Kedves Gyermelyi Lakosok!
Legutóbbi képviselő-testületi ülésünket 2012. július 17-én tartottuk. Az alábbiakban
tájékoztatom Önöket a testület döntéseiről, valamint egyéb, hasznos tudnivalókról.
Kiépült a főtér locsolórendszere. Kivitelezője a Gyermelyi Kertépítő Kft. valamint
elektromos részét tekintve a Borbély Bt. volt. Ezt követően nem kell fizetni a vízért, a
locsolás megoldható a patakból. (861.517 Ft)
Átvettük a kalandpark-játszóteret. Kivitelezője a Gyermelyi Kertépítő Kft. A játékok
felmérése is megtörtént, mindegyik rendelkezik tanúsítvánnyal. A szétszedett
eszközök felújításra kerülnek és Gyarmatpusztán állítjuk fel őket. (2.529 e Ft)
A Béke utcai szolgálati lakások meghibásodott gázberendezéseinek cseréje
megtörtént. (1.303 e Ft)
Sor került az önkormányzati utak kátyúzására. Kivitelezője a Colas Útépítő Rt. (
633.875 Ft)
Megépült a murvás út a temető utcai telkeknél, a tört aszfalt a Major utcában.
(949 e Ft. A Major utcai út kiépítéséhez 150 e Ft-tal hozzájárult Kalapos János Úr)
A pedagógusaink a pedagógus napon munkájuk elismeréseként badacsonyi
kiránduláson vehettek részt.
Megépült a szomori-gyermelyi domb kilátó. A terep fűnyírását mi vállaltuk, a
murvát, földet a szomori kollégák terítették. A növények ültetését Koczka Ernő
végezte. A folyamatos locsolás a mi feladatunk. Az asztalokat, padokat Szente
László és a Gyarmatpusztai MTTSZ tagjai készítették, az anyagot a Pilisi Parkerdő
helyi erdészete biztosította. Mindenkinek nagyon köszönöm, bármilyen formában
vette is ki a részét! Jó látni, hogy milyen sokan megállnak ott, nem csak az átutazók,
hanem a gyermelyiek-szomoriak is örömmel használják! Sok üdvözlő visszajelzést
kaptunk mind szomoriaktól, mind gyermelyiektől!
A jövőben elültetésre várnak még a tuják, és terveink között szerepel egy SzomorGyermely közös szervezésű avató utcabál megrendezése is a helyszínen,
útlezárással a nyár lecsengése után!
Részt vettünk a Kürti Borfesztiválon. A Gyermelyi Zrt. támogatásával, és
részvételével, finom tészta ételekkel és csoportjaink műsorával képviseltük
községünket. A rendezvény fantasztikus volt! Jövőre nagyobb reklámot csinálunk itt
helyben, mivel a tőlünk valamivel több, mint 1 óra járásra lévő településre érdemes
kiruccanni. Vendégszeretetük, kedvességük, finom boraik megérdemlik, hogy családi
programként minél többen ellátogassunk erre az évenként megrendezésre kerülő
fesztiválra!!
Nagyon jól sikerült a Nauenhaus-i látogatás. Mind a közigazgatás, mind a
közoktatás területén hasznos tapasztalatokkal, s nem utolsósorban a helyi
vendéglátók vendégszeretetével gazdagodva térhettünk haza. Sok tapasztalattal
gazdagodtunk. Közigazgatási rendszerük kiépítése (közös hivatalok) hasonló, mint,
amiben a jelenlegi reformtörekvések kapcsán –természetesen a helyi igényeket és
sajátosságokat figyelembe véve- mi is gondolkodunk.
Testületünk köszönetét tolmácsolom fáradhatatlan tolmácsaink Balogh Edina,
Császár András és Lapos Imre felé! Ők gardírozták a németül nem beszélő
delegáció tagjait!

Az iskolai évzárót június 19-én tartották. Nagyon jónak tartom, hogy az
iskolavezetés minden diákot jutalomban részesített, aki valamely területen –
képességeihez mérten- kimagaslóan teljesített, ez alatt nem csak a tanulási
eredményeket értve. Ily módon motivációt kaptak az egyébként nem kifejezetten „jó”
tanuló gyermekek is, hiszen érvényesült a „mindenki jó valamiben” elv!
Incze Kálmánnak július 2-án Vajdahunyad várában a Magyar Kézművesség -2012
és a Víz világa –kézműves szemmel elnevezésű pályázat eredményhirdetésén
adtam át Önkormányzatunk ajándékát. Nagy élmény volt, hogy 31 elismert alkotás
között gyermelyi díjazott is szerepelt.
A Kenderesben elhanyagolt Mária kegyhelyet Pintér Richárd és társai gyönyörűen
rendbe tették, az önkormányzattól csupán a fűmagra kértek támogatást.
.
Köszönjük, hogy a fiatalság aktív, lelkes, és ezekre a fontos, de nem szem előtt lévő
hiányosságokra, rejtett szépségekre így reagál! A fiatalságnak lelke van!
