Polgármesteri beszámoló
Tisztelt Gyermelyi Lakosok!
Az alábbiakban tájékoztatom Önöket az Önkormányzat legfontosabb döntéseiről, a községben történt
eseményekről. Gőzerővel folyik a gyarmatpusztai volt uradalmi iskola felújítása, ahol erdei iskolát szeretnénk
működtetni és befejeződött a temető felújítása is. Mindkét esetben sikeresen pályáztunk, a szükséges további
forrásokat pedig az önkormányzat teszi hozzá.
Befejeződött a játszótér és az Összetartozás tere fejlesztése. Ez volt a III., egyben az utolsó ütem. A gyerekek
rendelkezésére áll már az ivóvíz, a kandeláberek pedig kellően megvilágítják a teret. (Erre az utóbbi időben
sűrűn előforduló vandalizmus miatt is szükség volt!) A tér három részét kis sétáló járdák kötik össze.
Virágszigeteket alakítottunk ki, megtörve a zöldterületet. Reméljük, hogy mindazokat, akik a játszótér
átmeneti bezárása miatt csalódottak voltak, kárpótolja a végeredmény és a gyermekek ismét örömmel veszik
birtokukba a birodalmukat. Pályázati forrásból, jelentős önkormányzati kiegészítéssel folyik a sportcsarnok
felújítása. A közbeszerzés időszaka hosszúra nyúlt, ezért a munkákat júliusban tudtuk csak megkezdeni.
Átadására terveink szerint októberben kerül sor. Szerencsére van bitumenes pálya, ahol a szép őszi napokat
még kint tudják tölteni a tornázó gyermekek.
Az Összetartozás terének másik felén, (ahol szokás szerint a falunapi sátor nyer elhelyezést) megálmodott
fedett közösségi tér (színpad, mosdókkal, öltözőkkel) megépítésére benyújtott pályázatot is elnyertük.
Megvalósításáról –anyagi lehetőségeink függvényében- az augusztusi ülésen döntünk majd.
Az új oktatási-nevelési évtől igazodnunk kell a megváltozott közétkeztetési elvárásokhoz, mely kötelező
jelleggel januártól kerül bevezetésre, de mi már ennek jegyében indítjuk a 2014/2015-ös nevelési évet.
Jelenleg az önkormányzat által fenntartott konyha gépparkja nem felel meg a közétkeztetésre vonatkozó
megváltozott feltételeknek, ezért konyhatechnológus bevonásával készítjük elő a fejlesztéssel kapcsolatos
döntést.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy legyenek segítségünkre abban, hogy a megváltozott étkezési szabályokhoz a
gyermekek –saját egészségük érdekében- viszonylag zökkenőmentesen szokjanak hozzá. Valószínűsíthető,
hogy az átállás nem lesz könnyű, hiszen kevesebb só, cukor kerül az ételekbe, de nekünk, felnőtteknek kell
érthetően megmagyaráznunk, hogy a mértéktelen sózás és cukrozás hosszú távon egészségtelen és felnőtt
életükben visszafordíthatatlan gondokat okoz. Jó hír azonban, hogy sokkal több szárnyas, hal, friss zöldség és
gyümölcs kerül majd a gyermekek tányérjára!
Fontos: Az önkormányzatnak nincs mérlegelési, változtatási lehetősége! Ez előírás, mi több, maradéktalanul
betartandó szabály, melynek megsértése 2015. januárjától már százezres tételeket jelentő bírsággal sújtja
mindazon működtetőket
Megtartottuk szokásos évi fogadásunkat az első tíz legnagyobb iparűzési adót fizető vállalkozás
tiszteletére, kiknek a település zökkenőmentes működése, folyamatos fejlődése köszönhető:
1.

Gyermelyi Zrt. és Vállalatai

2.

SWIFTS Pharma Kft

3.

Pilisi Parkerdő Zrt.

4.

MEZ-GÉP Kft.

5.

BL-Speed 2009. Kft.

6.

BASACOLORS Kft.

7.

Duna Takarék Bank Zrt.

8.

Virágh Kft.

9.
10.

Akács és Társa Kft.
Zágon Bt.

