Tisztelt Gyermelyi Lakosok!
2012. január 31-én tartotta ez évi első ülését a Képviselő-testület. A fontosabb
döntéseiről az alábbiakban számolok be Önöknek:
Letette esküjét Gábor Zsuzsanna, aki Dr. Kocsis Tamás lemondását követően a
kislistán soron következő, legtöbb szavazatot elért képviselő jelölt volt. Munkájához
jó egészséget, erőt kívánunk!
Módosult a bizottságok összetétele, ennél fogva az SzMSz is. A Szociális,
Egészségügyi Bizottság tagjai: Gábor Zsuzsanna, Szente László, Nagyné Kiss Irén.
A Pénzügyi és Település-fejlesztési Bizottság tagjai: Bederna Zoltán, Gábor
Zsuzsanna, Dr. Nyírán Gergely. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai:
Tirpák László, Gábor Zsuzsanna, Szente László, Tóth Ágnes, Kovács Zsuzsanna.
Módosult az ügyfélfogadási rend: Hétfőn 13-16-ig, Szerda de.: 8-12, du.: 13-16
óráig Pénteken 8-12-ig várjuk az ügyfeleket.
Beszámolt tevékenységéről a háziorvos, a védőnő és a fogorvos. (A beszámolók
a honlapon az intézmények/ egészségügy címszó alá feltöltésre kerülekt.) A
háziorvosi szolgálat az önkormányzat támogatásával legkésőbb 2014-től
gyermekorvosi szolgálat kialakítását tervezi.
A két ülés közötti beszámolót csaknem teljes terjedelmében idézem az abban
foglaltak miatt:













2012. január 2-án újult erővel kezdtük meg a munkát. Január 13-án ismét
megható visszahonosításra, állampolgársági eskütételre került sor.
Kiss Zoltán elköltözése folytán a falutévé műsor készítését Heilmann József
vállalta.
A civil ház emeleti funkciójának meghatározása érdekében előzetes felmérés
közzététele történt meg a helyi újságban.
Január 19-én a Kormányhivatalban a megye polgármesterei tájékoztatást
kaptak az új önkormányzati törvényben foglalt változások, a járási
rendszer kialakítása, valamint a megváltozott államháztartási törvény kapcsán.
Gyermely a koncepció szerint Tatabányához tartozik majd.
A körjegyzőség (közös hivatal) kialakításáról tárgyalást folytattunk Nagy
György polgármesterrel.
Körzeti megbízottunk javaslatára tárgyaltam egy térfigyelő kamera rendszert
üzemeltető céggel, akiktől a napokban várok árajánlatot.
Szente Lászlóval és Tóth Józseffel bejárást folytattunk Gyarmatpusztán,
valamint Gyermelyen, feltérképezve a jövőbeni megoldásra váró feladatokat.
(gyarmatpusztai temető rendbetétele, vízvezeték kiépítése, kápolna környék
és egyéb területek rendbetétele, utak állapota, gondozatlan területek-porták
stb.) Külön ütemterv készült a feladatok elvégzésére.
A főtéren sor került a patakmeder egy kisebb részének kitisztítására a
közmunkások segítségével, valamint Hullár Norbert segítségével kivágásra,
metszésre kerültek az elkorhadt fák. A Zelenák kanyarban lévő hídnál is
tisztítási munkák folynak.
Az elmúlt évben Kürt község (Felvidék) polgármestere keresett meg azzal a
kéréssel, hogy szívesen vennék részvételünket a kürti fesztiválon, melynek
megrendezésére pályázatot nyújtanak be, és ebben, mint támogató,
egyetértés esetén mi is szerepet vállalnánk. Természetesen megadtam a
támogató nyilatkozatot. A pályázat nyert, így meghívást kaptunk Kürtre, ahová














