JEGYZŐKÖNYV

Készült Gyömrő Város Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén 2007. május 23-án, a
Polgármesteri Hivatal „A” épületi tanácskozó termében.

Jelen vannak:

Távolmaradását
jelezte:

Hivatal részéről
megjelent:

Meghívottak:

Gyenes Levente polgármester, Hodruszky Lajos, Mezey Attila
alpolgármester, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Hajdú András,
Kossuth László, Lepés Imre, Murvai Lászlóné, Pató Zoltán, Simon
László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső, Székely Attila, Szilágyi
Árpád képviselő

Balogh Béla, Kanyó József képviselő

Béres Rita aljegyző
Volcz Zoltánné főtanácsos

Kertész Gyula vízmű ügyvezető igazgató
Lakatos Istvánné gazdasági vezető
Agócs Zoltán kht. ügyvezető
Kerepesi Lászlóné

Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
testület határozatképes, 15 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.

A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.

Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.
Simon László képviselő: Szeretné, ha az 1. napirendi pont után a 9. napirend pontot – Kóczán
út – tárgyalná a testület, mivel ez a két téma összekapcsolódik.

Gyenes Levente polgármester: Aki Simon László módosításával együtt a kiküldött napirendi
pontokat elfogadja, szavazzon.

Megállapítja, hogy a kiküldött napirendi pontokat a módosítással együtt a képviselő-testület
15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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Napirendek tárgyalása:
1. napirendi pont:
A Gyömrő Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Szabó László Dezső képviselő: Az építési szabályzat hiányosságokkal bír. Javasolja, hogy
önkormányzat mielőbb hozza létre a Tervtanácsot, valamint a bizottsági ülésen elhangzott
felvetéseket folyamatosan dolgozza fel a szakágazat.
Lepés Imre képviselő: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság jegyzőkönyvéből kiderül, hogy ők
három dogot tartanak fontosnak, az ivóvízbázis megoldását, az ammóniatartalom haladéktalan
csökkentését, valamint a felszíni csapadékvíz-elvezetés megoldását. Fontos még a helyi
építészeti tervtanács mielőbbi létrehozása.
Szabó László Dezső képviselő: Javasolja, hogy a következő rendes testületi ülésen alakuljon
meg a helyi építészeti tervtanács.
Gyenes Levente polgármester: Megnézi, hogy tudnak-e addigra javaslatot tenni.
Simon László képviselő: A Holényi Magdolna féle rendezési tervben lévő szempontokat a
mindenkori testületnek figyelembe kell venni a zöldterület kijelölésénél. A sorházak építése
nemkívánatos módon indult meg. Hozzanak most egy helyi építési szabályzatot, mert mire a
másik életbe lép, eltelik legalább 10 hónap. Döntsenek most a zöldterületek kijelöléséről.
Mezey Attila alpolgármester: A Simon képviselő úr által javasoltak már szerepelnek a
rendeletben. A rendelet a kihirdetéstől számított 3 napon belül életbe lép, ezért ha valaki
hétfőn bemegy a műszakra, hogy társasházat szeretne építeni, a műszak el fogja utasítani,
mert már nem lehet, mivel szabályozva van.
Spaits Miklós képviselő: Javasolja, hogy a Táncsics Mihály úti, illetve a Szt. István úti
területeken lehessen nagyobb házakat építeni. Ez a rendeletbe úgy kerüljön megfogalmazásra,
hogy 100 méteres körzeten belül.
Gyenes Levente polgármester: Fogadják el így most a rendeletet, mivel az egyéb javaslatokat
a későbbiekben rendeletmódosítással is be tudják tenni. Kezdjenek el most gondolkodni, hogy
melyek legyenek azok a területek, ahol ilyen típusú házakat lehet építeni.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Javasolja, hogy 28%-ra bővítsék ki a belvárosi részt, hogy
a Tőzeges tó környéke is beletartozzon.
Gyenes Levente polgármester: Tegyék bele a rendeletbe úgy, hogy beletartozik a Gyömrő
belterületén található két tó környéke.
Hajdú András képviselő: Ki lett emelve a rendeletben a 215, 216 hrsz-ú terület. Ennek mi az
oka?
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Mezey Attila alpolgármester: Az az oka, hogy a zöldtengely ne szakadjon meg a két tó
közötti terület házakkal történő beépítésével.
Gyenes Levente polgármester: Az építési tilalmakat is meg lehet szüntetni, mivel már lesz
rendelet erre vonatkozóan. Aki javasolja, hogy kerüljön a rendeletbe a két tó közötti terület,
szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal egyhangúlag
elfogadta a fentiek rendeletbe történő beillesztését.
Gyenes Levente polgármester: Aki a fent elfogadott módosításokkal együtt a rendelet
megalkotásával egyetért, szavazzon.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotta a
14/2007. sz. rendeletét
Gyömrő Város Helyi Építési Szabályzatáról.