Tájékoztatást adtam az adóforintok felhasználásáról, hangsúlyozva, hogy az Önkormányzat Képviselőtestülete ezt a szilárd anyagi hátteret felelősségteljes gazdálkodással, új források (pályázatok) megkeresésével,
kellő alázattal köszöni meg! Rajtuk keresztül Önkormányzatunk nevében megköszönöm minden gyermelyi
adófizető hozzájárulását működésünkhöz, községünk fejlődéséhez.
A Nemzeti Összetartozás napját 2014. június 7. napján tartottuk.

A Székelyhídról, Kürtről, Izsáról és

Beregszászról hozzánk érkezett testvértelepülések polgármestereivel, delegációival két felejthetetlen napot
töltöttünk! Az ünnepélyen átadásra kerültek a „Gyermelyért” Érdemérem és a „Pedagógus Életmű Díjak.”
Gyermely község Önkormányzatának Képviselő Testülete 2012-ben megalapította a "Gyermelyért
Érdemérem" kitüntetést, mely azon élő, avagy elhunyt személyeknek adományozható, akik gyermelyi
lakosként a település fejlődésében különösen jelentős szerepet játszottak, munkájukkal, életművükkel
közmegbecsülést szereztek. Képviselő-testületünk harmad ízben adományozta ezen kitüntetést. A Képviselőtestület a beérkezett jelöléseket alapul véve, titkos szavazással hozta meg döntését, mely szerint a kitüntetést
a közösségért végzett kiemelkedő munka, életmű elismeréseként Végh Zsigmond részére
adományozta. Végh Zsigmond az elmúlt évtizedekben és manapság is nagyon sokat tesz a gyermelyi
közösségért, s teszi mindezt önzetlenül a község érdekében, mind a civil, mind az egyházi vonalon egyaránt.
A közösséggel szemben tanúsított alázat, jó szándék és önzetlenség az alappillérei, mely a kitüntetésre való
érdemességet meghatározzák. A Képviselő-testület 2014. május 28-i ülésén megalapította a „Pedagógus
Életmű Díjat”, mellyel a gyermelyi általános iskolában legalább 30 éven át példaértékű oktató-nevelő
munkát végző pedagógusok előtt tiszteleg az utókor. Ezt a díjat szeretett tanáraink közül elsőként Erős
Ferencné Magdi Néni, Könyves Lajosné Marika Néni, Varga Ferencné Gyöngyi Néni tanárnők, és Tolnai Imre
Tanár Úr kapták. Köszönjük, hogy átadták nekünk a tudást, pontosságra, precízségre, az egymás iránti
megértésre és szeretetre neveltek minket!
Köszönjük a pálya iránt érzett alázatot, hogy mindig, minden korban igazi pedagógusok maradtak, ahol a cél
az volt, hogy szeretettel nevelve átadják nekünk mindazt, amiből a mai napig építkezünk!
A meglehetősen rossz állapotban lévő, községünket átszelő országos közút felújításának kérésével
kerestem meg az illetékes hatóságot. Mivel a válaszlevél tartalma nem ad megoldási alternatívát, az
önkormányzat a jövőben tárgyalásokat kezdeményez a Magyar Közúttal annak érdekében, hogy végső
esetben önkormányzati forrás bevonásával találjunk végre megoldást erre az akut problémára.
Még e hónapban várható továbbá, hogy a Tatai utcai lakosok kezdeményezésére indult közlekedésbiztonsági javaslatokat áttekintő helyszíni bejárásra sor kerül. A lakosság kérésének közvetítését, a felvetett
problémák támogatását az önkormányzat képviseletében megtettem. A további fejleményekről a bejárást
követően tudok számot adni.
Minderről kronológiai sorrendben a megújult gyermelyi honlapon a „Lakossági kezdeményezések” címszó
alatt olvashatnak az érdeklődők.
Az időjárás mostanában nem kényeztet el minket. Hol napokig szárazság van, hol napokig tartó nagy
mennyiségű esőzés. Májusban „leszakadt az ég”, sártenger öntötte el a gondozott főteret. Szerencsére a
patakot a sikeres pályázatnak köszönhetően rendbe tettük 2012-ben, és azóta is folyamatosan tisztítjuk, így a
hatalmas mennyiségű csapadékot szépen levezette, ezzel elkerültük, hogy a Rákóczi utcai lakóházakat elöntse
a víz és az iszap. Örömteli, hogy a Hidegvölgyben leesett eső vízelvezetését sikerült megnyugtatóan
megoldani a felújított út melletti árokrendszerrel, így elhárult az a jelentős balesetveszély, amely a kavicsos
hordalék és sár miatt sok esetben fennállt a múltban. Ugyanakkor megoldást kell találnunk a Virág utca és a

