JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi
ülésén, 2006. december 11-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti
tanácskozó teremben.

Jelen vannak:

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

Távolmaradását
nem jelezte:

Tanácskozási
joggal részt vett:

Meghívottként
megjelent:

Simon László képviselő

Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné irodavezető
Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Lakosság részéről
megjelent:
Gyulai István vállalkozó

Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
testületi ülés határozatképes, 16 képviselő van jelen, a testületi ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Horváthné Sutus Judit vezeti.

Gyenes Levente polgármester: A kiküldött napirendekkel kapcsolatban van-e kérdés?
Varga Ernő jegyző: A polgármester által beterjesztett határozati javaslatok közé 13.3.
napirendként kéri felvenni az alábbi napirendet: A Monor és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
Gyenes Levente polgármester: Aki ezzel a kiegészítéssel a napirendeket elfogadja,
szavazzon.
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület 16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással egyhangúlag elfogadta a napirendeket a fenti kiegészítéssel.
Gyenes Levente polgármester: Napirend előtt kíván-e valaki felszólalni?
Hajdú András képviselő: A Jancsó féle vízdíj tartozással kapcsolatban a hétvégén két lakos
kereste meg azzal, hogy megjelent náluk a végrehajtó és több tízezer forintot behajtott rajtuk.
Az önkormányzat 2002-ben elküldte Jancsó Bélát, aki utána felszólító leveleket küldött a
lakosságnak. A vezetőség utána kétszer a Gyömrő újságban azt a tájékoztatást adta, hogy a
lakosok ne fizessenek neki, valamint ingyenes ügyvédi segítséget ígért a lakosságnak. Jancsó
Béla igenis tudja bizonyítani a tartozások jogosságát, mely összeget a kamatos kamat, a
perköltség, illetve a végrehajtó költsége a többszörösére emeli meg. Azt kéri az
önkormányzattól, hogy valamilyen módon tájékoztassa a lakosságot, hogy ne várják meg a
végrehajtót, mert az további költségemelkedést jelent a lakosoknak.
Székely Attila képviselő: Kérése Lepés Imre képviselő társához, hogy több lakossági
bejelentés érkezett arra vonatkozóan, hogy a választási plakátjai még nincsenek leszedve.
Lepés Imre képviselő: Le fogja szedetni azokat.
Gyenes Levente polgármester: Kéri a képviselőket, hogy aki még nem távolította el a
választási plakátjait, az tegye meg, mert már lejárt a 30 napos türelmi idő. Tájékoztatásul
elmondja, hogy Simon László képviselő még nem adta le a vagyonnyilatkozatát, és addig nem
vehet részt a testületi ülésen, amíg nem adja le jegyző úrnak. A vagyonnyilatkozat leadásának
határideje is 30 nap volt a törvény értelmében.

Napirendek tárgyalása:
1. napirendi pont:
A 2007. évi költségvetési koncepció elfogadása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Szabó László Dezső képviselő: A központi diszpécser szolgálattal és térfigyelő rendszerrel
kapcsolatban van-e konkrét elképzelés arra, hogy milyen szervezeti formában működnie,
hogyan kezdenék el a működést? Ez a szolgálat tulajdonképpen összefüggésben lenne a
térfigyelő rendszerrel?
Gyenes Levente polgármester: Ennek a megvalósítása nem új keletű dolog. A diszpécser
szolgálat a rendőrség berkein belül működne, a térfigyelő rendszerre pedig pályázat lenne
kiírva. Első körben a vasútállomáson lenne kialakítva a térfigyelő rendszer – mely már
tervezés alatt van –, továbbá a központban és a Csillag csomópontnál lenne ilyen térfigyelő
rendszer. Egyéb kérdés van-e?
Spaits Miklós képviselő: A település részletes szabályozási tervének véglegesítése azt jelenti,
hogy az a jövő évben le lesz zárva és az olyan lesz, amire a településnek szüksége van?
Gyenes Levente polgármester: Igen. Egyéb kérdés?
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Hajdú András képviselő: A koncepcióban azt olvasta, hogy „A költségvetés biztosítja a
növekvő EU támogatásokhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozást.” Ez azt jelenti, hogy az
önkormányzatok önrészét is meg lehet pályázni?
Gyenes Levente polgármester: Igen, így van.
Hajdú András képviselő: Amikor arról van szó az anyagban, hogy béremelést nem tervez az
önkormányzat, illetve, hogy a költségvetés adta keretek között kell meghozni az illetmények
növelésére vonatkozó döntéseket, melynek különböző forrásai lehetnek, azok csak a
köztisztviselői karra vonatkoznak vagy a közalkalmazottakra is?
Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavez.: Ezt ajánlják meg.

