Polgármesteri tájékoztató
Tisztelt Gyermelyi Lakosok! A 2012. Szeptember 27-i képviselő-testületi ülésről az
alábbiakban számolok be Önöknek:
Ismét beköszöntött az ősz. A nyári „pihenés” után megint nekilendülünk az év
legnehezebb részének.
Ez az év nem lesz könnyű, sőt a jelenlegi információk alapján az egyik
legnehezebbnek ígérkezik.
Átszervezések a hivataloknál, új helyzet az iskoláknál. Bevételeink csökkenése.
Mind-mind olyan tényező, ami jelenleg még nagyon sok bizonytalanságot rejt
magában. Egy valami azonban biztos: annak ellenére, hogy községünk az iparűzési
adónak köszönhetően az általános önkormányzati helyzethez képest előnyösebb
helyzetben van, az elvonások miatt a jövőben minden döntésünket, minden
kiadásunkat alaposan meg kell gondolnunk stabilitásunk megőrzése érdekében.
A nyári értekezletek, polgármesteri találkozók mindegyike ezt a kérdést járta körül.
Már szerveződnek azok a fórumok, ahol a járási hivatalok kialakításának
konkrétumaival foglalkoznak. Szeptember 21-én Neszmélyen az iskolákkal és egyéb
önkormányzati reformkérdésekkel foglalkozott a „Polgármesterek a Falukért”
Egyesület, az elmúlt héten pedig Tatabányán voltunk a jegyző Úrral, ahol tárgyalást
folytattunk a járások kialakításának aktuális kérdéseiről, a helyben maradó
létszámokról. Ezzel együtt új helyzetet teremt majd a közös hivatal kialakításának
kérdése, melyről mindenképpen meg kell kezdeni az előzetes tárgyalásokat. (A
közös hivatalok létrehozásáról a testületeknek 2013. január elsejét követő 60 napon
belül kell dönteni, de a létrehozásra vonatkozó szándéknyilatkozatot már ebben az
évben célszerű megtenni.)
Sajnálatos hír, hogy a sportcsarnok felújítását célzó TAO támogatást a
sportcsarnok vonatkozásában nem nyertük el.
Az öltöző felújítására viszont 8 millió forintot, az utánpótlás biztosítására 11 millió
forintot nyert a Gyermely-Szomor Labdarúgó Egyesület.
Megkezdődött a járdaépítés a Tatai utcában, valamint a rossz állapotban lévő kül-és
belterületi utak javítása. (Szőlőhegy, Macskahegy, Hegyikert, Hidegvölgy,
Csalogány, Ady utca)
Ezzel egy időben kérésemnek és előzetes egyeztetésünknek megfelelően a
községen áthaladó országos közúton a Magyar Közút is megkezdte a kátyúzást.
Sor kerül még folyamatosan az útpadka nyesésére (hogy a víz az úttestről le tudjon
folyni), valamint az árkok tisztítására.
Az avató ünnepségről, a falunapról sok-sok visszajelzést kapunk. Mindegyik jól
eső, pozitív.
A jelenlegi formában működő fogorvosi ellátás 2013. január 1-től magánpraxisban
történik. Ez a változás lakosság ellátásában semmiféle hátránnyal, teherrel nem jár.

A civilház értékesítésére ismét hirdetményt tettünk közzé. Célunk, hogy 40-50 m2
nagyságú lakásokat alakítsunk ki. Ismételten kérem, hogy érdeklődésüket
szíveskedjenek jelezni a hivatalban, illetve telefonon.
A régi, megfáradt helyett idén új Betlehem készül. Bekerülési összege: 545.000 Ft.
A szárnyas oltárt és a befogadó építményt Incze Kálmán fafaragó mester és Ócsai
Gábor festőművész készítik. A fémhulladék gyűjtésből befolyt összeget erre a nemes
célra ajánljuk fel.
2012. október 30-ig döntést kell hoznunk arról, hogy az iskola működtetését
önkormányzatunk vállalja-e avagy állami működtetésbe adja.
Ennek lényegét az alábbiakban foglalom össze:
A Köznevelési törvény értelmében:
Kiindulás: A 3.000 fő alatti települések (Gyermely 1445 fő) iskolái esetében a
fenntartó és a működtető az állam. Van azonban lehetőség arra, hogy az az
önkormányzat, amely erre anyagi helyzetéből adódóan képes, továbbra is
működtesse az általános iskoláját.
Ez eseten az önkormányzatnak igazolnia kell gazdasági mutatói (bevétel-kiadás)
alapján, hogy az önkormányzati törvényben rögzített kötelező feladatainak ellátása
nem kerül veszélybe.