Kossuth utcai ipartelep megóvására is, melynek érdekében a vis-maior alaphoz helyreállítási pályázatot
nyújtottunk be.
Idén lomtalanításkor lehetőség volt a veszélyes hulladék elhelyezésére is. A lehetőséggel sokan éltek.
Látható, hogy nagy szükség volt rá, most egy időre megtisztultak a falu háztartásai. Plusz konténereket is
kellett rendelni, annyi volt a gumi, illetve festékes doboz.
Önkormányzati támogatással került sor a pedagógus napi, valamint a köztisztviselők napi kirándulásra.
Mindkét társaságnak felejthetetlen élmény, igazi közösség építő program volt!
Részt vettünk a Székelyhídi Városnapokon Tóth Ágnessel és Tirpák Lászlóval. Szívélyes, kedves
vendéglátásban volt részünk. Élményekkel telt szívvel érkeztünk haza. A városnapon mondott polgármesteri
beszédem meghatotta a hallgatóságot. Ez azért jóleső érzés nekem, mert követe lehettem annak az
összetartozásnak, amit teljes valómmal hiszek és képviselek!
A Gyermelyért Faluvédő Egyesület, a Gyermely-Szomor Labdarúgó Egyesület és az Önkormányzat
támogatásával a múlt héten zajlott a már hagyományos focitábor, ahová mind Kürtről, mind Székelyhídról
gyermekek érkeztek.

Ezt megelőzően a gyermelyi gyerekek Kürtön vettek részt szintén focitáborban Juhász Attila kíséretében.
Immár tehát szilárd emberi kapcsolatokon, gyermekeinken keresztül építkezhet tovább a nemzeti
összetartozás határokon átívelő érzése. Köszönöm Vass Klaudiának, Tóth Ágnesnek, Bederna Kornélnak,
Árpádhalmi Attilának és Juhász Attilának a sok-sok munkát, a gyerekekkel való törődést!
Süle Zsuzsa, a NOE Gyermelyi Napraforgó Csoportja vezetőjének ajánlásával –amit szeretettel köszönünk!elnyertük a Családbarát település címet a Nagycsaládosok Országos Egyesületétől. A díj átadására 2014.
július 11-én került sor Sárváron. A díjat nyert települések polgármestereivel interjút hallhattak a Lánchíd
rádióban.
A benyújtott ajánlás anyagát szintén a honlapon olvashatják teljes terjedelmében.
Aláírtuk a szerződést az ovi-foci pályázatra. A pályázat önerejét az önkormányzat biztosítja. Így egy széles
körben használható, minden oldalról zárt műfüves pályát építhetünk, mely az óvoda udvar közvetlen
szomszédságában, a bitumenes pálya mellett épül meg.
A sportcsarnok mögötti területen négy db egyenként 600 m2 nagyságú építési telek kialakítása zajlik,
értékesítésének lehetősége hamarosan megnyílik. Az augusztusi testületi ülésen pedig a temető utcai telkekre
vonatkozóan,

kedvezményes

telekvásárlási

lehetőségekről

dönthet

majd

a

testület,

melynek

középpontjában a gyermekvállalás, a gyermekek helyben történő óvodába és iskolába járásának
kedvezményekkel történő megtámogatása áll majd.
A civil szervezeteket Önkormányzatunk összességében 2.900.000 Ft-tal támogatta az alábbiak szerint:
Gyarmatpusztai MTTSZ – 200.000Ft
Református egyházközség – 100.000 Ft
Református Egyházközség Vallási és Karitatív Céljainak támogatása Alapítvány 1.000.000 E Ft
Gyermely Szomor Labdarúgó Egyesület 1.000.000 E Ft
Tóth Béla Alapítvány 200.000 Ft
Gyermelyi Szent István Kápolna RK Egyházközség 1.000.000 Ft
Női Torna csoport 40.000Ft
Gyermelyi Varieté 40.000Ft
Gyermelyi Kézilabdázó Csoport 40.000 Ft