9. napirendi pont:
Javaslat a Gyömrő, Kóczán út melletti terület Szabályozási Tervéről (SZT) és Hely
Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 39/2003. (XII.29.) sz. rendelet módosítására.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Simon László képviselő: Ha módosításra kerül a rendelet, nem kellene beleírni, hogy a házak
hány %-a lehet egyedülálló kertes, és hány %-a társasház? Ezt most el kell dönteni, hogy
aztán ne tévesszék meg a beruházót.
Gyenes Levente polgármester: Már benne van a javaslatban a 40%. 16 tömb van összesen a
területen, és ebből a beruházó két tömbön szeretne emeletes társasházat építeni.
Simon László képviselő: A Kóczán úton megépül egy új városrész. Lesz-e intézményi terület,
mivel nincs a közelben egy orvosi rendelő sem?
Gyenes Levente polgármester: Ki van jelölve egy kimondottan intézményi terület a Westel
torony mellett.
Lepés Imre képviselő: Ezzel a beépítéssel Gyömrő kisvárosi jellege meg fog változni. Nem
látja azt az anyagot, amelyben szerepel a megnövekedett lakosságszámmal számoló
intézmény-, egészségügy-, és közlekedésfejlesztés. Javasolja, hogy a polgármester urat bízza
meg a képviselő-testület, hogy vegye fel a kapcsolatot a beruházóval, hogy milyen lépéseket
tesz a közlekedés, oktatás és egészségügy fejlesztésével kapcsolatban.
Gyenes Levente polgármester: A határozati javaslat utolsó négy sora erről szól. A Kóczán
utat is szélesíteni fogják kétszer két sávra, illetve lekanyarodó sávot és még egy buszmegállót
is építenek. Az egész beruházás alatt most kerültek a legközelebb a megvalósításhoz. Több
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alkalommal tárgyalt egy három bankból álló csoporttal, akik egy milliárd forinttal
finanszíroznák a beruházást. Nagy igény mutatkozik a városban a lakásvásárlásra is, és mivel
ki akarják szorítani a belvárosból a társasházépítőket, akkor ezt a javaslat most el kell fogadni.
Ennél a projektnél vállalja a beruházó a közműfejlesztést, ezért a városnak csak a
szennyvíztelep bővítésével, az Arany Óvoda felújításával, illetve az Erzsébet iskola
átépítésével kell foglalkozni. Naponta jelentkeznek üzletláncok, hogy Gyömrőn is szeretnének
üzletet nyitni. Ha az Erzsébet-telep kiépül, akkor ez is megoldható, mivel ezen a részen nincs
egy nagyobb élelmiszerüzlet.
Lepés Imre képviselő: Elfogadja polgármester úr érvelését, de szeretné, ha a határozati
javaslat első része erről szólna. Véleménye szerint ez az üzlet a beruházó érdekeit szolgálja.
Gyenes Levente polgármester: Fontos, hogy találjanak egy olyan csapatot, amely tőkeerős és
megvalósítja a beruházást. Végre találtak egy olyan gárdát, amelyben olyan emberek vannak,
mint a Borisné Zsuzsa. Most csak egy elvi határozatról van szó.
Szilágyi Árpád képviselő: Továbbra is a bizottsági ülésen említett zöldterületet hiányolja.
Gyenes Levente polgármester: Ezt a rendezési terv módosításával meg lehet majd tenni.
Spaits Miklós képviselő: Megnézte a biatorbágyi lakóparkot. Nem ért egyet Simon László
képviselő úrral. Mivel Gyömrő nem kimondottan kertvárosi jellegű, ezért nagyobb léptékű
beépítésben kell gondolkodni. Egyetért Lepés képviselő úrral, hogy a város érdekeit kell szem
előtt tartani. A testület azért hozza meg a döntést, hogy később a saját érdekeit képviselhesse.
Hajdú András képviselő: Az eredeti megállapodás szerint a város telkenként 1 millió Ft-ot
kap és Borsitzky Kálmán 100.000.000,- felajánlást is tett, melyet a megrendelt intézményi
felújítási munkákban fog ledolgozni. Ennek teljesítésével mi lesz?
Gyenes Levente polgármester: Két külön cégről van szó. Az egyik a Gyömrő Centrál Kft., a
másik a Gyömrő Centrál IB Kft. A beruházó megegyezett Borsitzky Kálmánnal, de nem
fizettek neki semmit. A beruházónak Borsitzky urat és a várost is ki kell fizetnie, mert csak ez
után tud a három bank első helyre felkerülni jelzálog jogosultnak. Ha Borsitzky Kálmán
megkapja a pénzét, akkor tudja ezt a felújítást teljesíteni.
Hajdú András képviselő: Az intézményi terület ki lett jelölve?
Gyenes Levente polgármester: Igen és oda csak orvosi rendelőt, rendőrséget, illetve egyéb
intézményeket lehet építeni.
Hajdú András képviselő: Ha intézményeket akar a város építeni, akkor nem kell a területet
visszavásárolni?
Gyenes Levente polgármester: A piac és az utak területe nem került eladásra.
Hajdú András képviselő: Egy főépítészt kellene a városnak alkalmazni.
Gyenes Levente polgármester: Ez lesz a tervtanáccsal kiváltva.
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Hodruszky Lajos alpolgármester: Beléptek a kistérségi projektbe, mivel így nem kell külön
főépítészt fizetni. Idén Nyeste úr visszajelzése alapján fél évet kell kifizetni
lakosságarányosan, melynek összege 85,- Ft/fő. A térségi feladatellátás megvalósulása esetén
jövőre le tudnak menni 40,- Ft/főre.
Gyenes Levente polgármester: Amennyiben több kérdés nincs, aki a határozati javaslatban
foglaltakkal egyetért, szavazzon.

