Tisztelt Gyermelyi Lakosok!
I.
2012. április 24-i ülésünk a két ülés közötti beszámolóval vette kezdetét, néhány
pontját kiemelve:
Március 28-án tartották a Kistérségi Kulturális Kerekasztal1 találkozóját, amit Tóth
Ágnes szabadidő szervező készített elő, és képviselte községünket. A résztvevők
elégedetten, jó érzéssel távoztak tőlünk!
Kiírásra került a „Gyermelyért érdemérem” pályázat, amiről májusi ülésünkön kell
döntenünk!
Tóth Zoltánnal megbeszéltem a szomori domb tetején lévő keresztnél elhelyezésre
kerülő pihenő faigényét, amire támogató ígéretet kaptunk.
Március 30-án búcsúztattuk Dr. Malik Dean helyettes jegyzőnket. Április 2-án
munkába állt Dr. Nagy Zsolt, községünk jegyzője.
Részt vettem a Gyermelyi Zrt. új búzaőrlő malom építésének ünnepélyes
alapkőletételén.
Megkezdődött az új kalandpark-játszótér építése. Jó látni, hogy már néhány
földkupac is megnyerte a gyermekek tetszését, minden délután „telt ház” van a téren!
Gyermelyről szóló oldal jelent meg a 24 órában, melyben a kulturális élet és a főtér
alakítás-szépítés aktuális híreit olvashattuk.
Igen jól sikerült a Pálinka est, mint hagyománynak számító egyesületi rendezvény. A
borkultúra mellett már a pálinka, mint igazi magyar ital fogyasztásának kultúrájával is
megismerkedhettünk!
Megtörtént a németországi utazás előkészítése. A delegáció június 21-24-ig
tartózkodik vendéglátóinknál.
További napirendek:
II.
1

Kistérségi Kulturális Kerekasztal
Március 28-án Gyermely adott otthont a Tatabányai Többcélú Kistérség kulturális szakemberei
rendszeres találkozójának. A környék iskolaigazgatóin, művelődésszervezőin kívül Bereznai Csaba
tatabányai alpolgármester is részt vett a programon. A 15 résztvevő először Gyermellyel ismerkedett:
egy kisfilmet és egy, a falu kulturális életét bemutató diaelőadást tekintettek meg, majd az
együttműködés lehetőségeiről tárgyaltak. Szó volt a tatabányai „Vértes Agóra” projektről, amelynek
célja nemcsak a város, hanem a környező falvak kulturális központjává, támogatójává válni. A
jelenlévők megállapodtak egy Kulturális értéktár létrehozásában, amely kölcsönösen hozzáférhető
információkat tartalmaz a kistérség kulturális életéről: programokat, művészeti csoportokat,
kézműveseket gyűjt csokorba. A gyermelyi jellegzetességként feltálalt vargabéles elfogyasztása
közbeni kötetlen beszélgetés pedig alkalmat adott személyes tapasztalatok megosztására is.
Tóth Ágnes
szabadidőszervező
Általános Művelődési Központ, Gyermely

1.Elfogadásra került a pénzügyi helyzetről szóló beszámoló, mely szerint április
közepén a rendelkezésünkre álló pénzkészlet a lekötött betéttel együtt 144.669 e Ft
volt.
2. Az adóbehajtásról szóló beszámolót elfogadta testületünk, melyről Helmecziné
Bokros Ildikó adóügyi előadónk az alábbiakban (részlet) számolt be:
A legutóbbi beszámoló, 2012 január 20-a után az előző évben megkezdett eljárások
eredményeként még 816.672 Ft befizetés érkezett, ezzel 13 ügy le is zárult.
Még nem járt eredménnyel, vagy folyamatban van 28 db, melyek 70%-a önálló
bírósági végrehatónál van.
2012-ben a mai napig 22 adózó kapott felhívást összesen 847.046 Ft adóhátralék
rendezésére. Közülük 10-en a felhívás hatására teljesítették kötelezettségüket
343.900 Ft befizetésével.
1-1 letiltás kibocsátása, forgalomból kivonás kezdeményezése és részletfizetés
engedélyezése történt. 1 ügyet végrehajtónak adtunk át, 1 esetben a hátralék
tisztázása folyamatban van, 7 db felhívásnak még nem járt le a határideje.
3. Módosult 2011. évi költségvetésünk az alábbiak szerint:
Az önkormányzat
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszeget

372.080 ezer forintban,
372.080 ezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

(2) A képviselő-testület a 372.080 ezer Ft bevételi főösszegből



a működés célú bevételt
a felhalmozási célú bevételt

360.790 ezer Ft-ban
11.290 ezer Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a 372.080 ezer Ft kiadási főösszegből



a felhalmozás célú kiadást
a működés célú kiadást

59.195 ezer Ft-ban
312.885 ezer Ft-ban állapítja meg

4. Elkészült a 2011. év gazdálkodásának értékeléséről szóló jelentés,
elfogadásra került zárszámadási rendeletünk:
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
zárszámadásról szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyta jóvá:
412 055 E Ft
1 059 E Ft
263 401 E Ft
20 044 E Ft
124 709 E Ft

a

Működési bevétellel
Felhalmozási bevétellel
Működési kiadással
Felhalmozási kiadással
Pénzmaradvánnyal
- ebből:
124 709 E Ft
Működési pénzmaradvány

2011.

