az
önkormányzatnál.
A honlap mihamarabbi elindítása fontos feladat. Pósfai Csaba alpolgármester
társadalmi munkában felajánlotta, a testület pedig támogatta ennek elkészítését a
Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, a jegyző és a polgármester által
meghatározott szempontok szerint. Kezelése, az információk, tájékoztatók feltöltése,
egységesen a polgármesteri hivatalnál történik majd.
Meghosszabbításra került a helyettes jegyző megbízása.
A testület december 14-én, 18.00 órakor ülésezik legközelebb. Szívesen vesszük
személyes részvételüket!
Tisztelettel!
Kókai Rita
polgármester