Igyekezzünk ezt is észrevenni! Testületünk köszönetét tolmácsolom!
Igazgató Asszonyunk ismertette a 2011/12. tanév év végi igen részletes, mindenre
kiterjedő beszámolóját, amit a testület elfogadott.
Ismételten kiírásra került a civil ház értékesítési felhívása.
Turisztikai pályázat vizsgálata során felmerült, hogy a Gyarmatpusztán található volt
iskola épületében ifjúsági szálláshelyet lehetne kialakítani. A helyszíni szemlén
kiderült, hogy az épület közútról egy be nem jegyzett szolgalmi úton közelíthető meg,
kizárólag gyalog. Az épületet teljesen elzárja az úttól a közvetlenül előtte lévő telek,
melyen valamikor pedagóguslakás állt. Ezt a telket a 70-es években az akkori tanács
eladta, ezzel bezárt a telket!
Az épület, a jelenleg érvényes szabályok szerinti, átalakítása a közútról való
megközelítés nehézségei miatt lehetetlen. A szemlén az is kiderült, hogy az ingatlan
közvetlen szomszédságában lévő telek eladó. A polgármester felhatalmazást kapott
a tárgyalások megkezdésére. Kedvező ajánlat esetén a testület a napirendet újra
tárgyalja.
A Képviselő-testület hirdetmény közzétételéről döntött a református temető feletti
telkek közül 5 db önkormányzati ingatlan értékesítésére 3150 Ft + áfa/m2 eladási
áron.
Információink szerint az ősszel újra kiírásra kerül a Falumegújítási és a Vidéki
örökség megőrzése elnevezésű pályázatok. E két pályázat keretében lehetőség
nyílhat pl. közterületi parkok rendbetételére, megszépítésére, további játszótéri
eszközök elhelyezésére, ezzel a Fő teret, és a Semmelweis utcai játszóteret lehetne
tovább szépíteni, illetve megújítani. A Vidéki örökség keretében megújulhatna a
gyarmatpusztai kápolna lépcsője illetve a gyarmatpusztai ravatalozó, bevezetésre
kerülhetne a temetőbe a vízvezeték, valamint a gyarmatpusztai színpadnál lévő
padok cseréjét is meg tudnánk oldani.
Ezen pályázatok előkészítése érdekében érdemes elkezdeni a tervezést, hiszen a
ravatalozó engedélyköteles és ugyanúgy engedélyköteles a Petőfi tér áttervezése is.
Várhatóan szeptemberben kiírásra kerül egy másik MVH pályázat biciklis-görkoris
akadálypálya építésére.

Fontosnak lenne a pályázati lehetőség kihasználása, mivel állandó közlekedési
szereplői a falunak a biciklis gyerektársaságok, akiknek izgalmas, hasznos és
biztonságos időtöltést és +1 sportolási lehetőséget jelentene a pálya.
Az akadálypályát a Kossuth utca melletti önkormányzati területre lenne érdemes
építeni, persze körülkerítve és a patak felőli bejárattal. Így biztonságosan
megközelíthető lenne, és kapcsolódna a falu sportlétesítményeihez.
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a Falumegújítási és Vidéki
örökség megőrzése elnevezésű, valamint a biciklis-görkoris akadálypálya
megvalósítása című, később kiírandó pályázatok előkészítésére.
A testület elfogadta a 2012. szeptember 9-i emlékmű avatás programját.
(részletesen a meghívóban).
A képviselőtestület támogatta, hogy az iskolában a következő tanévben heti 4 órában
bevezetésre kerüljön a néptánc oktatása, melynek fedezetét biztosítja. Az avató
ünnepségen fellépő Csillagszemű táncegyüttesből jár majd ki oktató
gyermekeinkhez. Öröm, hogy jövőbeni rendezvényeinken gyermekeink táncában
gyönyörködhetünk majd!
A Képviselő-testület a benyújtott árajánlatok közül a „Nemzeti Összetartozás”
emlékmű elkészítésére Incze Kálmán ajánlatát fogadta el. Az emlékmű bekerülési
összege brutto 685.976 Ft.
A pihenő parkká alakuló főtéren, az emlékművek alapját képező címerpajzs
kivitelezésére Szám Attila adta a legkedvezőbb árajánlatot. (2.860.981 Ft).
Az I. és II. világháborús emlékművek felújítására Papp István kőfaragó bruttó
730.000 Ft-os árajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek.
Reméljük, hogy községünk lakóinak megelégedésére szolgál majd a megújuló park,
ahol méltó helyen nyernek elhelyezést emlékműveink, és esztétikus, szép
kivitelezését látva megenyhülnek majd mindazok, akik úgy ítélték meg, hogy régi
helyükön kellett volna hagynunk hősi emlékműveinket.
A testület az augusztus 13-án kezdődő focitábort ebéd biztosításával, valamint
rászorultság alapján 50 ezer forinttal támogatta. A tábor további támogatója a
Gyermelyi Zrt. az étkezéshez szükséges alapanyagok biztosításával, a Faluvédő
Egyesület pedig a kirándulás költségének átvállalásával. Lebonyolítója, ezáltal
további támogatója a Gyermely-Szomor Labdarúgó Egyesület.
