Tisztelt Gyermelyi Lakosok!
Előző számunkban tájékoztattam Önöket arról, hogy Gyermely, Szomor és Héreg
települések Képviselő-testületei szándéknyilatkozatot hoztak arról, hogy 2013.
március 1-től létrehozzák a három község hivatalát egyesítő közös önkormányzati
hivatalt.
A döntést 2013. február 26-án Gyermelyen, közös testületi ülésen hozta meg
Gyermely- Héreg-Szomor Képviselő-testülete.
A közös testületi ülésen a testületek elfogadták a Gyermelyi Közös Önkormányzati
Hivatal megállapodását, alapító okiratát, költségvetését, valamint letette esküjét Mike
Hajnalka közös hivatal jegyzője és Dr. Nagy Zsolt a közös hivatal aljegyzője. (Az
újság következő számában mindketten bemutatkoznak Önöknek.)
Ünnepélyes pillanatok voltak, melyet közös vacsora és koccintás, bemutatkozásismerkedés kísért a Palota Panzióban.
Örömmel nyugtáztuk, hogy a jelenlegi hivatali létszámmal, biztonsággal folytatható a
három település közös hivatalának munkája, melyhez a központi költségvetés
létszám arányosan nyújt támogatást. Ezen túl csak minimális önkormányzati
hozzájárulásra lesz szükség a települések részéről.
A közös hivatal működésével kapcsolatosan fontos információ a Tisztelt Lakosság
számára, hogy mind Gyermelyen, a székhely községben, mind a szomori és héregi
kirendeltségeken az eddig megszokott módon és időben intézhetik a hivatalos
ügyeket.
Gyermelyen az ügyfélfogadási idő változatlan. Ezeken a napokon a jegyző
Asszony és az Aljegyző Úr is fogadja az ügyfeleket. (Hétfő: 13.00-15.30; Szerda:
8.00-12.00, 13.00-16.30, Péntek: 8.00-12.00)
(A Jegyző Asszony kedden és pénteken, Szomoron tartózkodik, az Aljegyző Úr pedig
csütörtökön tartózkodik Héregen. )
A közös képviselő-testületi ülést követően, március 1-jén a három hivatal dolgozóit is
közös asztalhoz invitáltuk Gyermelyre, hiszen a jövőben együtt, egymás munkáját
kiegészítve és segítve dolgoznak majd. Fontos, hogy jó hangulatban, jó
közösségben teljenek a hétköznapok. Örülünk, hogy az átmeneti bizonytalanságot
követően, amikor még nem volt tiszta képünk a közös hivatalok létrehozásának
személyi feltételeiről, most arról biztosíthattuk a dolgozókat, hogy a jelenlegi
létszámok tovább nem csökkennek, mindannyian folytathatják munkájukat.
Bízunk benne, hogy a Képviselő-testületek szándékának megfelelően,
gördülékenyen, koncentráltan, hatékonyan, az ügyfelek megelégedésére folyik majd
a közös munka.
Bízunk abban is, hogy a közös hivatal működtetésében jelenleg mutatkozó
gazdasági előnyökön túl, e három település megtalálja majd azokat a közös és
együttműködésre alkalmas területeket, melyek tovább mélyíthetik GyermelySzomor-Héreg települések egyéb, önkormányzati szintű kapcsolatait.

