Kedves Gyermelyi Lakosok!
A Képviselő-testület április 28-i és május 12-i ülés fontosabb napirendi pontjairól, az
elfogadott döntésekről az alábbiakban számolok be Önöknek:
Elfogadásra került a 2010. év költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási
rendelet. Ennek értelmében a testület 363.901 e Ft működési bevétellel, 317 e Ft
felhalmozási bevétellel, 258.452 e működési kiadással, 47.640 e Ft felhalmozási
kiadással, 66.869 e Ft pénzmaradvánnyal fogadta el zárszámadási rendeletét.
A törvényi kötelezettségnek megfelelően kiírásra került az Általános Működési
Központ igazgatói álláshelyére vonatkozó pályázat, mivel az igazgató asszony
megbízása idén nyáron lejár. Ezzel egyidejűleg elfogadtuk az ÁMK működéséről
szóló beszámolót, mely igen részletes, mindenre kiterjedő anyagként, színvonalas
oktatási, nevelési munkáról adott összefoglalót.
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Tatabányai Rendőrkapitányság
beszámolóját,
melyben
súlyozottan
Gyermely
közbiztonsági
és
közlekedésbiztonsági paramétereivel ismerkedhettünk meg.. Megnyugtató, hogy
községünkben nincsenek súlyos gondok, közbiztonságunk helyzete megfelelő. Külön
megtisztelő volt, hogy személyesen vett részt ülésünkön Huffnagel Ákos megbízott
kapitány, Pruhár Mihály a körzeti megbízotti alosztály vezetője és Lénárd Gyula,
leendő körzeti megbízottunk.
Elfogadásra került a gyermek- és családvédelmi beszámoló. Ülésünkön részt vett
a két kollegina, Farkasné Dombóvári Mária és Brunánszki Terézia. Áldozatos,
lelkiismeretes munkájuk dicséretet érdelem.
Testületünk döntött egyházaink támogatásáról.
A kérelmekben megjelölt célt figyelembe véve összesen 1.400.000 Ft-tal támogatjuk
egyházainkat, amiből 800 e Ft-ot a református templom tornyának felújítására, 600 e
Ft-ot pedig a kálvária dombon a feszület és a két lator kereszt kőmunkálatainak
befejezésére fognak felhasználni.
Elfogadásra került az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló,
melynek értelmében a rendelkezésre álló pénzkeret 85.361 e Ft.
Önkormányzatunk elfogadta a 2011-14. évi gazdasági koncepciót, melyben az
előttünk álló négy év céljait, tervezett feladatait foglaltuk össze.
Ismételten árverési hirdetmény kiírásáról született döntés 5 db önkormányzati telek
értékesítését célozva, 4.050 Ft + áfa/m2 áron.
Munkaautó beszerzéséről döntött a Testület. Szeptembertől a községüzemeltetési
munkálatokat egy dachia logan pick-up acces típusú platós 1.6-os gépjármű segíti
majd.

A testület döntött a Szőlőhegyi út, a gyarmatpusztai bekötőút, a Hidegvölgyi út,
valamint a Hegyi kert út javítása tárgyában. A beérkezett árajánlatok közül a Zana
Bt. Ajánlatát találta a legkedvezőbbnek. A munkálatok napjainkban kezdődnek, július
végére pedig sor kerül a munka átadására.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a vízkár elhárítási tervkészítésre, valamint a
vízrendezési tervkészítésre beérkezett árajánlatokat, melyből a Partner Mérnöki Kft.
ajánlatát értékelte összességben a legkedvezőbbnek.
10 db telek haszon kölcsönbe adásáról döntött a testület, melynek lényege, hogy
Bederna Zoltán kérelmező mindaddig művelheti az önkormányzati telkek területét,
ameddig arra vételi szándék nincs.
A testület pályázatot írt ki a jegyzői álláshelyre, melynek értelmében augusztus
végéig van lehetőség a pályázatok beadására.
