2012. október 10.
KÖZMEGHALLGATÁS
Polgármesteri beszámoló.
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Változások a Képviselő-testületben
 Letette esküjét Gábor Zsuzsanna, aki Dr. Kocsis Tamás lemondását követően a
kislistán, soron következő, legtöbb szavazatot elért képviselő jelölt volt.
 Változás a bizottságokban:
 Szociális és Egészségügyi Bizottság - Oktatási és Kulturális Bizottság szétválása,
új tagok.
 Kiss Zoltán elköltözése folytán a falutévé műsor készítését Heilmann József vette
át.
II./GAZDÁLKODÁS TERÜLETE
Minden Képviselő-testület életében hangsúlyos napirend a költségvetés megalkotása.
Esetünkben több egyeztetés, valamint két bizottsági ülés is megelőzte a végső
dokumentum elfogadását. Önkormányzatunk tehát elfogadta
2012. évi költségvetését 410.471 e Ft bevétellel, 410.471 e kiadással.
Elfogadásra került a 2011. év költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási
rendelet. Ennek értelmében a testület
412.055 e Ft működési bevétellel,
1.059 e Ft felhalmozási bevétellel,
263.401 e Ft működési kiadással,
20.044 e Ft felhalmozási kiadással,
124.709 e Ft pénzmaradvánnyal fogadta el

III./ HELYI ADÓK
A testület tárgyalta a helyi adók kérdését. Egységes álláspont született a testületben arról,
hogy a helyi adó mértékét az iparűzési adó esetében növeljük.
Beszámoló: 2012. szeptember 15-i állapotot tükrözi
Helyi iparűzési adó
A költségvetésünk alapja: IPA,
Összege: 180.000 Ft/év az összköltségvetés 0.44 %a
Önkormányzatunk állandó jellegű tevékenység esetén 1,8%-os mérték alapján veti ki az
iparűzési adót. Az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési
értékével, a közvetített szolgáltatások értékével és az anyagköltséggel.
Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke 1.000 Ft/nap.
Többnyire az Önkormányzat illetékességi területén végzett építőipari tevékenységek
tartoznak ide, melyeknek nincs székhelye, telephelye a településen.
Adórendeletünk kedvezményt, vagy iparűzési adó megfizetése alóli mentességet nem
biztosít.
Adóalanyok száma: 169
Kivetés: 173.016.284
Befolyt: 132.868.277
A. Vagyoni típusú adók
1. Építményadó
Építményadóról szóló rendeletünk szerint az adó mértéke – hasznos alapterület alapján –
lakás esetében 170 Ft, nem lakás céljára szolgáló építmény esetében 500 Ft/m2.
Adóalanyok száma: 464; Adótárgyak száma: 495
Kivetés: 17.451.931
Befolyt: 16.507.546
2. Telekadó
Hatályban lévő rendeletünk telekadó tekintetében is a hasznos alapterület alapján történő
adóztatást érvényesíti. Az adó mértékét 2008-tól a rendezési tervben jelölt övezetek
alapján eltérően állapítja meg: lakóövezetre, kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területre
és ipari gazdasági területre.
Adóalanyok száma: 35
Adótárgyak száma: 36
Kivetés: 1.402.311
Befolyt: 1.292.171
B. Kommunális jellegű adók
1. Idegenforgalmi adó
Adókötelezett az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén nem állandó
lakosként legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adót a szállásadó szedi be, vallja be és
fizeti meg. 2008 decemberében történt módosítás óta az adó mértéke megkezdett
vendégéjszakánként 389 Ft/fő/vendégéjszaka.

