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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Több rendezvény is zajlott községünkben. 
 
Az idei majális végre kicsalogatta a főzni, pihenni, focizni, szórakozni vágyó 
gyermelyieket és a környékbelieket. Igazi tavaszi hangulatban zajlott a nyárelő első 
rendezvénye.  
A Gyermelyi Nyugdíjas klub kedves invitálásának eleget téve vettem részt az általuk 
szervezett bálon. Kellemes hangulatú, saját zenés-táncos műsorral fűszerezett 
rendezvény volt. Jól esett látni, hogy milyen erő rejlik az idős generációban, milyen 
komoly közösségépítő munka zajlik hetente az összejöveteleken, melynek 
megkoronázása az évenként megtartott bál. Az idős, és főleg az egyedülálló, 
egyedül élő emberek mentálisan sokat kapnak ettől a közösségtől.  
A klub vezetője köszönetét fejezte ki Zelenák Márk képviselőnek, aki tiszteletdíját a 
rendezvény megtartására ajánlotta fel.  
A Gyermelyi Borbarangoló, amit harmadik alkalommal rendeznek meg az égiek 
áldását is élvezhette. Mindannyian emlékezünk az első alkalomra, amikor ebben a 
kegyben sajnos nem részesültünk. Úgy tapasztaltam, hogy idén voltak a legtöbben, 
lelkes, jókedvű társaságok élvezhették a finom borokat, a szép kilátást, a gazdák 
vendégszeretetét. 
Zártkertjeinket érintő kérdéskörben tartottunk szakmai egyeztetést. Egyértelművé 
vált, hogy a szabályrendszer gondos kidolgozása kulcskérdés. 
A Széchenyi Művésztelep jövőbeni használatát illetően lakossági aláírásgyűjtésre 
került sor. A kezdeményezés élére Juhász Anna állt, aki önkéntes segítőkkel jelentős 
mennyiségű aláírást gyűjtött össze. Megható, hogy a lakosság körében még mindig 
milyen élénken él a hajdani kultúrház képe, sőt a fiatalság azon része is ragaszkodik 
az épülethez, akik talán sosem voltak benne, csak szüleiktől, nagyszüleiktől hallottak 
a hajdani épületben zajló közösségi életről. Érdekes volt megtapasztalni, hogy az 
emberek nincsenek tisztában azzal, hogy valójában milyen szerződés született 1994-
ben. 
A faluközpontban lévő nagy játszótér 2014 óta nagy népszerűségnek örvend. 
Kihasználtsága folyamatos és maximális.  Célszerűnek mutatkozik egy átfogó 
felmérés tükrében megvizsgálni a  játékpark bővítésének kérdését. A kisgyermekes 
szülők körében óriási elégedettséget váltott ki a felső játszótér fejlesztése. Jó döntés 
volt!  
Az óvoda bővítése ütemesen halad, minden csütörtökön egyeztetésre kerül sor az 
önkormányzat képviselői, a műszaki ellenőr és a cég képviselői jelenlétében. 
Műszaki ellenőrünk maximálisan eleget tesz annak a feladatnak, amivel megbíztuk. 



Semmi nem kerüli el a figyelmét. Amennyiben időközben megjegyzésünk van, külön 
levélben is jelezzük a cég vezetője felé. 
A kiköltözés időszakában vásárolt élelmezéssel oldjuk meg a gyermekek 
étkeztetését. Az árajánlatok már rendelkezésünkre állnak, hamarosan a testület elé 
hozzuk döntésre. 
A hivatal -törvényi kötelezettségének eleget téve- megkezdte a házszámok 
pontosítását, átvezetését, melyről értesítette a az érintett ingatlanok tulajdonosait. A 
felháborodás nagy, szinte mindenki megfogalmazta a kritikáját az intézkedést 
illetően.  
Gyarmatpuszta lakosai -érzékelve a megnövekedett forgalmat- azzal a kéréssel 
fordult hozzám, hogy helyezzünk ki sebességkorlátozó táblát, avagy a lakó-pihenő 
övezetre figyelmeztető táblát. A kérésnek eleget téve az utóbbi mellett döntöttem. 
Május 28-án gyermeknap lesz. Lelkes szülők készülnek a nagy napra. 
Természetesen, mint mindig most is támogatjuk a rendezvényt a szervező szülők 
által megfogalmazott kérésnek megfelelően. 
 
A piknik mozira az alábbi javaslatok érkeztek. 
Azt kérem a Képviselő-testülettől, hogy válasszunk ki 5 filmet, amit aztán lakossági 
véleményezésre bocsátunk. 
 

Anyák Napja 

Az ördög Pradát visel 

Aludj csak én álmodom 

Legényanya   

Kapj el, ha tudsz 
Lecsó  
Aladdin (film) 
Macskafogó 
Indul a bakterház 
Üvegtigris  
Nincs kettő négy nélkül  
Csinibaba, 
Zimmer Feri 
Moszkva tér 
Instant család 
Egy kutya négy élete 
Forrest Gump 
Tibor vagyok, de hódítani akarok 
Magyar Vándor 
Levelek Júliának 
Made in Hungária 
Oszkár 
Rambo 5 
Shrek 
Madagaszkár 



Magyar Vándor 
Kincsem 
Napsütötte Toscana 
Ízek imák szerelmek 
 
 
Határozati javaslatok: 
 
1. Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Piknik Mozi filmjére az 
alábbi javaslatokat teszi: 
 
1 
2 
3 
4 
5 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a település közösségi oldalán tegye 
közzé a filmeket, lakossági szavazás lebonyolítására.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
1. Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti 
időszak fontosabb eseményeiről és a rövid távú tervekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Gyermely, 2022. május 25.  
 
Kókai Rita 
polgármester 
 


