Kedves Gyermelyi Lakosok!
A legutóbbi testületi ülés döntéseiről és a fontosabb eseményekről az alábbiakban számolok
be Önöknek: A testület a Tabán utca teljes felújításáról (járda, út) döntött. Elsőként a Dózsa
György utcától felfelé ívelő szakaszt újítjuk fel a katolikus templom hátsó bejáratáig. A
további szakasz felújításáról a későbbiekben döntünk majd. Sajnos nem vezetett eredményre a
csapadékvizet levezető Dózsa György utcai régi áteresz megtisztítása. Kétnapi próbálkozás
után a munkálatokat leállítottuk. A csapadékvíz bevezetését a patakba más módon kell
megoldanunk.
A sportcsarnok tetőszerkezetének külső felújításáról döntöttünk, ami a nyári szünetben zajlik
majd. Jelenleg a csarnok körüli tereprendezési munkálatokat végzik.
Az óvodafejlesztési pályázaton 5,5 millió forintot nyertünk. A beruházás becsült költsége 26
millió forint. Ennek értelmében az önkormányzatnak kb. 20,5 millió forintot kell hozzátennie.
Egy tornaszobával, szertárral, mosdóval bővül az épület.
A községháza felújítására vonatkozó tervekről tárgyaltunk. A megvalósítás három szakaszban
történik majd. Jövőre a tetőszerkezet, 2017-ben a földszinti –ügyfeles- rész (terveink szerint a
postát is beleértve), 2018-ban pedig az emeleti rész. A felújítás főleg belső átalakítást,
gépészeti teendőket jelent, valamint a jelenlegi háziorvosi rész beintegrálását. (Itt kap majd
helyet egy nagy tárgyaló illetve díszterem, amely alkalmas lesz esküvők, rendezvények,
csoportos foglalkozások tartására, igény esetén elkülönítve a hivatal helyiségeitől.)
Az iskola illetve a sportcsarnok épületére már itt vannak a napelemek, augusztus 31-ig kell
elkészülnie a kivitelezésnek.
A civilház átépítése statikai számításokat, majd ennek eredményeként megerősítéseket
igényelt. A munka ennek megfelelően folytatódik.
Sárai Károllyal, az EON területgazdájával tárgyaltam a községben folyamatosan fennálló
közvilágítási problémákról. A jövőben több szakaszon terveznek korrekciókat, illetve új
transzformátor állomásokat, amely szakaszolja majd az egységeket, így jobban tudnak majd
reagálni a problémákra, mert nem érint nagyobb területeket.
Az első tíz legnagyobb adózó köszöntése jó hangulatban zajlott Gyarmatpusztán az erdei
iskolában.
A Nemzeti Vágta előfutamán, amely Tahitótfaluban került megrendezésre, Balogh Sára
Borbála képviselte Gyermelyt, Kacat nevű lovával. Az előfutamban második helyezést ért el
ló és lovasa. Büszkék voltunk Rád, Borsi! Köszönjük a befektetett munkát! Jövőre ismét
megpróbáljuk!
Tóth Krisztina év elejétől dolgozik a Gyermely történetét felölelő könyvön, melynek
bemutatójára leghamarabb ősszel kerül majd sor. Köszönjük!
Megkezdődtek a tárgyalások a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal az iskola és
sportcsarnok szeptembertől, az új tanévtől történő vagyonkezelésbe illetve bérbe adásáról.

Nagyon jó hangulatban zajlott a gyermeknap a dajka nénik és vállalkozó szülők segítségével.
Az önkormányzat köszönetét tolmácsoltam ezért az igen színvonalas kezdeményezésért.
Kevés költséggel, de annál nagyobb szívvel valósult meg ez a program, amelyhez az
önkormányzat a kellékek, illetve a lovaglás költségének biztosításával járult hozzá.
A Nemzeti Összetartozás Napja egyik legfontosabb községi rendezvényünk. Beregszászi
kollégám beszéde az ottani valóságot még közelebb hozta hozzánk. A színpad átadása a rossz
minőségű hangosítás miatt veszített színvonalából. Ilyen az, amikor a technika ördöge
közbeszól és kárba vész a sok-sok befektetett munka. Fülöp Margit Néninek ismételten
gratulálunk szép kitüntetéséhez! Köszöntőjét az alábbiakban elolvashatják.
Kollégámmal, Nagy György polgármesterrel együtt kerestük fel a Bicskei Egészségügyi
Központ igazgatóját Dr. Balogh Gyula főorvost. Mindkét falu igen elégedett volt a bicskei
központban végzett ellátással. Sajnos egy ideje a mammográfiát és ultrahangos vizsgálatokat
már nem engedélyezik településeink számára. Felajánlottuk az önkormányzatok anyagi
szerepvállalását - természetesen az egyéni díjfizetés kiegészítéseként-, melyről a testületeknek
pontos adatok birtokában még dönteniük kell.
A vakációt már bizonyára nagyon várta tanár és diák egyaránt. Az évzáró ünnepségen
mindenki türelmesen figyelt és tapsolta meg a legjobban teljesítő diákokat, akik jól
megérdemelt jutalmukat átvették. Ezt követően az osztálytermekben az osztályfőnökök dolga
volt, hogy tovább bíztassák a szárnyaik alatt tanuló gyermekeket, akik közül mindannyian
értékesek akkor is, ha nem tartoznak a kitűnők közé, de önmagukhoz mérten nagyon sokat
tesznek azért, hogy napról-napra jól teljesítsenek ebben a korántsem könnyű oktatási
rendszerben! Kedves Diákjaink! Mindenkinek szívből gratulálok, aki szorgalmasan, odaadóan
tanult és mindent megtett azért, hogy önmagához képest a lehető legtöbbet hozza ki magából!
Köszönöm, hogy segítettetek a hangosításban, a terem és aula berendezésben, szerepeltetek a
rendezvényeinken. Vidám VAKÁCIÓT kívánok!
Az óvoda és iskola dolgozói részére - hagyományunkhoz hűen- PEDAGÓGUSNAP
alkalmából, elismerve és megköszönve áldozatos egész évi munkájukat, 250 e Ft-os keretet
biztosítottunk a közös kirándulás finanszírozására.
Elfogadtuk a kedvezményes telekvásárlásról szóló rendeletet, melynek értelmében nagyon
jelentős kedvezményekkel juthatnak a Kossuth utca feletti telkekhez mindazok, akik vállalják,
hogy gyermekeiket a gyermelyi iskolába és óvodába járatják. A rendelet szövegét közöljük, és
olvasható lesz a honlapon is.
Községünkben a nyáron játékfilmet forgatnak. Elhelyezésre, helyszínekre, statisztákra van
szükség, a válogatások megkezdődtek. A forgatás július végén illetve augusztus hónapokban
zajlik majd.
Kókai Rita - Polgármester

