Tisztelt Gyermelyi Lakosok!
A 2012. május 31-i ülésről az alábbiakban számolok be Önöknek:
I.
Beszámoló a két ülés között történtekről:
Elkészült a református temetőnél lévő telkek előtti út murvázása, valamint a Major
utca törtaszfalttal történő terítése.
A kalandpark építése lassan végéhez közeledik. A növényültetések, füvesítés
folyamatban van. A parkban elhelyezett játszótéri eszközök bevizsgálása rövidesen
megtörténik. Kérjük a szülők, gyermekek türelmét. Amint megerősödik a fű, a
növények, birtokba vehetik a parkot, játszótéri részt.
Sikeresen zajlott a MAJÁLIS. Az Oktatási, Kulturális Bizottság, valamint Tóth Ágnes
szabadidő szervező alapos, minőségi munkát végeztek. Az utóbbi idők
legpergősebb, legszínesebb rendezvényét zárhattuk. Évek óta hiányoltuk, kértük,
hogy a gyermekeknek legyenek vetélkedők, ami idén végre megvalósult. Olyannyira,
hogy a gyermekek abba sem akarták hagyni! Köszönet érte Tóth Áginak!
Sokat dolgozott Szente Laci, Kovács Zsuzsi, Tirpák Laci! Nekik is köszönjük!!
A vendéglátósok is kitettek magukért. Köszönjük támogatásaikat! Köszönjük továbbá
minden fellépőnek a színvonalas műsort!
Sikeresen zajlott a sport és egészségnap is. Nagyszámú látogatottság mellett, a
Bozsik programmal együtt, több helyszínen folytak a programok, ki-ki, felnőtt,
gyermek, idős megtalálhatta a számára érdekeset! Árpádhalmi Klaudia reformételei
nagy tetszést arattak. Reméljük, hagyományt tudunk teremteni, hiszen a mozgás, az
egészséges életmód számára nem lehet elég reklámot csinálni!!
A pályázati és önkormányzati forrásból megvalósuló rendezvényt a Rönk, a
Gyermely-Szomor Labdarúgó Egyesület, valamint a Gyermelyi ZRT támogatta.
Tóth Ági lelkes, lelkiismeretes munkáját ezúttal is köszönjük! Köszönjük továbbá
mindenkinek, aki munkájával, részvételével kivette részét a nap eseményeiből!
A katolikus temető mellé kihelyezett két konténer folyamatosan tele van,
kéthetenkénti ürítésük nem elegendő. További egy konténer kihelyezését
kezdeményeztük.
A főtér virágosítása megtörtént, jelenleg a hivatal, a CBA és a civilház körül fák
rendbetétele zajlik. Megújul még a hivatal bejárata előtti rész, néhány fa is kivágásra,
majd pótlásra került Hullár Norbertékkel egyeztetve.
Sikeres elbírálást nyertek pályázataink: gyarmatpusztai színpad építése, bitumenes
pályaépítés az iskolaudvarban, valamint az előbb részletezett sport és egészségnap.
II.
Fontosabb napirendek, döntések
A Képviselő-testület döntött a civil ház hasznosításáról. Az értékesítésre irányuló
hirdetmény többek között tartalmazza, hogy az emeleten lakásokat kell kialakítani, a
földszint jelenlegi funkcióit meg kell őrizni.

Döntés született a Petőfi téren jelenleg lévő pavilonok megszüntetéséről. Ennek
értelmében jövő tavasztól az épületek elbontásra kerülnek. A Képviselő-testület a tér
fásítását, átrendezését tervezi.
A testület két pályázat benyújtását tervezi. Egészségre nevelő és szemléletformáló
programokra, valamint rugalmasságot növelő helyi innovatív kezdeményezésekre
irányuló pályázatot szeretnénk beadni. (ezekről bővebben a testületi anyagban
olvashatnak majd.)
Döntés született a Petőfi téren elhelyezésre kerülő címerpajzs térkő alap építéséről,
az I. II. világháborús, az 1848-as emlékművek áthelyezéséről, valamint a „Nemzeti
Összetartozás” Emlékmű felállításáról. A munkálatok hamarosan megkezdődnek,
jelenleg zajlik az árajánlatok bekérése.
Árajánlatokat kérünk a patakmeder tisztítására, valamint útjaink kátyúzására. Az
utóbbi szándékaink szerint rövidesen megvalósul.
Megrendeltük rendezési tervünk módosítását, melynek sarkalatos pontja a
sportcsarnok mögötti területen történő telkek kialakításának lehetősége. (4 db 600
m2-es telket fogunk kialakítani a Gyöngyvirág utca csarnok felőli részén.) Emellett
egyéb lényeges szempontokat is szerepeltetünk a módosítás kapcsán, amit a
szabályok szerint a lakosság az eljárási szakaszban véleményezhet majd.
A testület támogatta a tavalyi évben is „bejáratott” igazgatási szünet lehetőségét,
amire idén nyáron július 23-től augusztus 6-ig kerül sor. Ez alatt a hivatal telefonos
ügyeletet tart majd.
Testületünk támogatta a szomori és gyermelyi iskolások közös 3 hetes napközis
táborának megrendezését. A táborra Szomoron kerül sor szomori és gyermelyi
pedagógusok és gyermekek közös részvételével. Erre pályázatot nyújtottak be, a
hiányzó összeg pótlását pedig a két község képviselő-testülete megosztva, közösen
vállalja.
A képviselő-testület 12/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletében Gyermelyért
Érdemérem alapításáról döntött. A testület 2012. évben először adományozhat ilyen
kitüntetést és évente egy személy kaphatja meg. A Kitüntetést a polgármester a
Gyermelyi Falunapon vagy jelentős községi rendezvényen adja át.
A kitüntetés magyar vagy külföldi állampolgárságú, élő vagy elhunyt
személyeknek adományozható, akik:
- Gyermely lakosként a település fejlődésében gazdasági, politikai,
tudományos, művészeti vagy egyéb tevékenységükkel jelentős szerepet
játszottak, közmegbecsülést szereztek;
- Gyermely Községgel tartós kapcsolatba kerültek kiemelkedően
eredményes tevékenységük során;
- Gyermely fejlődéséhez bármely módon jelentős mértékben hozzájárultak.
A Kitüntetés adományozására javaslatot tehet:
- Képviselő-testület, a Képviselő-testület állandó bizottsága
- civil szervezetek.
A rendeletnek megfelelően minden jogosultnak felhívást küldtünk ki, melyben kértük,
hogy tegyenek javaslatot. A Képviselő-testület Egészségügyi és Szociális Bizottsága
négy személyre tett javaslatot, melyből a testületnek egy személyt kellett
kiválasztania.

A döntést rendeletünk értelmében titkos szavazás előzte meg. A titkos szavazás
eredményeképpen egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozat született:
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete néhai Tóth Béla Gyermelyi
Polgárnak a községért végzett munkájának elismeréséül „Gyermelyért Érdemérmet”
és kitüntető Oklevelet adományoz.
Gyermely, 2012. május 31.
Kókai Rita
polgármester