(Simon László képviselő megérkezett. Jelenlévő képviselők száma 17 fő.)

Gyenes Levente polgármester: Tájékoztatja Simon László képviselő urat, hogy csak akkor
vehet részt a testületi ülésen, amennyiben vagyonnyilatkozatát most leadja jegyző úrnak.
Simon László képviselő: Elhozta vagyonnyilatkozatát és átadja jegyző úrnak.
Gyenes Levente polgármester: Egyéb kérdés van-e a koncepcióval kapcsolatban?
Lepés Imre képviselő: Számára a koncepcióból sok minden nem derül ki, csak az, hogy
milyen jól hangzó csomagok (oktatási csomag, Gyömrő jövője csomag) szerepelnek benne,
de nem tudja, hogy azok miből fognak megvalósulni. Még mindig ugyanúgy látja a város
lehetőségét, ahogy azt a közmeghallgatáson is elmondta. Az Állami Számvevőszék
vizsgálatának eredményét megismerve talán még rosszabbnak ítéli a helyzetet.
Gyenes Levente polgármester: Amennyiben több kérdés nincs, aki a 2007. évi költségvetési
koncepciót elfogadja, szavazzon.

199/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodással
a 2007. évi költségvetési koncepciót az előterjesztett
formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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2. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki a jelentést
elfogadja, szavazzon.

200/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

3. napirendi pont:
A polgármester beszámolója a két ülés között tett intézkedésekről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Hajdú András képviselő: Legutóbb október 13-án volt testületi ülés, és most polgármester úr
beszámolójában négy dologról számol be. Az a kérdése, hogy ennek van-e így értelme? Az
SZMSZ szerint ennek a beszámolónak kötelező napirendként kell szerepelnie. Az itt felsorolt
dolgoknál biztos, hogy sokkal többet tett polgármester úr.
Gyenes Levente polgármester: Igen, több ügyben intézkedett, de talán nem arról kell
tájékoztatnia a testületet, hogy 8 órától 16 óráig mit tett.
Hajdú András képviselő: Például arról kellene beszámolnia, hogy a pártház épületének új
tulajdonosa lesz, ilyen értesülései vannak.
Gyenes Levente polgármester: Arra az ingatlanra rendszeresen kap az önkormányzat
megkeresést, és mindenkinek ajánlanak még 4-5 ingatlan lehetőséget, illetve esetleges
magántulajdonban lévő ingatlanokra tesznek javaslatot. Ezeket az érdeklődők megnézik, és ha
nem jeleznek vissza, akkor valószínűleg nem tetszett nekik. Például a SPAR és a Penny
évente többször megkeresi az önkormányzatot, de nekik nem tudnak belterületi ingatlant
felajánlani. Ebben a másfél hónapban túl sok érdemi dolog nem történt, nem voltak olyan
helyi hatású ügyek, amelyekről érdemes lett volna beszámolni a testületnek. Amennyiben
több kérdés nincs, aki a jelentést elfogadja, szavazzon.
201/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a polgármesteri beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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4. napirendi pont:
A 18/2002. (VI.13.) sz., a piacokról és vásárokról szóló rendelet módosítása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés,
rendeletmódosítást elfogadja, szavazzon.

hozzászólás?

Amennyiben

nincs,

aki

a

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2
tartózkodással megalkotta a
16/2006. sz. rendeletét
a 18/2002. (VI.13.) sz., a piacokról és vásárokról szóló rendelet módosításáról.

5. napirendi pont:
A 20/2005. (VIII.15.) sz., a köztemetők rendjéről szóló rendelet módosítása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés,
rendeletmódosítást elfogadja, szavazzon.

hozzászólás?