évi

0 E Ft

Felhalmozási pénzmaradvány

Gyermely Község Német Kisebbségi Önkormányzat által hozott határozat szerint- a
a ) bevételét
b ) kiadását

1 458 ezer Ft összegben
732 ezer Ft összegben

állapítja meg.
5.Elfogadásra került a független könyvvizsgálói jelentés, amely 2011. évi
gazdálkodásunkat -többek között- az alábbiak szerint értékelte:
Elvégeztem a Gyermely Község Önkormányzat mellékelt 2011.évi egyszerűsített
összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített
összevont éves költségvetési beszámoló a 2011.december 31-i fordulónapra
elkészített egyszerűsített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező
főösszege 1 535 625 E Ft, a tartalékok összege 123 163 E Ft egyszerűsített éves
pénzforgalmi jelentésből, amely szerint a 2011.évi teljesített költségvetési bevétel
413 114 E Ft, a teljesített költségvetési kiadás összege 283 445 E Ft, és az ezen
időponttal végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból,
amely szerint a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 123 163 E Ft, áll.
Záradék/Vélemény:
A könyvvizsgálat során a Gyemely Község Önkormányzat 2011.évi egyszerűsített
összevont éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési
és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban
foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő
bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített összevont éves költségvetési
beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei
beszámolási
és
könyvvezetési
kötelezettségének
sajátosságairól
szóló
249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek
szerint készítették el.
Véleményem szerint az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló
Gyermely Község Önkormányzat 2011.évi költségvetése teljesítéséről, a
2011.december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről
megbízható és valós képet ad.
Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz
készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatok az egyszerűsített összevont éves
költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.
Önkormányzat gazdálkodása
Az önkormányzat befektetett eszközállománya 1 421 794 E Ft-ról 1 404 899 E Ft-ra
csökkent.
Pénzeszközei 53 345 E Ft-ról 116 153 E Ft-ra növekedtek, tartaléka pedig 62 089 E
Ft-ról
123 163 E Ft-ra emelkedett.

Az Önkormányzat szigorú, takarékos gazdálkodást folytat. Nagy hangsúlyt helyez a
fejlesztési célú kiadásainak emelésére.
A könyvvizsgálat eredménye alapján megállapítom, hogy az egyszerűsített
beszámoló, az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről a valóságnak
megfelelő képet nyújt.
6. Elfogadtuk a 2012. évi hulladékszállítási díjakat, lényegében visszaállításra
kerültek a tavaly decemberben elfogadott 2012. évre vonatkozó díjtételek, amelyeket
januártól nem vezethetett be a szolgáltató. Erre májustól került sor az új törvényi
rendelkezések szerint:
Díjtételek:
80 l-es edény éves díja:
110 l-es edény éves díja:
240 l-es edény éves díja:
Környezetbarát zsák:

264,-Ft+ áfa/db/ürítés
355,-Ft+ áfa/db/ürítés
750,-Ft+ áfa/db/ürítés
284,-Ft+ áfa/db

Külterületi szemétszállítási díj:
Nem állandó lakosok esetén:
Állandó lakosok esetén:

7.384,-Ft+áfa/év
14.768,-Ft+áfa/év

7. A Testület tárgyalta a belső ellenőri jelentéseket. A kistérségi belső ellenőri
jelentés a 2010 és 2011. év egy részét értékelte. Az önálló belső ellenőrünk pedig
elsősorban az ÁMK gazdálkodásával, valamint az iparűzési adó kintlévőségek
behajtására tett intézkedésekkel foglalkozott. A hiányosságként megjelölt területek
2011-ben, illetve 2012-ben folyamatosan javításra kerültek, kerülnek.
8. A Képviselő-testület döntése szerint a Béke utcai szolgálati lakásokban
kazáncserét kell végezni, az elavult kifejezetten rossz minőségű készülékek miatt.
9. A Temető utcában útjavításra, a Major utcában útépítésre (tört aszfalt) kerül sor –
a testületi döntés szerint.
10. A Képviselő-testület a Zöldhulladék lerakó építésének szándékát elvetette.
11. Módosult az Oktatási Kulturális Bizottság személyi összetétele. Új tag Bederna
Zoltán képviselő.
12. Az óvodabővítés helyzete:
Az óvodabővítés tervére vonatkozóan ismét egyeztetést tartottunk az Igazgató
Asszonnyal, az Óvoda vezető Asszonnyal és a tervezőkkel, mivel a jelenlegi –hely
igényekre vonatkozó- előírás szerint az egy gyermekre vonatkozó előírás 3 m2.
Az új tervnek már az új előírásoknak kell megfelelni, mert hiába bővítenénk, ha a
megnövekedett létszám befogadására az épület az előzőekben elfogadott
tervvariáció, azaz bővítés szerint nem alkalmas. Pályázati forrás igénybevétele
esetén pedig hiába hivatkozunk a gyermeklétszám növekedésére, ha a tervek
szerinti épület befogadóképessége nem alkalmas arra, hogy csoportonként legalább
25 fő elhelyezésére alkalmas legyen.

