2013-1/február –beszámoló
Tisztelt Gyermelyi Lakosok!
Az elmúlt időszak, azaz december hó és az újév első fele aktív sokrétű munkával telt
mind az önkormányzat, mint a polgármesteri hivatal vonatkozásában.
Jó hír, hogy még fennálló hiteleinket a december 12-i állapot szerint az adósság
konszolidáció keretében az állam megfizette helyettünk a hitelintézeteknek.
Decemberben aláírtuk az Észak dunántúli Vízmű Zrt-vel a szennyvízkezelésre és
üzemeltetésre vonatkozó vagyonkezelési szerződést.
A szennyvízelvezetés és tisztítás díja 461,50 Ft, tehát a 2013-as díjat a cég 2,56
%-kal emelte.
A hulladékszállítás tekintetében nincs változás a szolgáltatót tekintve, továbbra is
az AWE tatabánya szállít, a 2013-as díjemelés 4,2 %.
(Mint az köztudott, az önkormányzatnak már nincs ár megállapítási joga!)
Aláírtuk a tankerülettel az ingyenes használati jogról szóló megállapodást az
iskola fenntartás-működtetés vonatkozásában. Bár az iskolát önkormányzatunk
működteti, a fenntartó az állam, azaz a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
(KIK). Mindennek előzményeként 2012. december 12-én átadás-átvételi
megállapodást kötöttünk, amelyben meghatároztuk a KIK ingyenes használatába
kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek körét. Jelenleg ezen vagyonelemek ingyenes
használatának és működtetésének részletes szabályait kellett elfogadnunk. Ezért
került sor az ingatlan használati szerződés megkötésére önkormányzatunk és a KIK
között. Ez elsősorban a KIK és az Önkormányzat által közösen használt ingatlanokat,
ingatlanrészeket érinti. (sportcsarnok, ÁMK aula, Könyvtár)
Megkezdte munkáját az ügysegéd, egyelőre hétfőn reggel 8 órától-11 óráig
tartózkodik nálunk.
Több ízben folytattunk tárgyalásokat Szomor és Héreg községek polgármestereivel,
Nieszner József és Nagy György polgármester Urakkal a közös hivatal március 1-től
történő kialakításáról.
Február 6-i ülésünkön Képviselő-testületünk kinyilvánította azon szándékát, hogy
2013. március 1-től közös hivatalt hoz létre Szomor és Héreg községekkel.
A végső döntés meghozatalára február 26-án kerül sor. Március elsejétől közös
hivatalként Gyermely székhellyel, Héreg és Szomor kirendeltségekkel működünk.
A közös hivatal a hivatali apparátus összevonását, az államigazgatási,
önkormányzati hatósági ügyek intézésének koncentrálását jelenti. Nem érinti viszont
a községek szuverenitását, az önkormányzati képviselő-testületek és polgármesterek
továbbra is önállóan, egymástól teljesen függetlenül igazgatják a település életét.
Bővebben a közös hivatalról:
Az Országgyűlés megalkotta Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Törvényt. .
A törvény szerint minden 2000 fő állandó lakosságszámot meg nem haladó település
számára kötelező közös hivatal létrehozása. A települések azonban maguk
választhatják meg, hogy a járáson belül kivel/kikkel társulnak.

Közös önkormányzati hivatalt azok a járáson belüli települési önkormányzatok
hozhatnak létre, melyek közigazgatási területét legfeljebb egy település
közigazgatási területe választja el egymástól és a települések lakosságszáma nem
haladja meg a 2000 főt.
A kizárólag községi önkormányzatok által létrehozott közös hivatal létszámát az
érintett települések a közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban állapítják
meg. A költségvetés által finanszírozott létszámkerettől csak akkor lehet eltérni, ha
ennek fedezetét kizárólag saját bevételükből meg tudják oldani.
Közös hivatalt alakítani, megszüntetni, ahhoz csatlakozni, abból kiválni
önkormányzati ciklusonként csak egyszer, az általános helyhatósági választásokat
követő 60 napon belül lehet.
A jelenlegi határidő 2013. március 1.
A törvény rögzíti, hogy ha az érintett képviselő-testületek a megállapodást hatvan
napon belül nem kötik meg, vagy valamely település a közös hivatalhoz nem tud
csatlakozni, a kormányhivatal vezetője a határidő lejártát követő első napjával kijelöli
a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket, dönt a hivatali feladatok
ellátásnak módjáról, illetve a megállapodás pótlásáról.
A törvény kiemeli, hogy az ügyfélfogadást biztosítani kell minden településen,
melynek módját és mértékét a képviselő-testületek megállapodására bízza.
A törvényi előírás értelmében a közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése:
(székhelytelepülés neve)-i Közös Önkormányzati Hivatal. Esetünkben: Gyermelyi
Közös Önkormányzati Hivatal.
A fokozott hóesés kisebb gondokat okozott, melyeken igyekeztünk úrrá lenni.
Belterületi útjainkat folyamatosan tisztíttattuk, sóztuk. Költségeink már most elérik az
500 e Ft-ot.
A sportcsarnok épület-energetikai fejlesztésére elkészült a végleges pályázati
anyag, melynek alapján bruttó 38 millió beruházási összegre pályáztunk. Bízunk
benne, hogy tavasszal eredményt hirdetnek és szeptemberrel már felújított épületben
tarthatjuk a testnevelés órákat és a különböző sportfoglalkozásokat.
Január 23-án a 13. Doni emléktúrának már Gyermely is helyszíne volt.
A Képviselő-testület a megemlékezés megrendezéséért, valamint az ünnepi műsor
összeállításáért és az abban történő részvételéért köszönetét fejezi ki Végh
Zsigmondnak, Petró Klaudia lelkésznek, Nyíri Róbert kanonoknak, Tirpák
Lászlónak, Villányi Mártonnak, a Női Kórusnak, ifj. M. Nagy Sándornak, Tóth József
falugondnoknak, valamint Tóth Ágnes szabadidő szervezőnek.
Köszönjük továbbá a támogatást Bokros Zsigmondnak, a Gyermelyért Faluvédő
Egyesületnek, valamint a Gyermelyi Zrt-nek.
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Meghívást kaptunk Erdélyből Székelyhídról Béres Csaba polgármestertől a február
23-én tartandó borversenyre. A meghívással a szeptemberi szívélyes fogadtatást és
vendéglátást szeretnék viszonozni, s a kapcsolatot tovább bővíteni községeink
között. Testületünk örömmel tesz eleget az invitálásnak!
Elfogadtunk 2013. évi költségvetésünket 368.070 E Ft bevétellel és kiadással.
Ebből működési célú kiadás 276.180 E Ft, felhalmozási célú kiadás 91.890 E Ft,
Felhalmozási célú bevétel 91.890 E Ft, működési célú bevétel 276.180 E Ft.
Kókai Rita
polgármester
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