Tisztelt Gyermelyi Lakosok!
A 2011. december 13-i Képviselő-testületi ülések fontosabb döntéseiről az
alábbiakban számolok be Önöknek:
A november 28-i közmeghallgatáson az elmúlt évekhez képest nagyobb számban
vettek részt a helyi lakosok.
Összességében érzékelhető, hogy a több forrásból is megvalósuló tájékoztatás
ellenére sem jut el minden információ az érintettekhez.
Az alábbiakban a közmeghallgatáson felvetett kérdéseket, javaslatokat foglalom
össze.
A Képviselő-testület a közmeghallgatáson elhangzottaknak megfelelően a
következő intézkedéseket kezdeményezi:
1. A falugondnok járja be a községet és készítsen felmérést a házak előtti
vízelvezető árkok állapotáról.
2. Az önkormányzati telkek rendezettségét a vegetációs időszaktól kezdődően
folyamatosan ellenőrizni kell.
3. Az őszi időszakban fokozott figyelmet kell fordítani a tűzgyújtás szabályainak
betartatására.
4. A Képviselő-testület 2012. évi költségvetésében mérlegelje a zöldsziget
kialakításának alternatíváit, annak költségeit, valamint át kell tekinteni
esetleges elhelyezésének alternatíváit. (Nem a gázcsere telep a megfelelő
hely!!)
5. A polgármester kezdeményezze a Tarján felé eső főút, valamint a községen
átmenő útszakasz kátyúinak rendbetételét, a téli időszakban pedig a fokozott
sózást, hó eltakarítás elvégzését.
6. A honlapot át kell tekinteni és pótolni kell hiányosságait:
(jegyzőkönyvi, rendeleti, egyéb anyagok pótlása, sportcsarnok, civilház
programjainak stb. stb. részletes feltöltése).
7. A civil szervezetek, egyházak, egyesületek felé ISMÉTELTEN kezdeményezni
kell azt, hogy az anyagokat küldjék meg a hivatal számára annak érdekében,
hogy a honlapra feltöltésre kerüljön.
Sajnálattal vettem, vettük tudomásul, képviselőnk Dr. Kocsis Tamás lemondását.
Az egészségügy területén megnövekedett sokoldalú munkája mellett a jövő évtől
nem tudja tovább vállalni a képviselői munkát. A jövőben szakmai munkájára kíván
koncentrálni. Dr. Kocsis Tamás a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
elnökeként nagy segítségünkre volt a költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási
kérdések előkészítésében, de egyéb ügyekben is konstruktív, széles látókörrel,
tapasztalattal rendelkező, aktív tagja volt testületünknek!
Döntését azonban
tisztelettel tudomásul vesszük, megértjük! További munkájához sok sikert, jó
egészséget kívánunk!
A továbbiakban (várhatóan 2012 januárjában) a Helyi Választási Bizottságnak ülést
kell tartania, ahol megállapításra kerül a kislistán, soron következő jelölt személye,
majd döntést kell hoznia a megüresedett mandátum kiadásáról.

A HVB ülését követően a HVB elnöke ismerteti a bizottság döntését, majd ezt
követően kerül sor a kislistán következő legtöbb szavazatot elért jelölt eskütételére.
Az ÉDV ZRT-vel 2002-ben kötött üzemeltetési szerződés december 31-én lejár.
Az ÉDV Zrt. javaslatot tett arra, hogy az üzemeltetési szerződés helyett
vagyonkezelési szerződés kötésére kerüljön sor.
Ezen vagyonkezelési forma előnyeit, hátrányait meg kell vitatnunk, és pozitív döntés
esetén elő kell készíteni a vagyon felmérését, aktualizálását. A testület az
előzőekben összefoglalt indokok alapján 2012. december 31-ig meghosszabbította
a jelenlegi üzemeltetési szerződés hatályát.
Elfogadásra kerültek a jövő évi hulladékszállítási díjak
80 literes edény éves díja
110 literes edény éves díja
240 literes edény éves díja
Környezetbarát zsák
Külterületi szemétszállítási díj
nem állandó lakosok esetén:
Külterületi szemétszállítási díj
állandó lakosok esetén:

264.- Ft +
áfa/db/ürítés
355.- Ft +
áfa/db/ürítés
750.- Ft +
áfa/db/ürítés
284.- Ft + áfa/db
7.384.- Ft + áfa/év
14.768.- Ft + áfa/év

A testület áttekintette a főtér rendezés terveit.
A Környezetfejlesztési akció pályázati kiírásra beérkezett ajánlatok közül a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatát elfogadva a Metodus Kft.
mellett döntött.
A Képviselő-testület a polgármestert jutalomban részesítette.
A Zsámbék várossal két hónapja megkötött hatósági igazgatási társulási formát
társulásos megbízási formára módosította. Ennek keretében nyernek majd
elintézést az építésügyi, településfejlesztési, településrendezési, környezetvédelmi,
természetvédelmi, közlekedési, birtokvédelmi, közterület-használati, közterület
rendjével
kapcsolatos,
állattartási,
közvilágítási,
csapadékvíz-elvezetési,
hulladékkezelési, szabálysértésekkel kapcsolatos feladatok.
A testületi ülést követően évzáró koccintásra kapott meghívást az ÁMK vezetése,
szabadidő szervezője, egyházaink képviselői, a német nemzetiségi önkormányzat
elnöke, a labdarúgó egyesület elnöke, a faluvédő egyesület elnöke, az egészségügyi
szolgálat, a karitász képviselője. A polgármester a Lakosság nevében köszönte meg
az érintett közösségek, csoportok, valamint az önkormányzati képviselők
szorgalmas, áldozatos, Gyermely község érdekében kifejtett munkáját, s az év
koccintással, beszélgetéssel zárult.
Tisztelt Gyermelyiek!

Önkormányzatunk Képviselő-testülete nevében kívánok Önöknek áldott, lelkiekben
megélt békés ünnepeket! Ne csak házainkon, hanem lelkünkben is gyúljanak
fények, figyeljünk egymásra, és a szeretet ereje kovácsolja össze a családjainkat,
egész közösségünket!
Kókai Rita
polgármester