Már évekkel ezelőtt is téma volt a megyehatár módosítás kérdése, mivel a község
minden tekintetben (egészségügy, középiskolák, felsőoktatás, autóbusz közlekedés,
munkahelyi ingázás stb.) Pest megyéhez kötődik. Ez a kezdeményezés sajnos,
akkor, nem kapott támogatást minden oldalról. A testület ismét napirendre tűzte ezt a
témát, melynek indokoltságát a 2013-tól életbe lépő közigazgatási reform adta. A
testület felhatalmazta a polgármestert, hogy kezdjen egyeztető tárgyalást Szomor
polgármesterével, mivel a megyehatár módosítást –elsősorban- Szomorral együtt
tartjuk megoldhatónak.
Rendelet született a Gyermelyért érdemérem kitüntetés alapításáról és
adományozásáról. Ennek értelmében 2012-től minden évben kiosztható lesz a
kitüntetés azon személyeknek, akik a település fejlődésében, gazdasági, politikai,
tudományos, művészeti vagy egyéb tevékenységükkel jelentős szerepet játszottak,
közmegbecsülést szereztek, Gyermely fejlődéséhez bármely módon jelentős
mértékben hozzájárultak.
Meghatározást nyert a falunap időpontja: 2011. szeptember 9-10.
A testület tárgyalta a közterületek fűnyírásának kérdését. Köztudott, hogy az
Önkormányzat a fűnyírást minden évben közcélú foglalkoztatottakkal végezte. (A
közcélú foglalkoztatásra kifizetett összeget az állam megtéríti, tehát nem az
önkormányzat költségvetését terheli!) A tavalyi évben 7 fő foglalkoztatására napi 8
órában volt lehetőség. Az átalakuló közfoglalkoztatási rendszer következtében
erre a célra, már csak két főt tudtunk foglalkoztatni, őket is napi 4 órában.
Ez nagymértékben megnehezítette helyzetünket, mivel Gyermely közigazgatási
területe igen jelentős. Hirtelen beköszöntött a jó idő, sarkunkban volt a majális, a fű
óriási lett, amit a két ember négy órás munkában nem győzött.
Éppen ezért két fő alkalmazott felvételére került sor, napi 8 órás munkaviszonyban,
valamint árajánlatokat kértünk be három kertépítő cégtől a közterületek fűnyírásának
végzésére. A legkedvezőbb árajánlatot a Gyermelyi Kertépítő Kft. nyújtotta be. Velük
eseti szerződés kötésére kerül sor. Amennyiben a rendelkezésünkre álló állomány –

valamilyen oknál fogva- nem tudja maradéktalanul ellátni a fűnyírást, abban az
esetben kerülhet sor a munka megrendelésére.
Sok kritika, támadás érte az önkormányzatot az utóbbi időben a közterületek,
temetők állítólagos gondozatlansága miatt. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy
a közterületek, temetők rendben tartása mindig is kiemelt feladat volt
önkormányzatunknál. Ez most sincs másként, de kérem türelmüket, hogy a kezdeti
nehézségek után „beálljunk” egy normális ütembe, munkatempóra.
A múlt héten az egész települést, temetőinket is beleértve, végig jártam, és azt
tapasztaltam, hogy mind a lakosság, mind az önkormányzat munkájának meg van az
eredménye. Néhány kirívó ellenpéldától eltekintve –mert sajnos az is van!!-, a falu
szép, rendezett.
A falut átszelő fő út, azaz a Tatai út esetében, tisztelettel kérem a Lakosságot,
hogy a jövőben az árok és az országos közút közötti részen is szíveskedjenek a
füvet lenyírni. Ezt eddig az önkormányzat végezte, ám a község egyéb utcáival
szemben nem élvezhet előnyt egy utca sem csak azért, mert a falu fő útjának mentén
található.
Külön köszönöm mindazon Tatai utcai Lakosok faluszépítő munkáját, akik ezt
eddig is feladatuknak tekintették!
És természetesen Gyermely minden utcája, csaknem minden ingatlan előtti
közterület dicséretet érdemel. Gondozott, igazán szép portáink és
közterületeink vannak! Szorgos kezek munkájáról árulkodnak. Így, ilyen
hozzáállással lesz szép, rendezett mind közvetlen környezetünk, mind
közterületeink! Magunkért tesszük!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Kókai Rita
polgármester