117/2007. (05.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és
támogatja a 39/2003. (XII.29.) sz. önk. rendeletben, a Kóczán út
melletti terület Helyi Építési Szabályzatában az építési övezetekre
meghatározott előírások módosítását az alábbiak szerint:
 Vt-1

településközponti vegyes övezet – T2 és T8 tömb összevonásával
Beépítés módja:
szabadon álló
Maximális beépítési %:
35
Építménymagasság:
9,5 m
Legkisebb zöldfelület:
25%
Legkisebb telekterület:
5.000 m2
Új telek legkisebb szélessége: 50 m
Új telek legkisebb mélysége:
80 m
Szintterület mutató:
1,2

 Vt-6

településközponti vegyes övezet – T3 és T4 tömb
Beépítés módja:
zártsorú – fél zártsorú
Maximális beépítési %:
50
Építménymagasság:
12 m
Legkisebb zöldfelület:
15%
Legkisebb telekterület:
1.300 m2
Új telek legkisebb szélessége: 30 m
Új telek legkisebb mélysége:
40 m
Szintterület mutató:
2,4
Rendeltetési egységek száma: nincs korlátozva

 Vt-4

településközponti vegyes övezet – T5, T7, T9, T12, T13, T16 tömb
Beépítés módja:
oldalhatáros
Maximális beépítési %:
25
Építménymagasság:
6m
Legkisebb zöldfelület:
50%
Legkisebb telekterület:
720 m2
Új telek legkisebb szélessége: 16 m
Új telek legkisebb mélysége:
30 m
Szintterület mutató:
0,6
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Rendeltetési egységek száma:
 Vt-5

max. 2 lakás építhető

településközponti vegyes övezet – T6, T10, T11, T14, T15 tömb
Beépítés módja:
szabadon álló
Maximális beépítési %:
30
Építménymagasság:
6,5 m
Legkisebb zöldfelület:
40%
Legkisebb telekterület:
720 m2
Új telek legkisebb szélessége: 18 m
Új telek legkisebb mélysége: 40 m
Szintterület mutató:
0,6
Rendeltetési egységek száma: max. 4 lakás építhető

A képviselő-testület egyidejűleg kezdeményezi a Szabályozási
Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítását a fenti változtatásokkal.
Felkéri a polgármestert, hogy a beruházó szervezet illetékesével
folytasson egyeztetéseket a terület közműkiépítése, infrastrukturális
létesítmények helyének kialakítása, illetve zöldterületek
és az útfelületek burkolásának kérdéseiben.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.

2. napirendi pont:
A Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft. 2006. évi egyszerűsített éves beszámolójának
megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Szilágyi Árpád képviselő: A bizottság tárgyalta a témát, és túl soknak találták a
szennyvíziszap elszállítási költségét.
Kertész Gyula ügyvezető igazgató: Ez csak az idén jelenik meg ekkora összegben, mivel
eddig nem szállítottak ki a telepről szennyvíziszapot. Jövő évtől csak 1,5 millió forintba fog
kerülni.
Szilágyi Árpád képviselő: Ezt az összeget vagy mérsékelni kellene, vagy saját deponálót
építeni.
Simon László képviselő: Nem lehetne ingyen elszállítani a szennyvíziszapot?
Gyenes Levente polgármester: Nem. Ha a város nem kíván a kapacitással élni, akkor Pécel
hozza át a szennyvíziszapját.
Kertész Gyula ügyvezető igazgató: Azért is büntet a hatóság, ha a cég az iszapot a telepen
tárolja. A szennyvíziszap depóniába történő elszállítására Klász László cége a legolcsóbb,
4.200,-/m3 forintért viszik el. Kapott már 6.000,- /m3 és 8.000, -/m3 forintos ajánlatot is.
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Gyenes Levente polgármester: Amennyiben több kérdés nincs, aki a határozati javaslatban
foglaltakkal egyetért, szavazzon.