Alternatívát az udvar felé nyúló bővítés jelenthet, mert oldalirányba nem tudunk
tovább terjeszkedni.
A testület döntése szerint az ismételten elkészített tervvariációkat az óvoda dolgozói
áttekintik, majd ismét összeülnek a döntést hozók.
13. A Képviselő-testülete a főzőkonyha alapanyag beszerzésére közbeszerzési
eljárást hirdet. Az alkalmazott eljárás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv.
122.§ (7) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás. A képviselőtestület megbízza e jegyzőt az eljárás megindításával.
14. Elfogadtuk a 2012. év közbeszerzési tervét.
15. Elfogadtuk a 2011. évről szóló gyermekjóléti és családvédelmi beszámolót.
Ismét megnyugtató képet kaptunk. A családgondozó és gyermekjóléti munkatárs
lelkiismeretes munkáját köszönjük!!
16. Képviselő-testület úgy döntött, hogy feladat ellátási szerződést köt a köztemetési
feladatok ellátására a római katolikus és a református egyházzal. Ennek keretében a
katolikus és a református temető -jelenleg önkormányzati tulajdonban lévőhalottasházainak épületét a gyermelyi római katolikus valamint a református egyház
tulajdonába adja.
17. Támogatások, logó, fahíd, Beatrice
Német utazás költségeinek támogatása:
A Képviselő-testület a német utazás útiköltségét 300.000,-Ft-tal támogatja.
Sport és –Egészségnap megrendezése
A Képviselő-testület a sport és-egészségnap megrendezésének pályázaton elnyert
250.000,-Ft összegét 150.000,-Ft-tal kiegészíti.
Gyermelyi logó, levélpapír tervezése
FIGYELEM!!! Pályázat!!!
A Képviselő-testület a gyermelyi logó elkészítésére pályázatot hirdet az alábbiak
szerint:
I. kategória 6-14 éves korosztály
II. kategória 15-22 éves korosztály
Díj: 15-15 e Ft értékben családi program támogatása. (pld. színház, állatkert stb.)
A Képviselő-testület mindkét kategóriában kiválasztja a legjobb pályázatot, majd a
két nyertes pályamű közül választja ki Gyermely Község Logóját.
Határidő: 2012. május 15. pályázat kiírása
2012. június 15. pályázat beadása
2012. június 30. pályázat elbírálása
Gyarmatpuszta szabadidőpark – fahíd építése
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a gyarmatpusztai szabadidő
parkban lévő két árkot összekötő fahíd építésének megrendelésére.

Falunapi főműsorszám megrendelése
A Képviselő-testület a 2012. szeptember 8-án megrendezésre kerülő falunapon a
Beatrice együttes fellépését támogatja. Az együttes díjának áfáját, azaz 175 e Fr-ot
azonban külső támogatásokból kell biztosítani, melyre a polgármester garanciát
vállalt.
17. 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítása
Előadó: Kókai Rita polgármester
Gyermely Község Képviselő-testülete a belső ellenőrzési terv II. és III. félévére
vonatkozó ellenőrzési tervet módosítja az alábbiak szerint

Sorszá
m

Megnevezés

Ellenőrzés
időpontja

1.

Önkormányzat helyi adó – ezen belül a helyi iparűzési adó kint
levőségének behajtására tett intézkedések vizsgálata

I.negyedév

2.

Az Önkormányzat aktuális szerződéseinek törvényességi,
szabályossági, gazdaságossági vizsgálata.

II.negyedév

3.

Az önkormányzat likviditásának vizsgálata a folyamatban lévő
beruházások tükrében. (pénzügyi szakértői munka megrendelése.
Szabályszerűségi, cél ellenőrzés

III.negyedév

4.

Feladat, létszám, fedezet aránya a hatósági és az Önkormányzati
feladatellátás vonatkozásában a Gyermelyi Polgármesteri
Hivatalnál 2011-2012 év
Szabályszerűségi, Pénzügyi ellenőrzés

IV.negyedév

Mindezekről bővebben a honlapon olvashatnak.
Kókai Rita
polgármester

