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E l ő t e r j e s z t é s 
 
Készült: Gyermely Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 28-i 
ülésére 
Tárgy: Beszámoló a két ülés között történt legfontosabb eseményekről.  
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester 
Készítette: Kókai Rita polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szeptember 5-i falunap a fokozódó járványügyi helyzet miatt elmaradt. 
Hasonlóképpen járunk el az elkövetkező időben a rendezvények kapcsán. 
Mindaddig nem tartunk nagyobb létszámú rendezvényeket, amíg biztonsággal nem 
tehetjük meg. Ki kell dolgozni azon online közösségépítő technikákat, melyek ebben 
a helyzetben alkalmazhatók. 
A sportcsarnokban jelenleg nincsenek sportfoglalkozások, csak az általános 
iskolások átöltözése zajlik az épületben. Köszönve a jelenlegi jó időnek, egyelőre a 
sportparkban és a színpadnál tartjuk a felnőtt foglalkozásokat. 
A játszótér fertőtlenítésére fokozott figyelmet fordítunk, felhívtuk a szülők figyelmét, 
hogy gyermekeik biztonságára elsősorban ők figyeljenek. 
Elindult az idei tanév. Sok nehézséggel kell megküzdeniük a pedagógusoknak, 
hiszen a járvány miatt fokozottan kell érvényesíteni a fertőtlenítés minden lehetséges 
módját. Ez nyilván sokkal nehezebb egy iskolában, ahol a gyerekek nehezebben élik 
meg a távolságtartással és a fokozott fertőtlenítéssel járó naponta ismétlődő 
teendőket. 
Az óvoda is biztonsággal beindult. Az ózonos takarítást ismételten megrendeltem. E 
szerint ismét nagyfokú eltérés volt az előtte és utána mért adatok között. 
Mind az iskolában, mind pedig az óvodában automata kézfertőtlenítőt helyeztünk el. 
A jelenlegi vírushelyzet miatt a  könyvtár sem tud a megszokott módon működni. 
Lezajlott a lomtalanítás. Sajnos ismét voltak olyan ingatlanok, melyekről olyan lomok 
is  az utcára kerültek, amik elszállítása kizárt. Az önkormányzat –más lehetőség nem 
lévén, figyelme a falu rendezettségére- összeszedte és elszállította a tatabányai 
telepre. Ismételten szükség lesz veszélyes hulladékgyűjtésre is, hiszen két évenként 
sok minden felhalmozódik az ingatlanoknál. 
Megnyílt az ifjúsági klub. A vírus helyzet miatt egyelőre nem látom a fiatalok 
aktivitását. Viszont a helyiséget –hasonlóképp a díszteremhez- egyéb rendezvények 
megtartására is igénybe tudjuk venni. 
Sikerrel zárult a Kürttel közösen benyújtott interreg pályázat. A közösen 
megtartandó rendezvényeken kívül sátrakat (2 db 9x12 m, 5 db 3x6 m), sörpadokat 
és asztalokat nyertünk.  
Lezárult Bálint Károlyné végrendeletének közjegyzői szakasza. Ennek értelmében 
az ingatlan az önkormányzaté, viszont az ott talált több, mint 2 millió Ft az államot 
illeti. 
A helyi kézműves és termelői piac jelenleg a COOP melletti parkolóban kapott 
helyet. 
A bolt közelsége meghatározó, ugyanakkor az amúgy is kevés parkolóból foglal el 
helyet, amire hétvégén még inkább szükség lenne. 



Fontos tehát, hogy kiválasszuk, a legideálisabb helyet. (helyszín megtekintése az 
ülésen). 
Lénárt Gyula körzeti megbízott jutalmazásáról előzetesen már beszéltünk. Ennek 
alapján a határozati javaslat az alábbi. 
 
Határozati javaslatok: 
 
1. Gyermely Község Önkormányzatának képviselő-testülete Lénárt Gyula körzeti 
megbízottat – megköszönve a község közbiztonsága érdekében kifejtett munkáját - 
bruttó 100.000 Ft jutalomban részesíti. 
 
Határidő: 2020. szeptember 29. 
Felelős: polgármester 
 
2. Gyermely Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a két ülés 
közti eseményekről szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Gyermely, 2020. szeptember 24. 
 
 
Tisztelettel, 
 
Kókai Rita 
Polgármester 
 
 
  
  
  
 
  
  
  
 