Adóalanyok száma: 2
Kivetés: 350.489
Befizetés: 336.096

D. Önkormányzatoknak átengedett központi adók
1. Gépjárműadó
A gépjárműadó megállapítása a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala által szolgáltatott adatok alapján történik. Az éves adóztatás alapját képező adatok
közlése minden év január 31. napjáig, ezt követően az adókötelezettséget érintő évközi
változásokról havonta történik adatszolgáltatás.
Adóalanyok száma: 490
Adótárgyak száma: 742
Kivetés: 18.777.966
Befolyt: 16.985.984
2. Talajterhelési díj
Talajterhelési díjat annak az ingatlan-tulajdonosnak kell fizetni, aki a rendelkezésre álló
közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés
hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve a szennyvíztározót is – alkalmaz.
Adóalanyok száma: 13
Befizetések: 233.137 Ft
Fontos szempont: kintlévőségek behajtása
(A folyamatban lévő ügyek és a lezárult ügyek együtt szerepelnek)
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MAGYARÁZAT A TÁBLÁZATHOZ:
- a nyitó hátralékoknak nincs összesen oszlopa, mert három évnyitó hátralékát nincs
értelme összesíteni
- a nyitó hátralékok év elején nem csak az előző évi hátralékot, hanem az összes
hátralékot mutatják, a nyitó hátralék összege év közben emelkedhet is
- adott évben a behajtások összege sem kizárólag az előző évi hátralék behajtásából,
hanem az összes előző év és/vagy az adott év hátralékának behajtásából alakul
- Fentiek miatt lehet olyan furcsa adat, mint a 2011. évi telekadónál, hogy a behajtás
összege nagyobb, mint a nyitó hátralék
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A normatívák alakulása: 70.838 Ft/év, ez az összköltségvetés 17 %-a.
IV.Polgármesteri Hivatal,
 2011-től műszaki igazgatási társulás Zsámbékkal: nagyon jól, hatékonyan
működik
 A hivatal létszáma 2 fővel csökkent (1 fő távozott, 1 fő átirányítás-iskola)
 2012. április 1-től Dr. Nagy Zsolt hivatalunk jegyzője.

 Változásokra való felkészülés: 2000 fő alatt nem lehet önálló hivatal,
Cél: közös hivatal kialakítása Szomorral, Héreggel
 2013. január 1.: felállnak a járások, Gyermely Tatabánya járásához tartozik.
V. Egészségügyi ellátás
Háziorvosi szolgálat:
Önkormányzati hozzájárulás: 1.032 E Ft
Ebből:
Takarítás: 384 E Ft
Fizikoterápia: 648 E Ft 06.30-ig júliustól nincs fizikoterápia
Fogorvos: 9.337 E Ft,
ebből
OEP támogatás: 4.919 E Ft
Gyermely hozzájárulása: 3.737 E Ft
Szomor hozzájárulása: 682 E Ft
A jelenlegi formában működő fogorvosi ellátás 2013. január 1-től átalakul, magánpraxisban
történik az ellátás, az önkormányzati támogatás megszűnik.

VI. Önkormányzati támogatások
Összes támogatás: 3.161.000
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Labdarúgó Egyesület

Női Pilates Torna
Csoport
Gyermelyi Varieté
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Kézilabdázó Csoport
Tóth Béla Alapítvány
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A ravatalozó
bővítésére
Működési költségek
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(közüzemi
számlák:600.000 Ft;
sportorvosi vizsgálat:
150.000 Ft; szállítási
költségek: 250.000
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45.000 Ft-ig
ingyenes
terembérlet
45.000 Ft
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45.000 Ft

100.000 Ft

Kelléktár (pompon)
bővítésének
támogatása.
Terembérlet
támogatása.