Amennyiben

nincs,

aki

a

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2
tartózkodással megalkotta a
17/2006. sz. rendeletét
a 20/2005. (VIII.15.) sz., a köztemetők rendjéről szóló rendelet módosításáról.

6. napirendi pont:
A 15/2002. (VI.13.) sz., a köztisztasági, közterületi és környezetvédelmi szabályokról
szóló rendelet módosítása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés,
rendeletmódosítást elfogadja, szavazzon.

hozzászólás?

Amennyiben

nincs,

aki

a

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 3
tartózkodással megalkotta a
18/2006. sz. rendeletét
a 15/2002. (VI.13.) sz., a köztisztasági, közterületi és környezetvédelmi szabályokról szóló
rendelet módosításáról.
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7. napirendi pont:
A 6/2006. (IV.27.) sz., az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról szóló rendelet
módosítása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Hajdú András képviselő: Az összkomfortos és komfortos lakások tekintetében rendkívül
nagy arányúnak érzi az emelést. Ugyanakkor a bérleti díjak még így is piaci árak alatt vannak
a mellékelt vélemény alapján. Mégsem biztos, hogy két év alatt kell utolérni a piaci árat.
Ezeket az árakat valóban emelni kellett volna, de fokozatosan. Biztos, hogy nem fognak
örülni a bérlők az emelésnek. A maga részéről nagyon drasztikusnak tartja az emelést.
Szabó László Dezső képviselő: Csatlakozik Hajdú András képviselő társa véleményéhez. Az
összkomfortos és komfortos lakások esetében 50%-os az emelés mértéke. Ez egy drasztikus
dolog éppen akkor, amikor a megélhetési körülmények egyre nehezednek.
Gyenes Levente polgármester: Egyéb kérdés van-e?
Hajdú András képviselő: Javasolja, hogy a bérlőknek ajánlják fel a megvétel lehetőségét,
hiszen lehet, hogy a bérleti díj összegét szívesebben fizetnék törlesztő részletként megvétel
esetén. A befolyt összegből az önkormányzat építsen új lakásokat.
Gyenes Levente polgármester: Éppen ezt kívánják tenni. Amennyiben több kérdés nincs, aki
a rendeletmódosítást elfogadja, szavazzon.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 2
tartózkodással megalkotta a
19/2006. sz. rendeletét
a 6/2006. (IV.27.) sz., az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról szóló rendelet
módosításáról.

8. napirendi pont:
A 9/2002. (III.14.) sz., Gyömrő Város Képviselő-testülete és Szerveinek Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása.
Gyenes Levente polgármester: Módosító indítványa van, amelyet hivatalból kell megtennie,
hiszen ő állította össze a bizottságok számát, létszámát. Az újabb bizottság felállítását és a
bizottságok létszámának bővítését szeretné újratárgyalni, ezért szeretné most kivenni az
anyagból.
Lepés Imre képviselő: Külön kellene tárgyalni a két paragrafust.
Gyenes Levente polgármester: Lehet őket külön tárgyalni, de egybe kell szavazni.
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Varga Ernő jegyző: Ha a testület a polgármester úr módosító indítványát elfogadja – mi
szerint az 1. §-t a testület most ne tárgyalja –, akkor az kikerül a rendeletből, ha nem fogadja
el, akkor benne marad.
Gyenes Levente polgármester: Aki a módosító indítványt elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással egyhangúlag elfogadta a módosító indítványt, mi szerint a bizottságok
számának növelését, illetve a bizottságok létszámának bővítését tárgyalják újra.
Varga Ernő jegyző: A paragrafusok ezáltal újraszámozódnak.
Lepés Imre képviselő: A tiszteletdíjak emelésével kapcsolatban az a véleménye, hogy a
mostani helyzetben nem túl szerencsés emelésről dönteni. A testület, a bizottsági elnökök,
tagok saját magukon kezdhetnék a spórolást, mert ennek nincs most itt a helye. Nem
támogatja az előterjesztést.
Hajdú András képviselő: Jegyző úrtól kérdezi, hogy ha valaki csak egy bizottságnak tagja,
akkor az SZMSZ 52. §-a szerint miért nem kap érte pótdíjat? Nem érti, hogy mi ennek a
logikája. Ez az előző SZMSZ-ben benne volt. Esetleg szándékosan lett kihagyva?
Varga Ernő jegyző: Ez egy javaslat volt.
Gyenes Levente polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és ezt a javaslatot tette.
Hajdú András képviselő: Ő az egyedüli képviselő, akit egy bizottságba engedtek belépni, a
többi képviselő bizottsági elnök és tag is. Őt beválasztották egy bizottságba, amiért
semmilyen plusz juttatást nem kap.
Gyenes Levente polgármester: Javasolja, hogy képviselő úr olvassa el a Pénzügyi Bizottság
jegyzőkönyvét.
Hajdú András képviselő: Elolvasta, de ilyen véleményt nem tartalmaz a jegyzőkönyv. Mi
ezzel a cél?
Gyenes Levente polgármester: A spórolás.
Hajdú András képviselő: Létezhet-e, hogy az egyik képviselő a plusz munkájáért kap
tiszteletdíjat, a másik nem?
Varga Ernő jegyző: A testület tagjai – ha a testület ezt rendeletben megállapítja –
tiszteletdíjra jogosultak. A képviselő tiszteletdíja alapdíjból és pótdíjból áll. A testület dönti
el, hogy mekkora alapdíjat, illetve pótdíjat állapít meg, ebben szabadon rendelkezhet a
törvény keretei között.
Gyenes Levente polgármester: Amennyiben több kérdés nincs, aki rendeletmódosítást
elfogadja, szavazzon.
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Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 1
tartózkodással megalkotta a
20/2006. sz. rendeletét
a 9/2002. (III.14.) sz., Gyömrő Város Képviselő-testülete és Szerveinek Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról.

