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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szerencsére a pandémia időszaka nyár elején lezárult, és a gyermelyiek zavartalanul 
élvezhették a szokásos augusztusi rendezvényeket. 
Visszajelzésekből levonva a következtetést, úgy gondolom, hogy a piknik mozi 
filmválasztását nagyobb nyilvánosság bevonásával érdemes előkészíteni. 
Elképzelésem szerint ez az előkészítő munka már most kezdetét veheti.  
A palotadombon nagy létszámú közönséggel, sikeresen zárult a búcsúi zenés 
rendezvény.  
 
A Falunap igen sikeres volt, nagy nyüzsgéssel, interaktív programokkal. A Kürttel 
közös interreg pályázat keretében vásárolt sátrak, sörpadok ezen a rendezvényen 
már használatba kerültek. 
Zelenák Márk képviselő Úr a rendezvénnyel kapcsolatban több kérdést vetett fel. 
Ezzel kapcsolatban az ülésen kifejtem majd válaszaimat. 
A rendezvény keretében került sor a Gyermelyről készült könyv átadására.  
Tóth Krisztina és Fülöp Teréz igényes munkájának köszönhetően, Tóth Ágnes 
koordinálásával valóban egy értékes, hiánypótló kiadvány készült el, melynek 
folytatását már most tervbe vettük. A könyv igazi értékét az adja, hogy a gyermelyiek 
is sajátjuknak tekintik, hiszen fotókkal, történetekkel járultak hozzá ahhoz, hogy ilyen 
értékes, színes, minden ízében gyermelyi könyv születhessen. Az pedig, hogy a 
szerzők tősgyökeres gyermelyi családok tagjai, tovább emeli eszmei értékét. 
 
A szülők, valamint fiatalok kérésének eleget téve két zenés rendezvény is zajlott a 
színpadnál. Természetesen támogattam a kezdeményezéseket, mivel tény, hogy a 
pandémia olyannyira elzárta egymástól a fiatalokat, hogy érezhető volt az igény 
megalapozottsága.  
Ugyanakkor mind a falunap utáni, mind a két buli utáni állapotok olyan elkeserítőek 
voltak, hogy a legutóbbit már nem hagyhattam szó nélkül.  
Elkeserítő, hogy mennyire igénytelenek voltak a környezetre, szétdobáltak, 
eldobáltak mindent. A tér úszott a szemétben. Ezzel kapcsolatban a véleményemet ki  
is fejtettem a facebookon. El kell gondolkodnunk azon, hogy milyen módon tudnánk 
ezt a generációt ránevelni az igényességre, a szemét gyűjtés fontosságára.  
 
Megkezdődtek a Magyar Faluprogram keretében az útépítések. A Kenderes és az 
Ady E. utca teljesen kész, jelenleg a Dózsa Gy. –  Iskola utca elágazásig – Patkó 
utca aszfaltozása van folyamatban. 
 



Az óvodabővítés pályázata a napokban jelenik meg. Ez az időszak igen sok kételyt 
felvet a megnövekedett anyagárak miatt.  
 
A Dunatakarék helyiségét megvásárolta a Gyermelyi Zrt.  
Az ATM megszüntetéséről én is a lakossággal együtt értesültem. A lakosság körében 
nagy felháborodást keltett a hír.  
Jelenleg tárgyalásokat folytatok az automata áthelyezéséről, igyekezni fogunk 
megtalálni új helyét, hiszen a lakosság már nehezen tudna élni az évek óta 
megszokott pénzfelvételi lehetőség nélkül. Úgy gondolom ezt a kérdést az 
Önkormányzatnak komolyan kell vennie és minden lehetséges megoldással 
támogatni a lakosság igényét. 
 
A háziorvosi szolgálat rendelési ideje öt hétre megváltozott. Dr. Kocsis Tamás 
távollétében helyettesítéssel folytatódnak a rendelések. Helyettesítő orvos Dr. 
Szentirmay Péter és Dr. Mülhammer Ferenc. 
 
Lábatlanon tartották a Komárom-Esztergom Megyei értéktárnapot, ahol ünnepélyes 
keretek között vettem át a Gyarmatpusztai Kápolna és a Gyermelyi Pálinkanap, mint 
megyei érték oklevelét. 
 
