Tisztelt Gyermelyi Lakosok!
Örömmel értesítem Önöket arról, hogy Önkormányzatunk által a Vis Maior alap terhére
benyújtott pályázat sikerrel zárult.
Az előzményekről és a lehetőségekről bővebben:
Nyár eleji intenzív özönvízszerű esőzések – különösen a május 22-től 24-ig tartó időszakban
– hatására több helyen megrongálódott illetve tovább romlott a csapadékvíz-elvezető árkok
állapota. Különösen nagy kárt okozott a víz a település Berek részén. A településen
áthaladó patak tovább telítődött hordalékkal, a víz nem tudott elfolyni, megrongálódott a
kikövezett patakmeder is. A károk helyreállítására az önkormányzat Vis Maior alap terhére
pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz. A pályázat előzetes vizsgálata során a
helyszíni szemlét tartott a Megyei Kormányhivatal és a Katasztrófavédelem.
A benyújtott pályázatokról a napokban született döntés, e szerint Gyermely a nagy
mennyiségű csapadék következtében ár-és belvízvédelmi létesítményekben keletkezett
károk helyreállítása 72 millió forint támogatást kapott. A pályázat 90%-os támogatottságú,
tehát ez azt jelenti, hogy a beruházás összköltségvetése 80 millió forint.
A munkálatok során a patakmedret és az érintett vízelvezető árkokat ki kell takarítani, az
eredeti nyomvonalát vissza kell állítani. A megsérült és bedőlt árokburkoló elemeket el kell
távolítani. A patakmedret szakaszosan medermatraccal kell burkolni olyan helyeken ahol a
patakmeder burkolata megsérült. Tervek szerint a település belterületén patakmedret 900 m
hosszban sikerül helyreállítani!
Egyebekről


A Képviselő testület 2012. augusztus 21-i ülésén tárgyalta a rossz állapotban lévő
járdák és utak kérdését. A szeptember 13-i ülésen kerül sor a benyújtott árajánlatok
elbírálására. Járda tekintetében a Tatai utcát érinti, az utak tekintetében pedig az Ady
Endre utca lejtős szakaszát, a Csalogány u. felső végét, a Hidegvölgyi utcát és a
Hegyalja utca egy szakaszát. Külterületen a Macskahegyi és Szőlőhegyi utak
tönkrement szakaszait.



A sportcsarnok felújítására irányuló pályázatról sajnos még mindig nincs hírünk.



A Petőfi téren zajló térrendezés, faültetés következtében a földbe elhelyezett
kommunikációs kábel egy része megrongálódott, ebből adódóan a falu felső
szakaszán nem működött a vezetékes telefon és az internet. A Tékom gyors és
készséges ügyintézésének köszönhetően azonban másnap délelőttől fokozatosan
bekapcsolódhattak az érintett háztartások. Köszönjük a szolgáltatónak!! Egyúttal
elnézést kérünk Mindazoktól, akiknek ez a másfél napos hiba bosszúságot okozott!
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