9. napirendi pont:
A 14/2002. (VI.13.) sz., a közterületek használatáról szóló rendelet módosítása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés,
rendeletmódosítást elfogadja, szavazzon.

hozzászólás?

Amennyiben

nincs,

aki

a

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotta a
21/2006. sz. rendeletét
a 14/2002. (VI.13.) sz., a közterületek használatáról szóló rendelet módosításáról.

10. napirendi pont:
Rendelet az étkezési térítési díjakról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki 2007. évi
étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendeletet elfogadja, szavazzon.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 4
tartózkodással megalkotta a
22/2006. sz. rendeletét
az étkezési térítési díjakról.

11. napirendi pont:
A 13/2001. (XII.13.) sz., az építményadóról szóló rendelet felülvizsgálata.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Lepés Imre képviselő: Milyen rendeletalkotási javaslat van? A Pénzügyi Bizottság nem
javasolja az emelést. Gyakorlatilag az összeg változatlan marad. Van-e valamilyen
összegszerű javaslat az adó mértékének meghatározására, vagy marad a régi?

9
Gyenes Levente polgármester: Szeretnék a régi összeget helyben hagyni, csak a lehetőséget
szerették volna megadni a képviselőknek a javaslattételre. Ha nincs változtatási javaslat,
akkor nem is kell szavazni.

12. napirendi pont:
A 25/2002. (XII.19.) sz., a helyi iparűzési adóról szóló rendelet felülvizsgálata.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás, javaslat? Amennyiben nincs,
megállapítja, hogy a helyi iparűzési adó mértéke változatlan marad.

13. napirendi pont:
Polgármester által beterjesztett határozati javaslatok:

13.1. Az Idősek Klubja Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki az első
határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.

202/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Idősek Klubja módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratát az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Aki a második határozati javaslatban foglaltakkal egyetért,
szavazzon.

203/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Idősek Klubja módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát az
előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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13.2. Javaslat intézményi társulási megállapodások megkötésére.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki az első
határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.

204/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy Ecser és Úri településekkel intézményi
társulást hoz létre a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat feladatainak ellátására.
A társulásról szóló megállapodást az előterjesztett
formában elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást
kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Aki a második határozati javaslatban foglaltakkal egyetért,
szavazzon.