Másfél év után újra ülésezett a Polgármesterek a Falukét Egyesület, mely a falvak 
érdekképviseletét tekinti legfőbb céljának. A Naszályon megtartott találkozón 
értékeltük a pandémia időszakának eseményeit, az IPA elvonás, a gépjárműadó 
elvonás kérdéskörét, valamint ismét felvetődött a méltatlanul alacsony polgármesteri 
fizetések rendezésének kérdése. 
 
Tárgyalást folytattunk az ÉDV Zrt. képviselőivel, ahol megbeszéltük a 
szennyvíztisztító telep befogadóképességének kérdéskörét, előkészítettük az ezzel 
kapcsolatos lépéseket, feladatokat. 
 
A helyi közterületek, virágágyások gyomlálása stb. egyre nagyobb nehézséget jelent, 
mivel ezt a munkát a fizikai munkásaink nem tudják elvégezni. Megbízási 
szerződéssel alkalmaztunk helyi munkaerőt, aminek köszönhetően tereink igazán 
esztétikus, rendezett külsőt öltöttek.  
 
A gyermelyi és szomori egyházközség Nyíri Róbert atya 25 éves jubileumát 
ünnepelte, melynek vendégfogadási költségéhez a két önkormányzat is hozzájárult. 
Ennek összege 300 e Ft volt. A fogadáson a katolikus közösség mellett a református 
közösség is képviseltette magát. Elmondható, hogy nagyon szép, felemelő ünnepély 
volt, s bár egy jubileum adta az apropóját, mégis igazából közösségeink 
összetartozásának ünnepe volt. 
 
A VOLÁNBUSZ Gyermelyről-Tatabánya felé közlekedő, 6.33 órakor Szomorról induló 
járatának indulási idejének módosítását kezdeményezte két szülő, kiknek gyermekei 
tatabányai középfokú  oktatási intézményben kezdték meg tanulmányaikat. Ehhez 
kérték a gyermelyi és szomori polgármesterek támogatását, amit természetesen meg 
is adtunk. Mi is érezzük, hogy sokkal több diák választaná a tatabányai oktatási 
intézményeket, ha az oda- és visszajutás lehetősége kedvezőbb lenne. 
A kérést az illetékesek indokoltnak látták és az indulási időt 10 perccel előre hozták.  



Reméljük, hogy a későbbiekben ennek mentén további kéréseket fogalmazhatunk 
meg a jövőben az illetékesek felé. 
 
Juhász Anna gyermelyi lakos részéről kezdeményezés indul a Széchenyi 
Művészteleppel kapcsolatban. A kezdeményezés lényege, hogy a lakosság 
ismételten birtokba vehesse az épületet. Ezzel kapcsolatban elmondtam az elmúlt 
évek tapasztalatait, ismertettem az akkori önkormányzati döntést és szerződést.   
 
A Zensteel meghívásának eleget téve meglátogattam az új, egyre bővülő helyi 
vállalkozást. Örülök, hogy cégeink palettáján köszönthettem őket.  
 
Az október 23-i megemlékezés tervezett menete: 

- október 22. 
- Fellép az iskola  
- Hagyományőrző katonák részvételével koszorúzás 
- Egyszerű zsíros kenyér, tea, bor – vendéglátás 
- Ünnepi beszéd: a testületből ez idáig nem vállalta senki 

 
Az idősek köszöntését –amennyiben egyéb rendelkezések nem akadályozza meg- 
október 7-én vagy 21-én tartanánk. Vacsora helyett most ebéddel várjuk a 
vendégeket, a gyerekek fellépésén túl lehetőség lesz egy kis táncra, mulatozásra. A 
rendezvényt 18 órakor zárnánk. 
 
A két rendezvény részleteiről később tájékoztatom a testületet. 
 
A Kürttel közös interreg pályázat keretében a kürti testület október 14-én (csütörtök) 
látogatna meg minket. (ez az időpont a többségnek jó volt) Terveink között rövid 
beszélgetés, esetleg séta (iskola, óvoda) vacsora szerepel. A pontosítások még 
zajlanak, Téglás János visszajelzését várjuk. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak 
fontosabb eseményeiről és a rövid távú tervekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
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Gyermely, 2021. szeptember 23. 
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