Kedves Gyermelyi Lakosok!
Képviselő-testületünk 2011. március 31-i ülésén 21 napirendet tárgyalt.
Elbírálásra kerültek a támogatási kérelmek, melyeket az alapítványok, egyesületek,
civil szervezetek nyújtottak be. A testület összesen 1.990.000.Ft összegű támogatást
állapított meg.
Összeállt a majális programja. Az idei év az elmúlt évekhez hasonlóan alakul,
főzőverseny, foci, lövészet, erős ember vetélkedő, köcsögverés, környékbeli amatőr
csoportok fellépése, majd este vendég együttesek, tábortűz, végül disco zárja
hajnalban a napot. Reméljük, mindenki megtalálja a kedvére való programot.
A testület elfogadta az új szociális rendeletet, melynek sok egyéb mellett új vonása
a bérpótló támogatás odaítélésének feltételrendszere, azaz a kérelmező csak akkor
jogosult a juttatásra, ha mind közvetlen környezetét, azaz ingatlanát kívül-belül,
valamint az ingatlan előtti járdaszakaszt, közterületet is rendben tartja. Ezt a hivatala
rendelet értelmében rendszeresen ellenőrizni köteles.
Elfogadásra került az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló,
melynek értelmében a rendelkezésre álló pénzkeret 88.769 e Ft, bevétel 85.370 e Ft,
kiadás 18.156 e Ft e Ft.
Önkormányzatunk pályázatot nyújt be a Széchenyi terv „Épületenergetikai
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” elnevezésű
pályázatra a polgármesteri hivatal, a civil ház, az ÁMK és a sportcsarnok
vonatkozásában. E pályázaton belül szigetelésre, fűtéskorszerűsítésre, nyílászáró
cserére, tetőcserére nyílik lehetőség. Pályázatot nyújtunk be továbbá az óvoda
épület fejlesztésére, kapacitásbővítésre, eszközök beszerzésére, valamint sport
infrastruktúrafejlesztésre, felújításra a sportcsarnok vonatkozásában.
Munkaautó beszerzéséről döntött a Testület, mivel a jelenlegi autó már
végérvényesen megadta magát, költeni rá nem célszerű. Olyan kisteherautó, avagy
nyitott hátterű autó szükséges, amelyről a téli só szórás, a fűnyíró stb. szállítás
biztonsággal és hosszútávon megoldható. Az erre vonatkozó ajánlattételi felhívást a
következő testületi ülés tárgyalja majd.
Ismételten árverési hirdetmény kiírásáról született döntés 5 db önkormányzati telek
értékesítését célozva, 4.500 Ft + áfa/m2 áron, a licitlépcsőt 3 %-ban meghatározva
azzal, hogy a vételár legfeljebb 20 %-kal lehet kevesebb a meghirdetett vételárnál.
A Kossuth utcai 227/4-es hrsz-ú ingatlan értékesítésére felhívást közzététele mellett
döntöttek, vételárát 1.518.000 Ft-ban határozta meg a testület.
Új rendelet született a települési szilárd és folyékony hulladékszállításról.
Lényegében magában foglalja az eddig is köztudott szabályokat, új vonása azonban,
hogy a külterületi hulladékszállításra vonatkozóan sajátos szabályokat tartalmaz.
Lényege, hogy a külterületi hulladékszállítás -az erre vonatkozó központi
szabályoknak és előírásoknak megfelelően ez év májusától már kötelezően
megvásárolandó környezetbarát zsákban történik- a belterületi hulladék szállítást

végző- AWE által. Ily módon az önkormányzat egyrészt eleget tett a
környezetvédelmi előírásoknak, másrészt a hulladékszállításra minden ingatlan
tulajdonos szerződéssel rendelkezik majd. Nem utolsó sorban pedig említeném azt a
tényt, hogy a konténerek felszámolásával évi több millió forintos kiadástól mentesül
az önkormányzat, amit fontos fejlesztésekre, útjavításokra stb. tudunk majd fordítani.
Fontos még megemlíteni a zöldhulladék lerakó megszüntetését. Az itt összegyűlt
zöldhulladék lerakása a felcsúti telepre, a telep létrejöttekor még ingyenes volt az
Önkormányzat számára, az elszállíttatásán kívül kiadással nem járt. Sajnos az ősz
folyamán ez a lehetőség is megszűnt, ennek finanszírozását is meg kellett oldanunk.