Huncutkák Mazsorett Csoport 40.000 Ft
Copfocskák Mazsorett Csoport 50.000 Ft
Magyar Vöröskereszt Gyermelyi Alapszervezete 50.000 Ft
Gyermelyi Iskoláért Alapítvány 50.000 Ft
Gyermelyi Nyugdíjasklub 50.000 Ft
Rocknebulók Tánccsoport 40.000 Ft
Pályázatot nyújtunk be az iskola és sportcsarnok épületének napelemes rendszerrel történő ellátására.
Az Önkormányzat 2014. július 9-i ülésén tárgyalta az Iskola u. 8. sz. alatti lakás értékesítésének ügyét.Az
Iskola u. 8. sz. alatti önkormányzati lakás értékesítésének szándékáról
már sok évvel ezelőtt határozott az önkormányzat. A döntést követően azonban évekig lakatlan volt, komoly
vételi szándék nem érkezett. Már 2010-ben megkezdődtek az egyeztetések arról, hogy a majdani körzeti
megbízott költözik be az ingatlanba, amennyiben annak értékesítésére időközben nem kerül sor. 2011-ben
megtörtént a lakás felújítása az állagmegóvás érdekében. Lénárt Gyula körzeti megbízottal később úgy kötött
bérleti szerződést az önkormányzat, hogy az eladási szándékot -a bérleti jogviszony kezdetét követő egy éven
belüli értékesítési határidővel- továbbra is fenntartotta. Az eladásról szóló pályázatot 2014. április 28-i ülésén
fogadta el az önkormányzat. A lakásra természetesen a jelenlegi lakónak, azaz Lénárt Gyulának elővásárlási
joga biztosított volt. A megjelölt határidőig két pályázat érkezett, Tirpák László és a Gyermelyi Zrt. részéről. A
pályázati felhívásban megjelölt feltételeknek azonban csak a Gyermelyi Zrt. pályázata felelt meg, így az
Önkormányzat az ingatlant a Gyermelyi Zrt. részére értékesítette.
Ugyanezen ülést megelőzően hívtam képviselő társaimat az iskola udvarára. Itt megtekintettük azokat a
hiányosságokat, előttünk álló feladatokat, amelyek az iskola működtetését befolyásolják. Megállapítottuk,
hogy hamarosan szükség lesz a hulladozó vakolat helyreállítására, csatorna cserére, az udvar rendbetételére,
a vízelvezetés megoldására, és a legégetőbb gond a faház épületének rendbetétele lenne! A látottak
önmagukért beszéltek. (Ehhez járul még a folyamatos fűtési rendszer javítás, vízvezeték rendszer javítás,
csőtörés megoldása stb. Az iskola 2003-ban épült, tehát ezek a gondok mind fokozottabban jelentkeztek ez
évben és fognak a jövőben is.) Az önkormányzat 2012-ben magára vállalta az állam helyett az iskolaépület
működtetésének (víz, gáz, villany, telefon) költségét, valamint az ehhez kapcsolódó bizonyos dologi (pld.
takarítás) költségeinek kifizetését. Nézzük, hogy mi indokolta akkor ezt? A törvény értelmében a 3000 fő alatti
községek iskolájának működtetése (mindaz, amiről az előbbiekben írtam, tehát a rezsi!), valamint fenntartása
(pedagógusok munkáltatója az állam) az állam feladata. Miért döntöttünk 2012-ben mégis úgy, hogy az
önkormányzat fizeti ki a rezsi költségeket? A gyermelyi képviselő-testület akkor elsősorban azért élt ezzel
a gazdaságilag mindenképpen indokolatlan és hátrányos lehetőséggel, mert a döntés meghozatalának
pillanatában az új közoktatási finanszírozási rendszerrel és annak működésével kapcsolatban sok volt a
bizonytalanság. Ugyanakkor az iskola biztonságos működését a testület saját felelősségének érezte, mely ezen
döntéssel volt akkor leginkább biztosítható. (Hozzánk hasonlóan Komárom-Esztergom megyében a 3000 fő
alatti települések közül csupán három település vállalta magára ezen költségeket. Az összes többi iskolát az
állam működteti.) Szerencsére a működtetés feltételei és a kormányzati szándék már biztossá és ismertté vált.
A korábbi iskolabezárásokkal és bizonytalanságokkal kapcsolatos félelmek mára eltűntek, hiszen látható, hogy
ez a veszély nem fenyegette és fenyegeti a környékbeli iskolák egyikét sem, elég csak Szomorra, Bajnára,
Tarjánra gondolnunk.

