Kedves Gyermelyi Lakosok!
A Képviselő testült 2011. június 29-i, július 5-i, július 13-i üléseinek fontosabb
döntéseiről az alábbiakban számolok be Önöknek:
Az igazgatói állás betöltésére meghirdetett pályázat érvényes és eredményes volt.
A Képviselő-testület -egyhangú szavazattal- Gábor Zsuzsannát további 5 évre (2016.
augusztus 15-ig) megbízta az intézmény vezetői teendők ellátásával. A vezetői
program legfontosabb céljai mentén, az önkormányzat és az intézmény azonos
érdekeit hangsúlyozva kezdeményeztük, hogy a jövő a fenntartó és az
intézményvezetés, valamint az alkalmazotti közösség közötti folyamatos
kommunikáció, információ csere jegyében teljen.
A testület elfogadta a pénzügyi helyzetről szóló beszámolót. Pénzkészletünk e
szerint : 73. 302.000 Ft.
.
Az adóbehajtásról szóló beszámoló részletesen kitért arra, hogy a hivatal milyen
lépéseket tesz a kintlévőséges behajtására. Látható, hogy a munka összetett,
esetenként hosszadalmas, de hosszú távon eredményes. A Képviselő-testület
továbbra is kiemelt figyelmet fordít erre a területre és minden testületi ülésen
beszámoltatja a hivatalt e témában.
Gábor Zsuzsanna igazgató Asszony beszámolt az ÁMK-ban végzett
ellenőrzésekről,
valamint a
2010-11-es
tanévről.
Megtörtént
az
Infokommunikációs eszközök beszerzésére irányuló TIOP-1.1.-07/2008-0206
pályázat helyszíni, valamint a német nemzetiségi oktatás ellenőrzésére is. Mindegyik
pozitív eredménnyel zárult. Különösen kiemelendő az Oktatási Hivatal azon
megállapítása, mely szerint az ellenőrzött nemzetiségi intézmények között a
legszínvonalasabb munkát a gyermelyi iskolában tapasztalták.
Sor került a 2011. évi költségvetés módosítására, mivel a költségvetés elfogadását
követő időszakban érkezett pénzeszközök következtében a költségvetési bevételek
növekedtek melyek egy része normatíva elszámolásból adódó plusz bevétel volt és
átadásra került az iskolának, másik része a dologi kiadásokat, valamint a
tartalékot növelte. Bevételi és kiadási főösszegünk e szerint. 364.187 e Ft.
A testület tárgyalta az óvodabővítés, a civil ház felújítás kérdését. E két témát az
ülésen megfogalmazott szempontok alapján, az augusztusi testületi ülésre a
pénzügyi bizottság készíti elő.
Július 1-től az ÁMK gazdálkodása a polgármesteri hivatalba kerül. Az erről szóló
megállapodást a jegyző előterjesztésében fogadta el a testület.
A rendes szabadságok kiadása végett igazgatási szünetet rendelt el a testület
2011. július 18- 2011. július 29-ig. Ez alatt az idő alatt ügyeletet tartunk.
A közterületek használatáról szóló rendelet módosítása kapcsán –egyebek
mellett- kijelölést nyert a 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű tehergépjármű, vagy
legalább 9 fő befogadására alkalmas busz parkolási helyének meghatározása (229
hrsz-református temetőnél lévő parkoló), valamint meghatározásra került a parkolási

célú közterület-használati díj. A 3,5 tonnánál nagyobb nem önkormányzati tulajdonú
közúti szolgáltatást és szállítást végző jármű parkolási célú közterület foglalása 500
Ft/jármű/nap.
Tömegre való tekintet nélkül bármely jármű tárolása 72 órát meghaladóan,
folyamatos, megszakítás nélküli tárolás esetén 1.000 Ft/jármű/nap.
Alkalmi árusítás: 200 Ft/m2/nap; mozgóárusítás, mozgóbolt: 1000 Ft/jármű/nap; téli
tüzelő tárolása közterületen: 1.500 Ft/hó.
A közeli jövőben kerül sor a közigazgatás átszervezésére Magyarországon, melynek
keretében újra bevezethetik a járásokat, mint a helyi és a középszintű közigazgatási
egységek közötti új szervezeti egységet.
Gyermely Községnek elemi érdeke, hogy a település az új rendszerben olyan
településhez csatlakozzon majd, amelyhez valóban több szállal kötődik, amelynek jó
elérései vannak, és amely várhatóan az embereknek is kellő közelségben lesz a
napi szintű közigazgatási ügyintézéshez.
Testületünk tehát kezdeményezi, hogy a kialakítandó új járások területének
meghatározásakor a jogalkotó legyen figyelemmel arra, hogy Gyermely település a
hozzá organikusan csatlakozó és térségével határos városhoz csatlakozhatna. Illetve
megyehatáron átnyúló közigazgatási szervezeti egységeket hoznának létre,
amennyiben ezen egységek kialakításakor a megyék jelenlegi határai nem változnak.
Kiírásra került a helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója
elnevezésű pályázat, melyben lehetőséget láttam a patakmeder tisztítása
érdekében indulni. Egyelőre nem született kedvező döntés, de soros ülésünkön
ismételten foglalkozni kívánok e témával.
Sor került a szociális rendelet, a testületi SZMSZ, valamint az állattartási rendelet
módosítására. (bővebben a honlapon!)
Testületünk az M1-es autópálya Győr felé haladó oldalán a zsámbéki leágazást
követő Agip benzinkút mellett található reklámtáblát bérli 6 hónapra a Zsámbéki
Mezőgazdasági Szövetkezettől annak érdekében, hogy ezen reklámmal nagyobb
eséllyel kerüljenek eladásra a református temető felett eladásra váró telkeink.
Alpolgármesteri kezdeményezés történt a Hűvösvölgyi út Hidegvölggyé történő
„átkeresztelésére”. Az előkészítéshez szükséges döntést testületünk meghozta.

BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEK:
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
üléseink fontosabb döntései:

A bizottság

2011. május 10-i és június 30-i



a benyújtott árajánlatok alapján döntött a vízkár elhárítási terv, valamint az
egész községre kiterjedő vízelvezetési tanulmányterv megrendeléséről. A
terveket a Partner Mérnöki Kft. fogja elkészíteni.



A Zsámbék székhellyel működő Központi Orvosi Ügyelet számára érkező új
eset kocsi tárolásához kialakítandó garázs költségeihez 80.000 Ft-tal járul
hozzá.
A Labdarúgó Egyesület kérésének részben helyt adva a határon túli magyar
fiatalok táborozásának rezsiköltségét vállalta magára, valamint a helyi
rászoruló gyermekek közül 5 főt gyermekenként 10.000 Ft-tal támogat,
A Közoktatási alapítványt 10.000 Ft-tal támogatta.




Kókai Rita
polgármester