118/2007. (05.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Gyömrő és Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft. 2006. évről
szóló egyszerűsített éves beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

3. napirendi pont:
A Gyömrői TÜF Kht. 2006. évi egyszerűsített éves beszámolójának megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki a határozati
javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.

119/2007. (05. 23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Gyömrő Városi Település Üzemeltető és Fejlesztő Kht.
2006. évről szóló egyszerűsített éves beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

4. napirendi pont:
Pályázat benyújtása a KMOP-2007-4.6.1., közoktatási intézmények beruházásainak
támogatására kiírt témában.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki a határozati
javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.

120/2007. (05.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a alábbi határozatot hozta:
1. Pályázatot nyújt be a KMOP-2007-4.6.1.,
közoktatási intézmények beruházásainak támogatása
pályázati felhívásra.
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2. A pályázat megvalósításához szükséges önrészt,
28 millió Ft-ot az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről
szóló 3/2007. (II.15.) sz. rendelet 1. sz. melléklet 10. sorának
(Általános tartalék) terhére rendelkezésre bocsátja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

5. napirendi pont:
Pályázat benyújtása az OKM „Közkincs programjának” keretében a Petőfi Sándor
Művelődési Ház fejlesztésére.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki a határozati
javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.

121/2007. (05.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Közkincs programjának 3.
pontjára („Közművelődési intézmények, közművelődési
célú közösségi színterek, nyilvános könyvtárak, könyvtári
szolgáltató helyek, népművészeti alkotóházak és muzeális
intézmények infrastrukturális fejlesztése”).
A pályázati célok megvalósításához a teljes bekerülési
költség 10%-át, azaz 500.000,- Ft-ot az önkormányzat
2007. évi költségvetésébe betervezte, és azt
az intézmény rendelkezésére bocsátja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

6. napirendi pont:
Pályázat benyújtása a helyi
érdekeltségnövelő támogatására.

önkormányzatok

könyvtári

és

közművelődési

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki a határozati
javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.

122/2007. (05.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
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kötelezettséget vállal arra, hogy a helyi önkormányzatok
könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatására
benyújtott pályázaton elnyert összeget a
Városi Könyvtár rendelkezésére bocsátja
állománygyarapítás céljából.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

7. napirendi pont:
A Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának, Gyűjtőköri Szabályzatának
és Ügyrendi Szabályzatának elfogadása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki a határozati
javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.

123/2007. (05.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát,
Gyűjtőköri Szabályzatát és Ügyrendi Szabályzatát
az előterjesztett formában elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

8. napirendi pont:
Kiegészítő indítvány Gyömrő Város Önkormányzatának pályázati stratégiai tervéhez.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki a határozati
javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.
124/2007. (05.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött a 106/2007. (04. 23.) sz. önkormányzati határozattal
elfogadott Pályázati Stratégiai Terv kiegészítéséről.
Felkéri a polgármestert, hogy a stratégiai tervben az
intézkedési céloknak megfelelően illessze be.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: folyamatos.
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10. napirendi pont:
Bizottsági beszámolók elfogadása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki a Településügyi,
Vagyonkezelő és Közbiztonsági Bizottság 2007. május 9-i beszámolóját elfogadja, szavazzon.

125/2007. (05.23.) önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Településügyi, Vagyonkezelő és Közbiztonsági
Bizottság 2007. május 9-i beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki a VOKS
Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

126/2007. (05.23.) önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a VOKS Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki a Településügyi,
Vagyonkezelő és Közbiztonsági Bizottság 2007. május 15-i beszámolóját elfogadja,
szavazzon.

127/2007. (05.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Településügyi, Vagyonkezelő és Közbiztonsági
Bizottság 2007. május 15-i beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki az Ügyrendi és
Jogi Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

128/2007. (05.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Ügyrendi és Jogi Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

129/2007. (05.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt, a rendkívüli ülést bezárja.

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Béres Rita
aljegyző

