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Előterjesztő: Kókai Rita polgármester 
 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az elmúlt időszakban a járvány miatti sajátos helyzetből adódóan nem volt tartottunk 
testületi ülést. 
A fontos és eldöntendő kérdésekről megtörténtek az egyeztetések, illetve saját 
hatáskörben hoztam meg a szükséges döntéseket, melyek jellegüket tekintve nem 
különböztek a megszokott működés alatti tartalomtól 
Alábbiakban ismertetem veletek ezeket a témákat. 
 
A meghozott határozatokat és rendeleteket a melléklet tartalmazza. A hatósági 
ügyben hozott szociális határozatok, nem kerültek csatolásra ezek száma: 33   
  
Pályázataink:  
A színpad felújítására, valamint az erdei iskola tetőterének berendezésére  
pályázatot nyújtottunk be a VP6-19.2.1-94-4-17 számú és Hagyományőrző, 
kulturális, civil és sportélet támogatása című felhívásra. A pályázat sikeres volt, erről 
bővebben külön napirendben adok tájékoztatást.  (A színpad esetében tervezzük a 
fafelületek 3 szori lazúrozását lambéria és a nyílászárók kezelését. Gépészeti 
munkák elvégzését – csaptelepek, szerelvények, tükör és egyéb piperetárgyak 
felszerelését. Megújul a mozgáskorlátozott WC, elkészül a külső és belső falfelületek 
diszperziós festése, lábazati sérülések kijavítása. Kijavításra kerül a külső kemence. 
Az Erdei iskolánál beszerzésre kerül 14 db bútorlapból készült ágy, ágyráccsal és 
matraccal. E mellett 4 db éjjeliszekrény polcos szekrénnyel, ruhaakasztó, dohányzó 
asztal és 5 db babzsák fotel. Továbbá beszerzésre kerül 9 db önálló matrac is. 
Kiegészítő tevékenységként egy 8 alkalmas rendezvénysorozatot tervezünk 
lebonyolítani. A pályázattal a közösségi élet erősítése a legfőbb cél.) 
 
Megjelentek a Magyar Falu Pályázat által támogatott lehetőségek, mi a Kenderes és 
az Ady E. utca felújítására pályáztunk, szintén sikerrel. Erről is szó lesz külön 
napirendben. 
 
Az óvodafejlesztés TOP-os pályázatának közbeszerzése érvénytelen lett. Újabb 

közbeszerzést kell kiírnunk. Jó hír, hogy kiegészítő támogatásban részesültünk + 
59.300.000 Ft összegben. Minderről külön napirendben adunk tájékoztatást. 
 
Macskahegy murvázás: Lakossági kezdeményezésre, Önkormányzatunkhoz 
támogatási kérelem érkezett a Macskahegyi és a Szőlőhegyi utak murvázásával 
kapcsolatban. Kérelmükben gépi földmunkát, és úthenger szállítási segítséget kértek. 
A bedolgozott, elterített murvát a helyi lakosok, érintett telektulajdonosok fizették. 
Összesen 640.000.- Ft értékben, amiből 210 tonna murva került megvásárlásra. 
Önkormányzatunk a gépi földmunkára és úthenger szállításra összesen Zana Bt: 



292.100 + Máriahalom Önkormányzat: 38.100 + Gyermelyi Kertépítő Kft: 200.025.- 
Ft-ot fizettet ki. (530.225.-Ft) 
A munkálatok a bornapok előtt megvalósultak. 
 
Legnagyobb pályázatunk a Kürttel benyújtott Interreges pályázat. Erről az alábbi 
tájékoztatást adom: 
 
INTERREG pályázat összefoglaló 
  
Nehézségek: 
A korábban 1 éves időtartamra tervezett programfolyamot néhány hónap alatt 
(gyakorlatilag a nyáron) meg kell valósítanunk. 
A járványügyi szabályok folyton változnak, így nehéz tervezni. Szlovákia pl. ettől a 
héttől kezdve szigorította a határátlépést. 
Rengeteg adminisztrációval jár a pályázat. 
 
Megvalósított programok: 
Focitábor közös kirándulással Dunaszerdahelyre, közös sajtótájékoztatóval és 
bajnoksággal 
Öregfiúk kupa Kürtön vendéglátással 
Konferencia a Borbarangoló előtt (sajnos elég kevesen voltak) 
Szervezés alatt álló programok: 
Kürti borúton való részvétel, Dalárda fellép 
Kézműves tábor aug. 2-6-ig Juhász Annával 15+15 gyerek számára Gyermelyen 
Falunapon Borsátor kürti borászokkal, meghívott vendégekkel 
Átszervezés alatt álló program: 
Cserkésztábor szervezési problémák miatt nem valósult meg, helyette egy másik 
aktivitáson gondolkodunk 
A programokat a Gyermelyért Faluvédő Egyesület valósítja meg 2 232 000 Ft 
értékben. Folyamatban 
Az eszközbeszerzéseket egy külső cég bonyolítja (3 árajánlatos kiválasztási 
procedúra után) 6 M Ft értékben. Folyamatban. 
Vannak még benne útiköltségek (busz), ezeket az önkormányzat szervezi. 
 
