Kedves Gyermelyi Lakosok!
Mielőtt az aktuális beszámolómra rátérnék, engedjék meg, hogy felhívjam
figyelmüket az egy útjára indított új honlapunkra. (www.gyermely.hu)
Honlapunk azzal a kifejezett szándékkal újult meg, hogy minden információt
megoszthassunk Önökkel, melyeknek birtokában teljes képet kaphatnak
Önkormányzatunk, a Képviselő-testület működéséről.
Itt minden aktuális információ birtokába juthatnak, hiszen feltöltést nyernek a testületi
előterjesztések, az ülések jegyzőkönyvei, a rendeletek, nyomtatványok, aktuális
hírek, tájékoztatók.
A testületi üléseket követően beszámolunk Önöknek a Falu-tv-ben, a Gyermelyi
Hírek, valamint a Honlap hasábjain a tárgyalt napirendekről, az ott hozott
döntésekről.
Úgy gondoljuk tehát, hogy minden fórum adott ahhoz, hogy az informálódni
kívánók több forrásból is értesülhessenek az önkormányzat munkájáról.
S most nézzük, milyen döntések születtek a február 15-i ülésen, milyen napirendek
tárgyalásával foglalkozott a testület.
19 napirend tárgyalására került sor, melyből az alábbiakat emelem ki:
A testület áttekintette az önkormányzat pénzügyi helyzetét, melynek értelmében
jelenleg 29.500.000 Ft a rendelkezésre álló keret.
Minden Képviselő-testület életében hangsúlyos napirend a költségvetés
megalkotása. Esetünkben több egyeztetés, valamint két bizottsági ülés is megelőzte
a végső dokumentum elfogadását.
Önkormányzatunk tehát elfogadta 2011. évi
költségvetését 345.147 e Ft bevétellel, 345.147 e kiadással. (A 2011. évi rendeletet
a rendeletek címszó alatt a honlapon is olvashatják.)
Úgy gondolom sikerült egy mindenre kiterjedő, jó, a lehetőségekkel és a célokkal
egyaránt harmóniában álló, kiegyensúlyozott költségvetést készítenünk. Az
odafigyelő, felelősségteljes gazdálkodás kialakítása hangsúlyozott szempont lesz a
jövőben is!
Sor került a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjainak
módosítására.
A Képviselő-testület Önkormányzat tulajdonában lévő helyisége bérleti díját 2011.
február 2. napjától az alábbiak szerint állapítja meg. (erről a 2011. február 15-i
jegyzőkönyvben a testületi ülések címszó alatt, valamint a rendeletek között a bérleti
díjak címszó alatt külön is olvashatnak.)
1) ÁMK (2821. Gyermely, Iskola u. 10-12.)
a.) Aula 1-3 óra, maximum 3 óra, utána óránként
b.) Tanterem (1-3) óra
2) Sportcsarnok
a.) gyermelyiek részére: 10 fő-ig:

8.300 Ft
5.700 Ft
240 Ft/fő/óra

11 fő-től
b.) gyermelyi lakóhellyel, ill. székhellyel nem rendelkezők
esetén (csoport)
3) Civilház (2821. Gyermely, Petőfi tér) nagyterme:
1.) 1-3 óra, maximum 3 óra
2.) 1-3 órát követően
3.) napközbeni árusítás (1-3 óra)

2.520 Ft/óra
6.500 Ft/óra
8.300 Ft
8.300 Ft/óra
8.300 Ft

4. Duna Takarékszövetkezet helyiségének bérleti díja 108.184 Ft + áfa
5. Az anyakönyvi rendezvényeknél (kivétel az állampolgári eskü) igénybe vett
tárgyaló helyiség bérleti díja:
Gyermelyen lakóhellyel rendelkezők eseményenként
Gyermelyen lakóhellyel nem rendelkezők eseményenként

5.000.- Ft
10.000.- Ft

6. Kábeltévé stúdió bérleti díja 40.000 Ft+áfa
A testület rendeletet alkotott az anyakönyvi események szolgáltatási díjairól.
Röviden lényege az, hogy az anyakönyvi eseményekért a jövőben szolgáltatási díjat
kell fizetni, melyben más elbírálás alá esnek a helyi polgárok és más elbírálás alá a
nem helyben lakók. (erről külön olvashatnak honlapunkon a rendeletek címszó alatt.)

I.

Külső helyszínen történő házasságkötés

30.000 Ft + ÁFA

II.
1.) Zeneszolgáltatás
1.000 Ft
(lejátszó használata, esetleges pótlása, CD-k és pendrive vásárlása)
2.) Gyertya

1.000.- Ft

3.) Díszborító (az anyakönyvi kivonat és emléklap ünnepélyes átadásához)
1.000.- Ft
7.) Szolgáltatási díj (kisegítő személyzet végzi a zenelejátszó
működtetését, hangosítását)