Ezért polgármesterként meggyőződésem, hogy 2015 tavaszán, amikor erre a törvény lehetőséget ad,
felülvizsgálandó a döntés, és nem szabad évi átlag 18 millió forintot arra költeni, amit az állam, a központi
költségvetésből finanszírozni vállal. Az ilyen módon megmaradó összeget pedig a község további fejlődésére
lehet fordítani, akár nevelési munka, ifjúság fejlesztése, vagy beruházások, felújítások terén. Nem beszélve
arról, hogy az önkormányzatok egyéb feladataira az állam az elmúlt évekhez képest már sokkal kevesebb
pénzeszközt juttat (az iskolára esetünkben nincs semmilyen támogatás, a gépjármű adóból 40 % befizetésre
kerül a központi költségvetésbe, hogy csak néhány példát említsek), így nem szabad azon költségeket
átvállalni, melyre az állami keretből egyébként jut.
Fontos látni azt a tényt is, hogy a korábban már említettek szerint az iskola épületének karbantartási munkáira
a jövőben egyre többet kell áldoznia az önkormányzatnak. Így a jövő szempontjából mindenképpen fontos –
vélhetően egyformán mind az iskolában oktató pedagógusok számára, mind a diákok és szüleik számára,
mind az önkormányzat számára – hogy a Gyermelyi Általános Iskola és Óvoda épülete hosszútávon szolgálja
a községet.
A demagóg módon emlegetett kréta, papír gond Gyermely községben eddig sem fordult elő és ezután sem
fordulhat elő, hiszen az önkormányzat az elmúlt években is bebizonyította az iskola melletti elkötelezettségét,
melyet egyértelműen alátámasztanak az önkormányzat döntései: pld. a teljesség igénye nélkül: pedagógus
kirándulások-, Pákozdi Katonai Emlékparkba tett kirándulás-, néptánc oktatás-, Ki-Mit-Tud? Vetélkedődíjainak finanszírozása, takarítógépek vásárlása, új tantermek építése 2013-ban, osztálytermek berendezése,
mobil telefonok biztosítása stb.)
Tisztelt Gyermelyiek! Az iskola megszüntetését, összevonását előre vetítő, félelmet és bizonytalanságot
előidéző fikciók kreálása és terjesztése felelőtlen tett bármely gyermelyi közszereplőtől, lévén ezen fikcióknak
semmilyen alapja nincsen. Nagyon sajnálatos, hogy képviselő társunk –a fentiekben leírt és minden
önkormányzati képviselő által ismert adatok és tények ellenére- ilyen eszközökhöz folyamodott.
Úgy gondolom, hogy a lehetőségeket kihasználva az önkormányzat és jómagam által is eddig már bizonyított
elkötelezettséggel és a jelenleginél több, a törvényben garantált állami működtetéssel- költségátvállalással a
Gyermelyi Iskola jövője hosszú időre biztosított és fejlődése a községünkben megmaradó többletforrásoknak
köszönhetően még biztosabbá válhat, mint az elmúlt időszakban volt.
Ehhez természetesen szükséges az együtt gondolkodás és a megújulásra, új fejlődési lehetőségek
felkutatására való hajlandóság minden érintett részéről.

Tisztelettel:
Kókai Rita—polgármester