Rendezvényeink: 
Első rendezvényünk a Nemzeti Összetartozás Napja volt, szép megemlékezést 
tartottunk, átadva a Gyermelyért Érdemérmet Szente Lászlónak.  
Borbarangoló: alacsony részvétellel zajlott, a körültekintő szervezés ellenére. 
A színpadnál szervezett színház alacsony nézőszámmal zajlott. A juniális kevés 
embert mozgatott meg. 
(Összességében elmondható, hogy nehezen rázódunk vissza a pandémia előtti 
időszakba, idő kell az embereknek, hogy újra megtalálják a közösségi 
rendezvényekben rejlő örömöket.) 
Elballagtak ovis és iskolás gyermekeink. Jó hangulatú, kedves rendezvények voltak. 
 
Egyebek 
 
Újságcikk jelent meg Gyermelyről. Minden évben egy alkalommal járulunk hozzá 
ennek költségéhez, támogatva az újságot. Cserébe év közben helyt adnak egyéb 
híreinknek. 



Az igazgatási-anyakönyvvezetői állás megüresedett. Jelenleg a három hivatal 
összefogásával pótoljuk a kiesett munkaerőt. A pályáztatás első körben 
eredménytelen volt.  

 
Határozati javaslat: 
 
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatót elfogadja. 

 
Határidő: azonnali 
Felelős: Kókai Rita polgármester 
 
 
Gyermely, 2021. július 8. 
 
Kókai Rita 
Polgármester 
 



 

Veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések 2021. 
(nyilvános döntések-Gyermely) 

Határozat/Rendelet 

Száma      Tartalma 

Határozatok: 

 
Szám Cím 

1/2021.(I. 4.)  Gyermelyi Általános Iskola felvételi körzetéről 

 

21/2021.(I. 28.)  Óvodabővítés közbeszerzési eljárásának indításáról, eseti közbeszerzési 

szabályzat elfogadásáról  

 

25/2021.(II. 5.)  Kókai Rita polgármester éves szabadságáról 

 

26/2021.(II. 5.)  2021. évi költségvetés előkészítéséről  

 

31/2021.(II. 26.)  VP6-19.2.1-94-4-17 – Hagyományőrző, kulturális, civil és sportélet 

támogatása című felhívásra pályázat benyújtásáról 

 

34/2021. (III.10.) Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

 

35/2021. (III.10.) Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről 

 

36/2021. (III.10.) Gyermely Község Önkormányzatának 2021. évi közbeszerzési tervéről 

 

37/2021. (III.10.) TOP 2.1.3-16 pályázat műszaki tartalmának módosításáról 

 

38/2021.(III.10.) Magyar Falu Program 2021. pályázat benyújtásáról – Ady-Kenderes útfelújítás  

 

39/2021.(III.10.) Önkormányzati ingatlan értékesítéséről 0138/3 

 

40/2021.(III.10.) Önkormányzati ingatlan értékesítéséről 857/2, 857/3 

 

41/2021.(III.10.) Zöldhulladék elszállításáról  

 

43/2021.(III.16.)  Magyar Falu Program 2021. pályázat előkészítéséről – önkormányzati ingatlan 

felújítása  

 

44/2021.(III.16.)  Magyar Falu Program Patkó-Rákóczi útfelújítás kivitelező kiválasztásáról 

 

45/2021. (IV.8.)  2021 óvodai beiratkozásról és a csoportlétszámról 

 

46/2021 (IV26.) Műszaki ellenőri pályázat eredménytelenségéről  

 

47/2021(IV.26.)  78/2020. (IX. 28.) önkormányzati határozat módosításáról - TOP-1.4.1-  15-

KO1-2020-00031 projekt 

 

50/2021.(IV.28.)  Bérleti szerződésről - Teniszpálya Gyarmatpusztán 

 

51/2021.(IV.28.) TOP-1.4.1-15-KO1-2020-00031 projektre kiírt közbeszerzési pályázat 

eredménytelenségéről 

 

54/2021.(V. 19.)  VP6-7.2.1.2-16 kódszámú kiírásra történő pályázat benyújtásáról – 

Gyarmatpuszta egyedi szennyvízgyűjtés kiépítése  



 

 

55/2021.(V. 26.)  Gyermelyi Borbarátok Egyesülete névhasználatáról 

 

58/2021.(V. 31.)  Belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

 

59/2021.(V. 31.)  Önkormányzat gyermekvédelmi beszámolójának elfogadásáról  

 

60/2021.(V. 31.)  227/23 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

 

61/2021.(V. 31.)  227/24 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

 

62/2021.(V. 31.)  

 

64/2021. (VI.14.) 

Gyermelyért Érdemérem adományozásáról 

 

Peregium Társadalmi Szervezet támogatása 

 

 
Rendeletek: 

 
1/2021. (III. 16.) önkormányzati rendelet Gyermely Község Önkormányzata 2021. évi 

költségvetéséről 

 

2/2021. (III. 29. ) önkormányzati rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2016. 

(II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

3/2021. (IV.26.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. 

(III. 5.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet Gyermely Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési 

zárszámadásáról 
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