5.000.- Ft

A tatabányai rendőrkapitány személye változott. A képviselő-testület törvény adta
kötelezettségének eleget téve megtárgyalta a megbízást és támogatólag foglalt állást
Dr. Forrai Zsolt rendőr alezredes megbízásával kapcsolatosan.
A Képviselő-testület csereszerződést hagyott jóvá a Gyermely Zrt-vel. E döntés
értelmében a jelenleg önkormányzati tulajdonban lévő hajdani tanácsháza területe a
ZRt tulajdonába, a jelenleg ZRT tulajdonában lévő pavilonoknak helyt adó ingatlan
pedig az Önkormányzat tulajdonába kerül.
Raduka Lajos azzal a kéréssel kereste meg Önkormányzatunkat, hogy járuljon hozzá
faesztergályos telepe mellett egy vízelvezető árok kiépítéséhez, s amennyiben e
tárgyban megnyugtató döntés a testület részéről nem születik, úgy kártérítési igényt
támaszt az önkormányzattal szemben.
A Képviselő-testület a kártérítési igényt nem tartotta megalapozottnak, ugyanakkor
döntése értelmében a problémát a község egészére kiterjedő vízelvezetési
problémák részeként, azzal összhangban kezeli.
Elfogadást nyert a Képviselő-testület új Szervezeti és Működési Szabályzata. A
szabályzat mellékletét képező ügyrendből az ügyfélfogadási idők és a hivatalban
történt átalakulással összefüggő változásokat emelném most ki: (erről külön
olvashatnak honlapunkon a rendeletek címszó alatt)
A hivatal ügyfélfogadási rendje február 16-tól az alábbiak szerint alakul:
Hétfő: 13.00-16.00
Szerda: 13.00-18.00, itt tehát egy hosszabbított ügyfélfogadást vezetünk be,
hogy a munkahelyükről későn haza érkezőknek is módja legyen az ügyeik
intézésére.
Péntek: 8.00-12.00
Ezen kívül eső időben a hivatal dolgozói ügyfeleket nem fogadhatnak. Ennek
magyarázata egyszerű. Pontos, precíz munkát várunk el dolgozóinktól, ehhez
azonban a jövőben biztosítani szeretnénk a nyugodt, kiegyensúlyozott, elmélyült
munkára lehetőséget adó munkafeltételeket.
Felállítottuk az ügyfélszolgálatot, melynek célja, hogy kérelmek leadására,
nyomtatványok igénylésére, fénymásolásra, lakcím bejelentésre, egyszerű kérdések
tisztázására minden nap legyen lehetőség.
Az ügyfélszolgálatot ügyfélfogadási időben az előbb már ismertetett rend
szerint, valamint kedden és csütörtökön 8.00-12.00-ig kereshetik fel.
Meghatározásra került a Házipénztár ügyfélfogadási rendje:
Szerda: 14.00-16.00-ig
Péntek: 9.00-11.00-ig van mód a szolgáltatást igénybe venni. A pénztár
kizárólag ezeken a napokon teljesíthet kifizetéseket illetve fogadhat
befizetéseket.
A Képviselő-testület elfogadta a jegyző által előkészített, a polgármesteri hivatalra
vonatkozó kiemelt célokat, mely alapján az egyes dolgozókra vonatkozóan egyéni

célok nyernek majd megfogalmazást. A dolgozók munkájának értékelésére a jövőben
ezen szempontok teljesülésének függvényében kerül majd sor.
A Képviselő-testület anyagi lehetőségeit figyelembe véve úgy határozott, hogy az
integrált közösségi színtér helyszínét képező civil ház felújítására korábban elnyert
pályázati lehetőséggel nem él, helyette több évre szakaszolva, önerőből oldja meg
az épület felújítását. A pályázathoz kapcsolódó önerő ugyanis olyan összeget
jelentett volna, amit a testület aránytalanul nagynak ítélt.
A testület felülvizsgálta hatályos szerződéseit, ennek értelmében az iskola
egészségügyi ellátást február 8-től a Reál-Med Kft, a hivatal rendszergazda teendőit
a Ris-Cont-Bt. Látja el február 8-tól.
Az iskola egészségügyi feladatokon túl a Reál-Med Kft. a gyermelyi illetve a szomori
háziorvosi rendelőben látja el a következő feladatokat:
- gyermekorvosi tanácsadás,
- csecsemők védőoltása,
- fejlettségvizsgálat csecsemők és gyermekek esetében,
- megelőző tevékenység.
Gyermelyen minden hónap 3. keddjén, 11-12 óráig,
Szomoron minden hónap 1. keddjén, 11-12 óráig.
Az egészséges csecsemők tanácsadása és oltása péntekenként 11-12 óráig mindkét
község vonatkozásában Gyermelyen a védőnői tanácsadóban történik.
Elbírálásra kerültek a Béke utcai bérlakásra benyújtott pályázatok. A testület
döntése értelmében a lakásba március 1-től Balogh Kálmán , Tabán u.10. sz. alatti
lakos költözhet be.
A végére hagytam a testületi ülésen tárgyalt két ülés közötti beszámolót, melyben
többek között hangot adtam annak a szomorú ténynek, hogy községünk a médiában
szerepelt azon oknál fogva, hogy az egyik zártkerti konténerben egy gyalázatosan
elpusztított kutya tetemét találták meg.
Jelen pillanatban is folyik az ügyben a nyomozás.
Arra kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy az, akinek a birtokában olyan információ van,
mely a nyomozást elősegítheti, ossza meg a rendőrséggel, illetve közvetlenül
Stavarsz Kornél szomori körzeti megbízottal, aki jelenleg községünkben is
szolgálatot teljesít. (T.sz.:06 20 8015277)
Bármilyen, akár aprónak hitt információ is segítség lehet!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
A márciusi testületi ülést követően ismét beszámolóval szolgálok majd a Kedves
Olvasóknak.
Kókai Rita
polgármester