A lakosság számára azonban megoldott lesz a zöldhulladék elszállítása is, mivel az
önkormányzatnál megvásárolható átlátszó zsákban a heti-pénteki szállítással együtt
kirakhatják a ház körül összegyűlt zöldhulladékot.
A Testület módosította a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatát.
Többek között –tekintettel az eltelt időszak tapasztalataira- az ügyfélfogadási idő
egy pontján, mégpedig a szerdai hosszabbított ügyfélfogadási időn változtatott. E
napon tehát ügyfélfogadás 13.00 órától nem 18.00 óráig, hanem 17.00 óráig lesz.
(Egyéb ügyfélfogadási napjaink változatlanok, hétfő: 13.00-16.00; péntek: 8.0012.00, ügyfélszolgálat minden délelőtt.)
A Képviselő-testület a főtér látványtervének elkészítése mellett foglalt állást. Több
féle szempontot is megjelöltünk, amit a tervezőnek szem előtt kell tartania, ebből
most kiemelem a Hősök tere elhelyezésének kérdéskörét, mivel visszajelzések
szerint megoszlanak a vélemények. Sokan támogatólag foglalnak állást, örömmel
veszik, ha egy központi, mindennap látható, virágos, parkos, gondozott helyre, a
majdani pihenő park központi helyére kerülnek az emlékművek. Ugyanakkor vannak,
akik gyermekkori ünnepségeik színhelyeként emlegetik a jelenlegi Hősök terét, s úgy
gondolják, nem kell mindent mindenáron megváltoztatni. Egy biztos, emlékműveink
mára már nagyon rossz állapotban vannak, a vizes talajban megsüllyedtek, anyaguk
mállik, tehát mindenképpen felújításra szorulnak. Mielőtt erre sor kerülne, tudnunk
kell jövőbeni sorsukat, helyüket.
A Képviselő-testületnek a térrendezéssel nem a mindenáron való változtatás a
célja! Szépíteni szeretnénk, olyan faluközpontot, amely a jövőbeni alakítási,
fejlesztési irányokat, a növényzet telepítését meghatározza, az egész központot a
Petőfi tértől a parkokon át, egységként kezeli, és a mindig kiemelt figyelmet kapó,
jelenleg is szép teret még szebbé, használhatóbbá teszi.
Ennek sok egyéb mellett csak egy pontja a hősi emlékművek elhelyezésének
kérdése. Mivel azonban sarkalatos kérdést jelenthet a lakosságnak, készül majd egy
terv változat, amely az emlékműveket a jelenlegi helyén hagyja, és készül egy olyan
is, amely a jelenlegi nagy térre, azaz a majdani pihenőparkba helyezi. A terveket
ezt követően közszemlére tesszük. Célunk az, hogy mindenki véleményt
nyilváníthasson, akinek erre igénye van, hiszen a tér használói Önök, és gyermekeik
lesznek, Kedves Gyermelyiek!
A testület úgy határozott, hogy jövő év június 4-én felállítja a „Nemzeti
összetartozás” emlékművét, kifejezve szolidaritását és egységét mindazokkal a
határon túli magyarokkal, akik a trianoni határrendezés következtében az elcsatolt
területeken élnek. A Képviselő-testület határozott szándéka az, hogy e gondolatot
csak akkor követheti tett, ha erre határozott, adakozásban is lemérhető lakossági
összefogás mutatkozik. Éppen ezért erre a célra elkülönített számlát nyit, ahová az
emlékmű felállítását támogató lakosok adományait várjuk. Csak így, ilyen támogató
lakossági háttérrel érezzük megvalósíthatónak e nemes gondolatot, amit az elmúlt
évek politika szelei sajnos elferdítettek, kisajátítottak.

(Honlapunkon olvashatják a testületi ülés teljes jegyzőkönyvi anyagát,
előterjesztéseit. A rendeletek tára címszó alatt pedig közvetlenül elérhetik a
hivatkozott rendeleteket!)
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Az áprilisi testületi ülést követően ismét beszámolóval szolgálok majd a Tisztelt
Lakosságnak!
Kókai Rita
polgármester