műsorral és helyi gasztronómiát bemutató standdal veszünk részt 2012. július
21-22-én. Téglássi János polgármester Úr személyesen látogatott el hozzánk,
megtudtam, hogy Csepregi Márton képviselősége idején már megkezdődött a
kapcsolat kiépítése, a polgármester úr akkoriban még képviselőként járt
nálunk két ízben. A fesztivál előkészítésére február 24-én kerül sor, ahová
szintén meghívást kaptunk, négy fővel utazunk ki hozzájuk az előkészítési
munkálatok miatt. Terveim szerint Tóth Ágnes szabadidő szervezővel
képviseljük községünket. Bízom benne, hogy egy jövőbeni gyümölcsöző
kapcsolatot tudunk kiépíteni ezzel a felvidéki községgel. A polgármester úr
szimpatikus, megnyerő személyisége számomra már most garancia!
Meghatározásra került a Németországba történő kiutazásunk időpontja is.
Június 22-24. Az iskolás csapat már hétfőn kiutazik autóbusszal, a testületi
delegáció pedig pénteken csatlakozik hozzájuk.
Előkészítésre került a „Gyermelyért” közhasznú közalapítvány (ezt az
önkormányzat működteti majd, valamint egy egyesület létrehozása (ebbe a
helyi civil szervezetek tömörülnek majd), illetve a Gyarmatpusztáért Alapítvány
alapító
okiratának
módosítása.
Mindezekhez
az
önkormányzat
szerepvállalására lesz szükség (alapítvány induló tőke, ügyvédi költség)
annak érdekében, hogy létrejöttükkel a pályázati lehetőségeket ki tudjuk
használni, valamint rendezvényeinket kedvezőbb feltételekkel tudjuk
megrendezni.
A gyarmatpusztai színpad megépítésére irányuló pályázatunk befogadásra
került, a helyszín ellenőrzésére január 24-én került sor az MVH által.
Tárgyalásokat
folytattunk
a
Faluvédő
Egyesülettel,
valamint
a
Gyarmatpusztáért Alapítvánnyal, mivel két kedvező pályázati lehetőségre
van kilátás. Egyrészt a kápolna környékének (lépcső) kiépítésére, másrészt
játszótéri eszközökre pályáznak majd.
Törvényi lehetőség, hogy a cégek a társasági adó jelentős részével sport célú
támogatást adjanak. A Gyermelyi Zrt. vezetősége keresett meg azzal a céllal,
hogy a sportcsarnok beruházás kapcsán milyen módon lehet ezen
támogatást helyben felhasználni. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések jelenleg
folynak.
Végh Zsigmond kezdeményezésére látogatott el hozzánk Jásdi Balázs a
Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó
Hivatalának hagyományőrző szakreferense, akik –mint ahogy az újság már
hírül adta- február 26-án részt vesznek a Doni hősök emlékére
megrendezésre kerülő rendezvényen. Ezen rendezvény a környéken, Bajnán
és Héregen a tavalyi évben részt vettem. Felemelő és emlékezetes
rendezvények voltak, aminek színtere idén Gyermely lesz. Az előkészítő
szervezési feladatokat az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint
Végh Zsigmond és Tóth Ágnes szabadidő szervező végzi majd.
Levélben kerestem meg még novemberben a Magyar Közút megyei
igazgatóját, Barabás Zsoltot, a közút állapotának javítása érdekében.
A közmeghallgatáson elhangzottak és egyéb megkeresések alapján el kell
gondolkodnunk egy zöldhulladék lerakó létesítésén, melyre az iparterületen
már a tavasztól lehetőség nyílna. Amennyiben esetlegesen pályázati
lehetőség is adódnak, meg kell ragadni.

Elfogadásra került a pénzügyi helyzetről szóló beszámoló. E szerint
pénzkészletünk jelenleg 98.973 e Ft. Az adóbehajtásról szóló tájékoztató szerint
november és január 20- között további 1.663.111 Ft kintlévőség folyt be.
Beterjesztésre került a 2014. évi költségvetés-tervezet. Végleges elfogadására a
februári ülésen kerül sor.
A helyi adókról szóló törvénymódosítás tovább bővítette az adózás alá vonható
adótárgyak körét. Ez építményadó és telekadó rendeletünket is érintette. (pld. a
külterületi be nem épített telkek is adóznának, illetve adózna a külterületi teleknek
építménnyel le nem fedett része. Adót lehetne kivetni a szociális, egészségügyi,
oktatási célra szolgáló helyiségek, továbbá az egyházi tulajdonban lévő építmények
után.) A Képviselő-testület ezen rendelet módosítások keretében tovább
bővítette a mentességek körét, az adóterhek növelését, új adótárgyak
bevonását nem támogatta. (A két rendelet a honlapon a rendeletek között
olvasható!)
A Testület kiválasztotta az óvodabővítés engedélyezési tervének készítőjét. Weiper
Viktória és Fazekas Mária építészek kapnak megbízást e feladatra.
A Főtér pályázat aktuális kérdéseivel összefüggésben meghatározást nyert a tér
jövőbeni koncepciója, melynek során a Képviselő-testület egyhangú szavazattal
úgy döntött,
 hogy az I. és II. világháborús hősi emlékműveket jelenlegi helyükről áthelyezi
a Petőfi tér 208 hrsz-ú részére. (a jelenlegi játszótéri eszközök helye).
 Az emlékművek elhelyezése Magyarország címerpajzsát mintázó térkő alapra
történik. Ugyanitt nyer elhelyezést a „Nemzeti összetartozás” emlékműve,
melyről a beérkező pályaműveket elbíráló bizottság javaslata alapján a
Képviselő-testület 2012. március 30-ig dönt.
 Az új játszótér kialakítására a Petőfi tér 68/2 hrsz-ú területén kerül sor a
Gyermelyi Parképítő Kft. terve alapján.
 A régi játszótéri eszközök –előírásoknak megfelelő átalakítást és ennek
ellenőriztetését követő- felállítására a gyarmatpusztai szabadidő parkban,
illetve a Semmelweis utcai játszótéren kerül sor.
A tér fentiek szerinti háromdimenziós, megfestett változatát az ÁMK-ban és a
hivatalban tekinthetik meg 2012. február 16-tól.
Tájékoztatást kapott a testület a községben folyó területrendezési munkálatokról.
(épület feltüntetések, földmérések, megosztások, telekalakítások). Döntöttünk arról
is, hogy megkezdhetők az előkészítő munkálatok a sportcsarnok mögötti területen
lévő építési telkek kialakítására. Ez rendezési tervmódosítást jelent, mivel jelenleg
erre a területre kizárólag sportcélú létesítmények helyezhetők el.
Kókai Rita
polgármester