A Képviselő-testület augusztusi rendkívüli ülésén tárgyalja majd az esős, rossz
idő miatt tönkre ment belterületi utak (Hidegvölgy, Hegyikert, Kiscsalóka), valamint
a szőlőhegyi út rendbetételét, továbbá a Tatai u. egy részén, valamint az Iskola utca
és Iskola köz évek óta rossz állapotban lévő járdáinak felújítását.
Természetesen a község további érintett szakaszain is szükség lesz ezen munkák
áttekintésére és megvalósítására a fokozatosság elvét szem előtt tartva, anyagi
lehetőségeink függvényében, folyamatosan.
A sportcsarnok és sportöltöző felújítására vonatkozóan még nem kaptunk
értesítést a pályázat eredményéről. Mint azt már ismertettem Önökkel, a csarnok
olyan rossz állapotban van, aminek legalapvetőbb felújítása minimum 36 millió
forintot (!!) jelentene önkormányzatunknak. Az elmúlt évben már döntés született a
felújítás megkezdéséről. A kivitelező kiválasztása előtt azonban át kellett gondolnunk

a csarnokkal kapcsolatos szándékunkat, mivel lehetőség adódott arra, hogy egy
sokkal korszerűbb, nagyobb, színvonalasabb csarnokot építhessünk a társasági
adóból befolyó jelentős támogatás felhasználásával. A testület mérlegelte a
lehetőséget, és úgy döntött, hogy felvállalja az ehhez szükséges önerőt, mely a
sportöltöző felújításával együtt 55 millió forintot jelentene. Kétségtelen, hogy több
áldozatot kíván, mint a felújításra szánt 36 millió forint, azonban érdemes nagyobb
összegű áldozatot vállalni egy korszerűbb létesítmény építésére, mellyel
gyermekeink és az egész község sportolási igényeit magasabb színvonalon és
sokkal hosszabb távra biztosíthatjuk.
Ugyanakkor még nincs hír a pályázatról, de a testületi szándék –az esetleges
elutasított pályázat esetén is- szilárd a tekintetben, hogy az épület felújítására a
lehető legrövidebb időn belül sor kerül.
Az óvoda bővítése is folyamatosan napirenden lévő kérdés. Itt sem kisebb a
beruházás összege, mint kb. 40 millió forint, ezért a testület úgy döntött, hogy kivár,
remélve, hogy lesz olyan pályázati lehetőség, amellyel ez az átépítés kedvezőbb
anyagi támogatottsággal megvalósulhat.
A civil ház eladása ezen szándékunkat mindenképpen megkönnyítené, ezért fontos,
hogy az épület eladására minél előbb sor kerüljön!
Látható tehát, hogy a Képviselő-testület napirenden tartja mindazon vállalásait,
melynek megvalósulása szükséges és elkerülhetetlen.
A folyamatoknak azonban ki kell forrniuk, a döntések megvalósulásához objektív
okok is hozzájárulnak.
Ehhez kérjük a Tisztelt Lakosság türelmét, megértését!
Tisztelt Gyermelyi Lakosok!
Kis falunkban, környezetünkben mindennél fontosabb a harmónia, az összetartásra
való törekvés! Nagyon fontos, hogy összetartsanak a családok, és fontos, hogy
összetartson a közösség! Legyen hír, az a hír is, amikor valami szépnek, jónak, jó
szándéknak kell örülni, legyen ez bármilyen apró, kicsi is. Tudom, hogy nagyon
nehéz elfogulatlannak lenni napjainkban, amikor már-már csak az a hír, ami
megmételyez, ami rombol, megoszt, de hiszem, hogy a legtöbb embernek van olyan
belső tartása, ítélőképessége, mellyel meg tudja különböztetni a hamisat a valóstól, a
jó szándékot attól, ami megoszt, félre visz. Nem lehet mindenben egyetérteni, de
lehet stílusosan, tisztelettel véleményt formálni.
Végül tisztelettel jelzem a lakosság felé, hogy polgármesteri fogadóórámat szerdai
napokon tartom, de ezen napokon kívül is szeretettel várok mindenkit, aki a község
ügyeiről érdeklődik, egyéb tekintetben információra, bármilyen nemű segítségre van
szüksége. Ezen felül véleményükre, ötleteikre, meglátásaikra is számítok. Hisz
fontos az információ csere, a megfelelő oda-vissza áramló kommunikáció. Ezáltal
elkerülhető lehet, hogy félre értett, vagy éppen rosszul tolmácsolt, fél információk
birtokában ítéltessenek meg az önkormányzati döntések. (Az előre történő
bejelentkezés csak azért fontos, hogy ne kelljen várni, hiszen előre nem látható
teendőim, programjaim befolyásolhatják, hogy a községházán tartózkodom vagy
sem. Telefonszámom ismert: 06 30 833 80 35.)
Tisztelettel!

Kókai Rita
polgármester

