Tisztelt Gyermelyi Lakosok!
A 2012. február 28-i képviselő-testületi ülésről az alábbiakban számolok be Önöknek:
Két ülés közötti beszámoló fontosabb részei:
Kuratóriumi ülést hívott össze Stark István, aki Széchenyi Péter megbízásából
jelenleg a Széchényi Művésztelep Alapítvány működését irányítja. Az ülésen nem
jelentek meg teljes számban a kuratóriumi tagok, így csupán „beszélgettünk” közös
ügyeinkről, bevonva skype-on Széchenyi Pétert.
Álláspontom szerint az alapítványnak és az önkormányzatnak a jövőben meg kell
találnia az össze fogás, az együttműködés szoros lehetőségét, lakossági, iskolai stb.
programok szervezésének, színterének kidolgozásával.
Egyeztetésre került az óvodabővítés terve az intézmény vezetőkkel, helyettesekkel,
tervezőkkel együttesen megtartott találkozóan.
Kürtre utaztunk Tóth Ágnessel a júliusi Kürti Fesztivál előkészítő EU-s projekt
bemutatására, valamint előkészítésére. Nagyon sok információval és a kedves
vendéglátás élményével gazdagodva tértünk haza. Községünk tésztás ételekkel és
iskolás-felnőtt előadásokkal képviselteti majd magát a nyári rendezvényen, de a
hosszú távú együttműködés paramétereit is kidolgoztuk.
A hó eltakarítás kisebb-nagyobb zökkenőkkel folyamatos volt.
A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság összehívta a terület polgármestereit annak
érdekében, hogy felkészítést adjon a rendkívüli időjárásra. Ennek megfelelően
készültünk fel helyben. A későbbi két napig tartó hófúvás miatt, annak ellenére,
hogy utakat folyamatosan, a külterületekre kiterjedően is tisztítottuk éles és arrogáns
kritikákat kaptunk szőlőhegyi lakosoktól. Sajnos az ide költözők nem számolnak a
külterületi utak járhatóságának időnkénti hátrányával, s miközben állandó lakosként
élnek az adott területeken, folyamatosan a közlekedés nehézségeinek hivatkozva
keresik fel az önkormányzatot. Annak ellenére, hogy az utak rendbetétele, a hó
eltakarítása a külterületek vonatkozásában egyedülálló a környéken!
Elfogadtuk a pénzügyi helyzetről szóló beszámolót, mely szerint gazdálkodásunk
stabil.
A testület megalkotta 2012. évi költségvetési rendeletét 410.471 E Ft bevétellel és
kiadással.
Megalkotásra került az önkormányzat vagyon-, valamint a nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű vagyontárgyáról szóló rendelete.
Döntés született arról, hogy indulunk egy igen összetett, de számos jó lehetőséget
magában foglaló kulturális pályázaton.
A testület elbírálta a támogatási kérelmeket. Az alábbi döntés született:
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A cégeknek törvény adta lehetősége, hogy társasági adójukkal támogassák a sportcélú
tevékenységeket, azaz az ehhez kapcsolódó terem, épület, eszközbővítésre illetve a
működés támogatására irányuló igényeket. A pályázat célja az utánpótlás nevelés,
gondozás.
Így keresett meg minket a Gyermelyi Zrt. vezetősége, felajánlva támogatását a
sportcsarnok és sportöltöző felújítására.
A támogatás címzettje, azaz az erre irányuló pályázat benyújtója azonban csak sport célú
szervezet lehet, mely esetünkben a Gyermely-Szomor Labdarúgó Egyesület. Mivel azonban
az érintett épületek, azaz a sportcsarnok és a sportöltöző önkormányzati tulajdonban
vannak, ki kellett dolgozni az önkormányzat és az egyesület közötti munkamegosztás,
pályázat előkészítés kereteit, illetve az önkormányzat egyéb szerepvállalását, mely többek
között az önerő biztosítását jelenti.
A Képviselő-testület elbírálta a jegyzői pályázatokat, melynek eredményeképpen 2012.
április 1-től Dr. Nagy Zsolt hivatalunk jegyzője.
Kókai Rita
polgármester