45.000 Ft
36.000 Ft
200.000 Ft
3.161.000

VII.Településfejlesztés és üzemeltetés, közterületek rendbentartása






A Képviselő-testület hirdetmény közzétételéről döntött a reformátustemető
feletti telkek közül 5 db önkormányzati ingatlan értékesítésére 3150 Ft +
áfa/m2 eladási áron. Eddig nem volt érdeklődés.
A katolikus temető mellé kihelyezett két konténer folyamatosan tele volt,
kéthetenkénti ürítésük heti ürítésre változott.
A főtér virágosítása, a hivatal, a CBA és a civilház, a hősi emlékmű körüli fák
rendbetétele, metszése, kivágása megtörtént. Megújult még a hivatal bejárata
előtti rész. A Zelenák kanyarban lévő hídnál is tisztítási munkák folytak. A
főtéren sor került a patakmeder egy kisebb részének kitisztítására a
közmunkások segítségével.
A Főtér pályázat aktuális kérdéseivel összefüggésben meghatározást nyert a
tér jövőbeni koncepciója.
o hogy az I. és II. világháborús hősi emlékműveket jelenlegi helyükről
áthelyezi a Petőfi tér 208 hrsz-ú részére. (a jelenlegi játszótéri
eszközök helye).
o Az emlékművek elhelyezése Magyarország címerpajzsát mintázó térkő
alapra történik. Ugyanitt nyer elhelyezést a „Nemzeti összetartozás”
emlékműve, melyről a beérkező pályaműveket elbíráló bizottság
javaslata alapján a Képviselő-testület 2012. március 30-ig dönt.
o Az új játszótér kialakítására a Petőfi tér 68/2 hrsz-ú területén kerül sor a
Gyermelyi Parképítő Kft. terve alapján.
o A régi játszótéri eszközök –előírásoknak megfelelő átalakítást és ennek
ellenőriztetését követő- felállítására a gyarmatpusztai szabadidő
parkban, illetve a Semmelweis utcai játszótéren kerül sor.
o A tér fentiek szerinti háromdimenziós, megfestett változatát az ÁMKban, a civilházban, a gyógyszertárban tekinthette meg a lakosság,
o 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.
o A pihenő parkká alakuló főtéren, az emlékművek alapját képező
címerpajzs kivitelezésére Szám Attila adta a legkedvezőbb
árajánlatot. (2.860.981 Ft).
o Az I. és II. világháborús emlékművek felújítására Papp István
kőfaragó bruttó 730.000 Ft-os árajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek.
o 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.
o Átvettük a kalandpark-játszóteret. Kivitelezője a Gyermelyi Kertépítő
Kft. A játékok felmérése is megtörtént, mindegyik rendelkezik
tanúsítvánnyal.



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.






Folyamatosan zajlanak a községben az elengedhetetlen területrendezési
munkálatok.
(épület
feltüntetések,
földmérések,
megosztások,
telekalakítások).
A majálisra elkészült a gyarmatpusztai parkban lévő két árkot összekötő
fahíd.
A Kenderesben elhanyagolt Mária kegyhelyet Pintér Richárd és társai
gyönyörűen rendbe tették, az önkormányzattól csupán a fűmagra kértek
támogatást.
Megépült a szomori-gyermelyi domb kilátó. A terep fűnyírását mi vállaltuk, a
murvát, földet a szomori kollégák terítették. A növényeket a „Gyermelyért”
Faluvédő Egyesület vásárolta, 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.

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.) .
 A hó eltakarítás folyamatos volt. A Gyermelyi Zrt. a szerződésben vállaltakon
túl, amely a belterületi önkormányzati utakra vonatkozik, a Magyar Közút
helyett is folyamatosan takarítja a községen átmenő főutat. A külterületek
tekintetében pedig a Zana Bt.-vel kötött szerződésben foglaltak szerint folyik a
munka.
(Sajnos az ide költözők nem számolnak a külterületi utak járhatóságának
időnkénti hátrányával, s miközben állandó lakosként élnek az adott területeken,
folyamatosan a közlekedés nehézségeinek hivatkozva keresik fel az
önkormányzatot. Annak ellenére, hogy az utak rendbetétele, a hó eltakarítása a
külterületek vonatkozásában egyedülálló a környéken!)


 Fűnyírás:
Az önkormányzat állandó dolgozói, valamint közmunkások közreműködésével
folyamatosan nyírják a közterületeket, temetőket.
 A zöldhulladék lerakó kialakításának feltételeit vizsgáltuk.
Felmérésre került a lakossági igény, valamint a kialakítás anyagi és egyéb
feltétele, melynek átgondolását követően a gondolat elvetésre került.




A Béke utcai szolgálati lakások meghibásodott gázberendezéseinek cseréje
megtörtént.
Megépült a murvás út a temető utcai telkeknél, a tört aszfalt a Major
utcában.
Megkezdődött a rossz állapotban lévő járdák és utak helyreállítása: 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, valamint a Kálváriához vezető utat. Külterületen a
Macskahegyi és Szőlőhegyi utak tönkrement szakaszait. Sor került az
önkormányzati utak kátyúzására.



Patakmeder tisztítás
Berek. Vis-major: 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!



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

 2012. márciusában fogadtuk el 2012. évi hulladékszállítási díjakat,
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

Idén az önkormányzat – a 2012. október 30-i lomtalanítást megelőzőenönállóan végzi a fémhulladék gyűjtését. Az értékes hulladékot a gázcsere
telepnél lehet leadni. Amennyiben szükséges a hivatal gépkocsijával
elszállítjuk a háztartásokból.