205/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy Ecser és Úri településekkel intézményi
társulást hoz létre a Támogató Szolgálat feladatainak ellátására.
A társulásról szóló megállapodást az előterjesztett
formában elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást
kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

13.3. A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
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Varga Ernő jegyző: A testületi ülés elején kiosztásra került egy előterjesztés, amelyhez
testületi döntésre van szükség, hogy Monorierdő felvételre kerüljön a kistérségbe.
Gyenes Levente polgármester: Van-e a képviselőknek kérdése, észrevétele? Amennyiben
nincs, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.

206/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
1. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Monorierdő Község Önkormányzatának a Monor és Térsége
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásba (TÖKT)
történő csatlakozását elfogadja.
2. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.
pontban foglaltakra tekintettel a TÖKT „Társulási
Megállapodásának” (Megállapodás) módosítását az írásos
előterjesztés alapján az alábbiak szerint fogadja el:
2.1. A Megállapodás 5.2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„5.2. A tagok szavazatainak száma
5.2.1. A Társulási Tanács döntéshozatalában a tagok a
lakosságszámuknak a Társulás összlakosságához viszonyított
arányában rendelkeznek szavazattal.
5.2.2. A tagok szavazatainak mértékét a 2. Melléklet
tartalmazza.”
2.2. A Megállapodás 1. Melléklete az alábbi 9/A. ponttal
egészül ki:
„Monorierdő Község Önkormányzata 2213, Monorierdő, Béke
köz 13. a 16/2006. (X.11.) számú képviselő-testületi határozat
alapján”
2.3. A Megállapodás 2. Mellékletének szövege helyébe az
alábbi szöveg lép:
„2. Melléklet
A Társulás tagjainak szavazati joga a Társulási Tanácsban
Bénye
Csévharaszt

szavazat:
szavazat:

1,34%
2,12%

1.224 lakos
1.928 lakos
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Ecser
Gomba
Gyömrő
Káva
Maglód
Mende
Monor
Monorierdő
Nyáregyháza
Péteri
Pilis
Sülysáp
Úri
Vasad
Összesen:

szavazat:
szavazat:
szavazat:
szavazat:
szavazat:
szavazat:
szavazat:
szavazat:
szavazat:
szavazat:
szavazat:
szavazat:
szavazat:
szavazat:

3,74%
3,23%
16,18%
0,71%
11,58%
4,59%
19,58%
4,42%
4,12%
2,23%
12,52%
8,87%
2,89%
1,88%
100%

3.399 lakos
2.943 lakos
14.722 lakos
647 lakos
10.538 lakos
4.173 lakos
17.822 lakos
4.026 lakos
3.750 lakos
2.025 lakos
11.395 lakos
8.072 lakos
2.628 lakos
1.707 lakos
90.999 lakos”

Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

14. napirendi pont:
Javaslat a képviselő-testület 2007. I. félévi munkatervére.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki a 2007. I. félévi
munkatervet elfogadja, szavazzon.

207/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a 2007. I. félévi munkatervet elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

15. napirendi pont:
Javaslattétel a
megállapodásra.

Ruszin

Kisebbségi

Önkormányzattal

kötendő

együttműködési

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki a határozati
javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.
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208/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Ruszin Kisebbségi Önkormányzattal kötendő megállapodást az előterjesztett formában elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást
kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: 2007. január 15.

