Tisztelt Gyermelyi Lakosok!
A 2011. október 25-i és november 22-i Képviselő-testületi ülések fontosabb
döntéseiről az alábbiakban számolok be Önöknek:
A 78/2003.(XI.27.)GKM rendelet alapján megtörtént a Petőfi téren található
játszótéri eszközök biztonságosságának vizsgálatára. Az ellenőrzési jegyzőkönyv
alapján azonnali figyelem felhívó tábla kihelyezésére került sor, majd a teljesen
használhatatlan játszóeszközök elbontása is megtörtént. Ezt követően intézkedni kell
a játékok lebontásáról, illetve –amennyire erre lehetőség van- annak szabályos, a
hivatkozott jegyzőkönyvben megjelölt átalakításáról.
A sportcsarnok felújítására kiviteli terv készíttetéséről döntött a testület, melynek
alapján ajánlatokat kérhetünk a kivitelezésre.
A testület elfogadta pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatást: Az önkormányzat
rendelkezésére álló pénzkeret 98.445 Ft.
Elfogadásra került az adóbehajtás helyzetéről szóló beszámoló, mely szerint 2011.
09. 20-a és november 11. között 2. 129.006 Ft adótartozás behajtására került sor.
A testület elfogadta a 2011. III. negyedévéi zárásról készült beszámolót.
Megállapítható, hogy mind bevételeink, mind kiadásaink arányosan teljesültek. Fő
pontjaiban az alábbiak szerint:
FOLYÓ BEVÉTELEK:
Intézményi tevékenységek bevételeinek teljesítése 91 %.
Helyi adók bevételeinek teljesítése 99 %
Átengedett, megosztott bevételek teljesítése 76 %
Átvett pénzeszközök teljesítése 98%
Állami hozzájárulások teljesítése 79 %
FOLYÓ KIADÁSOK
Folyó kiadások teljesítése 69 %-os,
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások teljesítése 10%
Támogatások elvonások teljesítése 55%-os ezen belül:
Hosszúlejárató hitel kamata 51%-os
Átfutó kiadás 1 686.-ezer forint
2011. évi költségvetési rendelet módosítására került sor szociális feladatokra
kapott támogatások, valamint normatívák változása miatt. Kiadási és bevételi
főösszeg 365.172 e Ft-ra módosult.
Elfogadásra került a 2012. évi költségvetési koncepció. Alapvető követelmény,
hogy Gyermely Önkormányzata 2012. évben is fenntartsa működőképességét.

Ennek érdekében a költségvetést elsősorban a rendszeres és biztos bevételekre
szabad alapozni, az eredeti költségvetésben kötelezettséget csak ezek
mértékéig lehet vállalni.
A költségvetés tervezésekor az erőforrásokat minden területen az önkormányzati
kötelező alapfeladatok ellátására kell koncentrálni, tehát a kötelező feladatok
nagyságrendjére kell igazítani a tartós bevételei forrásokat és a fennmaradó
esetleges maradvány mértékére figyelemmel lehet dönteni az önként vállalt
feladatok köréről és pénzügyi forrásairól.
A 2012. évi költségvetést fokozott takarékossággal kell tervezni, minden bevételi
forrást fel kell kutatni, a kiadásokat minimumra kell csökkenteni, természetesen
az ésszerűség határáig.
Módosításra került az iparűzési adó rendelet, melynek értelmében az adó
mértéke 2012. január 1-től 1,8 %-ra emelkedik.
A 2012. évi díjtételek az infláció mértékével emelkednek (bérlakások, egyéb
bérlemények)
az
ÁMK,
sportcsarnok,
civilház
tekintetében
pedig
önköltségszámítással kerül majd megállapításra a bérleti díj összege.
A testület döntése értelmében sor kerül közterületi lámpák elhelyezésére a
református temető parkolójában, valamint a Dózsa György u. –Rákóczi u. –Tatai
u. kritikus találkozási pontjain.
Kiválasztásra, majd elfogadásra került a sportcsarnok kiviteli tervére
vonatkozó 350 e + áfa összegű legkedvezőbb árajánlat.
Döntés született az idősek napja megrendezéséről. Erre a hagyományos, szép
rendezvényre december 15-én 16.00 órakor kerül sor az ÁMK-ban a tavalyihoz
hasonló módon.
Kiírásra került a jegyzői pályázat.
A testület a Hűvösvölgyi utca elnevezését Hidegvölgyi utcára módosította 2012.
január 1-től.
A karácsonyi szabadságolások miatt a polgármesteri hivatalban egységes
igazgatási szünetet tart a polgármesteri hivatal 2011. december 19-2012.
január1-ig, mely szerint ügyfeleket - ez alatt az időszak alatt- ügyintézés végett nem
fogad a hivatal, halaszthatatlan ügyekben valamint halotti anyakönyvezés esetén
viszont minden nap 8.00 órától 12.00 óráig ügyeletet tartunk az ügyfélszolgálaton,
illetve telefonon.
A
Képviselő-testület
2011.
november
28-án
tartotta
éves
kötelező
közmeghallgatását. A résztvevők több kérdést tettek fel, illetve számos területtel
kapcsolatban fejtették ki véleményüket, kritikájukat. Többek között szó esett az
állattartásról, az utak állapotáról, a zöldsziget hiányáról, a honlapról, a nemzeti
összetartozás emlékmű állításának kérdéseiről, az őszi tűzgyújtással kapcsolatos
levegőszennyezésről, a játszótér jövőjéről, a falu tévéről, a sportcsarnok, civilház
felújításának terveiről, az óvoda bővítéséről. Ezúton is köszönjük az aktív részvételt,
az építő-gondolatébresztő kritikákat!
Arra kérek és bíztatok minden Gyermelyi Lakost, hogy gondjaikkal, javaslataikkal
keressék fel a testület tagjait, a polgármestert, hiszen a közmeghallgatásra egy
évben egyszer kerül sor, ami viszont nem jelenti azt, hogy ettől függetlenül ne
lennénk nyitottak gondjaik orvoslására, javaslataik megfontolására.
Kókai Rita
polgármester