VIII. Középületek felújítása: óvoda, civilház, sportcsarnok




Az óvoda bővítése is folyamatosan napirenden lévő kérdés. Az eddig
elkészült tervvariációkat tekintve, itt sem kisebb a beruházás összege, mint
kb. 40 millió forint, ezért a testület az intézmény vezetőkkel, helyettesekkel,
tervezőkkel együttesen megtartott egyeztetést követően
úgy döntött, hogy kivár, remélve, hogy lesz olyan pályázati lehetőség, amellyel
ez az átépítés kedvezőbb anyagi támogatottsággal megvalósulhat.



A Képviselő-testület döntött a civil ház hasznosításáról. Az értékesítésre
irányuló hirdetmény többek között tartalmazza, hogy az emeleten és a
földszint egy részében lakásokat szeretnénk kialakítani, a földszint funkciói
közül a bank helyiségét továbbra is meg kell őrizni. A 45-55 m2 nagyságú
lakások elsősorban a helyi lakosság igényének kielégítését szolgálnák. Az
épület jó elhelyezkedése (posta, bolt, egészségügy, gyógyszertár,
községháza, bank stb.) mindenképpen óriási előny idősnek, fiatalnak
egyaránt.



A sportcsarnok 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
a Gyermelyi Zrt. jóvoltából 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 jelentős
önerőt.

Sajnálatos hír, hogy a sportcsarnok felújítását célzó TAO támogatást nem
nyertük el.
A sportöltöző viszont 8 millió forintot, az utánpótlás 11 millió forintot nyert.

IX.Pályázatok
Sikeres elbírálást nyert pályázataink:
 Gyarmatpusztai színpad építése (4 m),
 bitumenes pályaépítés (4 m) az iskolaudvarban,
 sport és egészségnap (250 e).
 Kreatív ipar pályázat (27 m)
 Vis Maior alap terhére benyújtott pályázat (72 m)
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. Gyermely a nagy mennyiségű csapadék következtében árés 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.
Benyújtott, még el nem bírált pályázataink:
 Egészségre nevelő és szemléletformáló programokra,
 Rugalmasságot növelő helyi innovatív kezdeményezésekre irányuló pályázat
Most megnyílt pályázatok:
1. Vidéki örökség megőrzése:
 gyarmatpusztai halottas ház, út, vízvezeték,
 parkban lévő padok cseréje, kápolna lépcsőjének kialakítása
2. Falumegújítás
 főtér további rendezése (növények, kandelláberek, növényszigetek,
térkőburkolat stb.)
 játszótéri eszközök bővítése, kerítés
 biciklis-görkoris pálya építése a Kossuth utcában
Nem nyert:
A főtér rekonstrukciójával, jelentős részben a zöldfelület növelésével kapcsolatos
pályázatunk is beadásra került, ehhez kapcsolódik a faluszéleken történő fásítás,
bokrosítás terve (Csalogány utca és Tatai utca vége). A pályázat nem nyert.

Várjuk megjelenését:
Az óvodabővítéssel kapcsolatosan jó, hír, hogy a várt pályázati lehetőség
vélhetően megnyílik.
Pályáztunk viszont egyéb óvodai nevelőmunkát segítő képzésekre.
Erdei Iskola:Turisztikai pályázat vizsgálata során felmerült, hogy a Gyarmatpusztán
található volt iskola épületében ifjúsági szálláshelyet lehetne kialakítani. Jelenleg
folyik az előkészítés az épület megközelítésének biztosítása érdekében.
A Képviselő-testület által kiírt pályázat:
 Gyermelyi logó – nem érkezett pályamunka
 Nemzeti Összetartozás Emlékmű –két pályamunka
 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. Első ízben Tóth Béla bácsi kapta 2012. szeptember 9én.
X. Oktatás
Legnagyobb intézmény: ÁMK
Költségvetése: 151.387 E Ft
Ez az Önkormányzat Költségvetésének 36 %-a
Ebből normatíva: 74.096 E Ft (61.596.-Ft normatíva és a Kistérség Normatíva 12.500
e Ft), amihez az Önkormányzat 66.104 E Ft-ot tesz hozzá. Ez az ÁMK
működésének 43 %-a.
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.



