Tisztelt Gyermelyi Lakosok!
A 2012. március 27-i képviselő-testületi ülésről az alábbiakban számolok be
Önöknek:
Mint az ismeretes Önök előtt a sportcsarnokunk nagyon rossz állapotban van, mind
fizikai állagát tekintve, mind használhatóságát (öltőzők, fűtési rendszer miegymás)
tekintve. A testület több alkalommal tárgyalta az ügyet, több felújítási lehetőséget
megvizsgált, végül egy jó megoldás látszik, melyre 2011-től van lehetőség. Tavaly
hozta meg a kormány azt a döntést mely alapján a cégek a társasági adójukat
közvetlenül utalhatják sportcélú támogatásra, abban az esetben, ha a felújítást
végzők rendelkeznek a társasági adó befogadásra jogosító okirattal.
A Gyermelyi Vállalatcsoport előző év végén már jelezte, hogy a társasági adóját
szívesen utalná helyi sportlétesítmények, a helyi sportélet fejlesztésére, így kezdtük
meg a sportcsarnok és öltöző felújítási terveit összeállítani.
Ahhoz hogy az adó befogadására szolgáló okirat birtokába jussunk, tehát
lehetőségünk legyen a 100 milliós nagyságrendű támogatás igénybevételére,
érvényes építési, felújítási engedély birtokában, pályázatot kell benyújtanunk.. Ezt
követően a felújítást végző, jelen esetben az önkormányzat és a Labdarúgó
Egyesület, megállapodásokat köt azon cégekkel, akik a társasági adójukat felajánlják
ilyen célra. A Gyermelyi Vállalatcsoporttal előzetes megállapodásunk már van a
támogatásról, ezen felül szükséges 30% önrész (kb. 46 millió forint) biztosítása is,
mely az önkormányzat feladata.
A felújításra, kisebb bővítésre bizonyosan nem lesz ilyen jellegű lehetőség a közeli
jövőben, előbb-utóbb biztosan hiányzik majd az államkasszából a társasági adó ilyen
módon kieső része. Fontos, hogy a befogadó nyilatkozatok aláírása után az utalások
gyorsan várhatóak, mert nem kell az államapparátus minden bugyrát megjárnia a
pénznek.
A pályázatot a jövő héten nyújtjuk be és reményeink szerint a felújítás már nyáron
elkezdődhet, így idén be is fejeződhet. Sok azonban még a kérdés, melyre
remélhetőleg hamarosan választ kapunk.
Ezzel párhuzamosan több másik pályázatunk is folyamatban, bírálati szakaszban
van. Egyrészt a főtér rekonstrukciójával, jelentős részben a zöldfelület növelésével
kapcsolatos pályázatunk is beadásra került, ehhez kapcsolódik a faluszéleken
történő fásítás, bokrosítás terve (Csalogány utca és Tatai utca vége). Az
óvodabővítés tervei is készülnek, mely ugyancsak fontos pontja az előrelépésnek.
Ezzel kapcsolatos hír, hogy amit vártunk nevezetesen a pályázati lehetőséget az
ovibővítéssel kapcsolatban, vélhetően megnyílik ez a lehetőség, melyet megfelelő
körülmények esetén nem szabad kihagynunk.
Látható, hogy egyszerre érik be több nagyobb beruházás, s ilyen felértékelődik a
megtakarítás és a gondos gazdálkodás gyümölcse. Önkormányzatunk tartalékai és a
pályázatokon elnyerhető összegek szerencsés szcenárió esetén – és miért ne
számolnánk ezzel – az összes fontos beruházásra lehetőséget nyújthatnak a
jövőben. Látható, hogy az újonnan megnyíló pályázati lehetőségeket mindenképpen
érdemes kivárni, hiszen jelentős támogatással lehet komoly beruházásokat
véghezvinni.
Rendezési tervünk módosításra kerül. Ennek apropóját a sportcsarnok mögötti
területen, kialakítandó 4 db telek lehetősége adta. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
az gondolják át esetleges rendezési terv módosítási javaslataikat majd azokat április
16-ig jelezzék a polgármesteri hivatalban, szóban, avagy írásban. Amennyiben

szakmailag és a testület által támogatható javaslatok kerülnek elénk, úgy a rendezési
terv módosításban szerepeltetni fogjuk.
A zöldhulladék lerakó kialakításának feltételeit anyagi vonzatait is vizsgáljuk, annak
érdekében, hogy a megvalósítást követően tudjuk-e biztosítani annak működését.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy jelezzék a polgármesteri hivatalban 2012. április
16-ig, hogy van-e igény zöldhulladék lerakó létesítésére. Szeretnénk látni a lakosság
valós igényeit. (Ezzel kapcsolatban a községi honlapon elindítunk egy internetes
szavazást is.)
Kókai Rita, polgármester