 2012. szeptember 30-ig szándéknyilatkozatot kellett tennünk arról, hogy 2013.
január 1-jétől vállaljuk-e a működtetést. Gyermely Képviselő-testülete igenlő
szándéknyilatkozatot tett.
 A végső nyilatkozatot október 30-ig kell megtennünk.
A döntéshez vizsgálni kell forrásainkat az alábbiak figyelembe vételével:
ÁMK Költségvetése: 151.387 E Ft. Ebből az Önkormányzat 66.104 E Ft-ot állt.
Az önkormányzat az ÁMK működésének 43%át biztosítja a normatívákon felül
jelenleg. Forrása a helyi adókból befolyt összeg A kormányzati szándék szerint jelentős önkormányzati bevételi forrás
elvonására kerül sor (Szja, Iparűzési adó, gépjármű adó). Mivel még nincsen
teljes körű információnk arról, hogy milyen nagyságrendű összegek
elvonására kerül sor önkormányzatunktól, a működtetés költségének
átvállalásáról, (illetve át nem vállalásáról) jelenleg! nem tudunk
felelősségteljesen nyilatkozni. Bízunk abban, hogy a hátralévő két hét alatt
megszületnek az irányadó információk.
Változások lényege:
 Fenntartás-állam minden esetben!! (pedagógus és közvetlenül
oktató-nevelő munkát segítő munkakörökben foglalkoztatottak bére,
munkáltatói jogosítványok intézményvezetők tekintetében)
 Működtetés- 3000 fő alatt alapesetben az állam, de lehet
önkormányzat is, ha vállalni képes (épület fenntartás, felújítás
költségei, valamint a nem pedagógusi munkát segítő munkakörben pld. takarító, gondnok- foglalkoztatottak bére)

 Az állam által átvett intézményekben a pedagógus és pedagógusi
munkát segítő munkakörökben foglalkoztatottak bérét az állam fogja
fizetni, 2013. január 1-jétől.
 A nem pedagógus munkakörben dolgozó alkalmazottak bérét,
munkaköri leírását a munkáltató határozza meg a hatályos
jogszabályok alapján. Munkáltatójuk az intézmény működtetője
(állam v. önkormányzat) lesz 2013. január 1-jétől kezdődően.
 Az intézményvezetők hatáskörében különösen az intézmény szakmai
vezetése, a pedagógiai munka megszervezése, a szülőkkel, a
működtetővel, a fenntartóval való kapcsolattartás, az intézmény napi
életének
szervezése,
a
tanulói
jogviszonnyal
kapcsolatos
döntéshozatalok lesznek.
 A
pedagógusok
minden
szakmai
eszközigényükkel
az
intézményvezetőkhöz fordulhatnak, ahogy eddig sem a fenntartóval
kellett közvetlen kapcsolatot tartaniuk, ezután is az intézményvezető
lesz a napi munkájuk irányítója. Az eszközök beszerzése a
működtető, a taneszközök (csak a tankönyvet jelentii!!) biztosítása
a fenntartó feladata.
 A fenntartás (azaz a bérfizetés, valamint az intézményvezető feletti
munkáltatói jogok) tekintetében az eddigi munkáltató jogutódja a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lesz, melynek területi szervei
lesznek a megyeközponti, járási tankerületek.
Az Önkormányzat még 2009-ben döntött a 187/3 hrsz-ú és 201 hrsz-ú (Kossuth utca)
telkeket érintő, a református egyház és az önkormányzat közötti
csereszerződésről, mely 2009-ben, a bejegyzést akadályozó okok miatt
meghiúsult. Ismételt előkészítést követően a csereszerződés létrejött.
A legnagyobb adózók megvendégelésére a testület döntése szerint 2013
januárjában kerül majd sor.
Szervezett fémhulladék gyűjtés lesz községünkben 2012. október 19-én és 20-án
8.00-16.00 óráig. A hulladékot mi gyűjtjük és szállítjuk el. A leadott fémhulladékért
kapott összeget az új betlehem költségeire fordítjuk.
1956 okt. 23-ra emlékezünk október 23-án 16.00 órakor az ÁMK-ban
Az ünnepi műsort követően fáklyás felvonulással sétálunk le a főtérre, ahol
megkoszorúzzuk emlékműveinket, valamint egyházaink közreműködésével felavatjuk
és szenteljük a Szente László által korábban készített és mostanra felújított és
áthelyezésre kerülő 1848-as kopjafát, valamint a szintén általa faragott, új 1956-os
kopjafát.
Kókai Rita
polgármester