A képviselőtestület támogatta, hogy az iskolában a következő tanévben
heti 4 órában bevezetésre kerüljön a néptánc oktatása, melynek fedezetét
biztosítja. A Nemzeti Összetartozás Emlékmű avató ünnepségén fellépő
Csillagszemű táncegyüttesből jár majd ki oktató gyermekeinkhez. Öröm,
hogy
jövőbeni
rendezvényeinken
gyermekeink
táncában
gyönyörködhetünk majd!

Óvoda: bér és működtetés is helyben marad, ÁMK esetében megtörténhet, hogy az
ovi működtetése is az államhoz kerül
Aktuális probléma: altatás, mosdó hiány
XI. Szabadidő-kultúra, testvér kapcsolatok


Kuratóriumi ülést hívott össze Stark István, aki Széchenyi Péter
megbízásából jelenleg a Széchényi Művésztelep Alapítvány működését
irányítja. Az ülésen nem jelentek meg teljes számban a kuratóriumi tagok,
így csupán „beszélgettünk” közös ügyeinkről, bevonva skype-on Széchenyi
Pétert.
Álláspontom szerint az alapítványnak és az önkormányzatnak a
jövőben meg kell találnia az össze fogás, az együttműködés
szoros lehetőségét, lakossági, iskolai stb. programok
szervezésének, színterének kidolgozásával.

Testvérkapcsolatok:




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.
Kürt község (Felvidék) polgármestere Téglás János keresett meg azzal a
kéréssel, hogy szívesen vennék részvételünket a kürti fesztiválon, melynek
megrendezésére EU-s pályázatot nyújtanak be, és ebben, mint támogató,
egyetértés esetén mi is szerepet vállalhatunk.
Két napos projekt
előkészítésen vettünk részt Tóth Ágnessel. A pályázat nyert, így július 2122-én részt vettünk a Kürti Borfesztiválon.
A Gyermelyi Zrt.
támogatásával, és részvételével, gasztronómiai különlegességként 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!!

Rendezvényeink:






Sikeresen zajlott a MAJÁLIS. Az Oktatási, Kulturális Bizottság, valamint
Tóth Ágnes szabadidő szervező alapos, minőségi munkát végeztek. Az
utóbbi idők legpergősebb, legszínesebb rendezvényét zárhattuk.
Köszönjük a segítőknek, vendéglátóknak is!
2012. szeptember 8-án zajlott a falunap. Szervezett, pergős rendezvény
volt, köszönhetően Tóth Ágnes szabadidő szervezőnek, valamint a
munkáját segítő civileknek.
Végh Zsigmond kezdeményezésére Jásdi Balázs a Honvédelmi
Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatalának
hagyományőrző szakreferense és katona társai részvételével,február 26án a Doni hősökre emlékeztünk.



2012. szeptember 9-én nagyszámú ünneplő és emlékező közönséggel,
vendégekkel tartottuk a „Nemzeti Összetartozás” Emlékmű és az
áthelyezett I. és II. világháborús emlékművek avatási ünnepségét.
A rendezvény az összefogás jegyében zajlott Erdélyből, Délvidékről,
Felvidékről és Kárpátaljáról ünnepségünkre érkezett delegációk
részvételével.
 1956 okt. 23-ra emlékezünk október 23-án 16.00 órakor az ÁMK-ban
Előtte, október 18-án Faluvédő Egyesület jóvoltából Jásdi Balázsék
részvételével korabeli jármű bemutatót szervezünk.


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! 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.



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 GyermelySzomor Labdarúgó Egyesület.
Önkormányzatunk támogatta a nyáron nagy sikerrel zárult német nyelvi
tábort




A pedagógusaink a pedagógus napon munkájuk elismeréseként
badacsonyi kiránduláson vehettek részt.



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.

Advent-karácsony:
 Új Betlehem készül. Bekerülési összege: 545.000 Ft. A szárnyas oltárt és
a befogadó építményt Incze Kálmán fafaragó mester és Ócsai Gábor
festőművész készítik.
 Karácsonyi hangverseny: szomori-gyermelyi hölgyek, orgona, gregorián
gyermekkórus
 Idősek Karácsonya: megszokott formában
 Falu adventje: hagyományok szerint, a főtéren

Gyermely, 2012. október 10.
Kókai Rita
polgármester