16. napirendi pont:
Tájékozató Gyömrő Város Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Hajdú András képviselő: Az előterjesztésben Mezey Attila alpolgármester úr azt írta, nem
érti, hogy mit jelent a nettó adósságállomány? Ezt a kifejezést használják országos szinten is.
A kamatok nélküli hitelállományra vonatkozik ez a fogalom. Örül annak, hogy hosszú idő
után sikerült egy olyan anyagot kapni, amely az adósságról szól, illetve a visszafizetés
esetleges forrásairól is említést tesz. Érdekes dolog az OTP hitel átütemezés kérdése. Kb. 4%nyi kamatnyereséget értek el a szerződés felbontásával, amely több tízmillió forintos
nyereséget jelent. 600 milliós hitelösszeggel és csak 4%-os kamatkülönbséggel számolt.
Ebben az esetben százmillió forintos kamatkülönbözetnek kellett volna keletkeznie. Ha ez
keletkezett, akkor ennek mi lett a sorsa? Az előterjesztés 5. pontjában 2006. évre vonatkozóan
55 millió Ft a kamattörlesztés és ezzel az összeggel legalább 4 évig számolniuk kell. Nem
szabad emellett elmenni, hiszen ez évente e szerint a leírás szerint 55 millió Ft-os
kamatfizetési kötelezettséget jelent az önkormányzatnak. A pénzügyi fedezetet a
visszafizetésre a megörökölt óvadéki letét jelenti. Az előterjesztésben az van leírva, hogy az
intézmény felújításra és az aszfaltút építésre felvett hiteleket az adóbevételekből fogják
törleszteni. Az állami normatívák nem fedezik a város működési költségeit. Úgy gondolja,
hogy az önkormányzat saját bevételei csak arra elegendőek, hogy a tényleges működési
költség és a normatíva közötti különbséget fedezzék. Nem tartja szerencsésnek, hogy arra
számítanak, hogy abból fedezni tudják a hitelek visszafizetését. Az utak karbantartására is kell
pénzt fordítani, amelyek már itt-ott szakadoznak be, repedeznek szét, a javításuk sem lesz
olcsó. Az intézmény felújítási program szép volt, de messze nem fejeződött be. A Kóczán
útból befolyó pénz nem a hitel törlesztésére lesz fordítva? Nem a helyi adókat látja legfőbb
bevételi forrásnak, hanem az önkormányzat meglévő vagyontárgyaihoz is hozzá kell nyúlni,
hogy biztosítani tudják a hitel visszafizetését.
Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavez.: A csatornahitelhez kapcsolódó kamatok, illetve az
LTP-ből felszabaduló pénzek zárolt pénzek, tehát amikor az OTP engedi, hogy lekössék vagy
értékpapírt vásároljanak, ennek a kamata további lekötésre kerül. Ezek az összegek évről évre
gyarapodnak ezekkel a kamatokkal.
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Mezey Attila alpolgármester: Néhány dologra röviden reagálna. Az egyik a kamatnyereség.
A 2003-as döntés, amely a hitel átütemezésről szólt, nem az átütemezés volt ennek a fő célja,
hanem a kamatnyereség elérése. Óvadéki letétet nem örököltünk. Óvadéki letéteket ők
képeztek azáltal, hogy új banki konstrukciót hívtak életre az OTP-n keresztül, és itt fogadja el
az OTP a hiteltörlesztés fedezeteképpen nem tőketörlesztésben, hanem óvadéki letét
képzésében az önkormányzat tőketörlesztését, ami azt jelenti, hogy nem a hitelt kell
törleszteni, hanem az óvadékra kell befizetni ezeket az összegeket, amely kamatozik. Az való
igaz, hogy 4%-os kamatnyereséget érnek el, vagyis éves szinten az akkori 2003-as döntés
több tízmillió forintos nyereséget, vagy ha úgy veszik, hiteltörlesztési könnyebbséget
eredményez az önkormányzatnak. A másik dolog, amire reagálni szeretne, hogy milyen
fedezetek vannak a hiteltörlesztésekre. Ha egyszerűen szeretne fogalmazni, akkor azt
mondaná, hogy a város költségvetése a fedezet. Gyakorlatilag az úthitel és az intézmény
felújítási hitel az a hitel, amelyet az önkormányzatnak kell a szabad pénzeszközeiből
törlesztenie. A másik két hitel gyakorlatilag kitermeli saját magát. Van egy költségvetési
összegük, amely az idei évben 2,5 milliárd forint, ebből teljesítették a kötelezettségüket a
bankok felé, a jövő évben is ezt remélhetőleg meg tudják tenni, de az önkormányzat döntést
erről akkor fog hozni, amikor a jövő évi költségvetést február elején el fogja fogadni, és akkor
megnézik, van-e elegendő forrás arra, hogy a kötelezettségeit teljesítse. Egyébként az államtól
nemcsak az oktatásra és egyéb más intézmény fenntartásra érkezik normatíva, például az
SZJA egy része is az önkormányzathoz érkezik, amely ugyanúgy használható az
adóbevételeken túlmenően a normatíva és a tényleges intézményműködtetési kiadás
különbségének fedezésére. Ez a vita a városvezetés és néhány képviselő között 2010
októberében fog eldőlni, ha akkor az önkormányzat likviditását, költségvetési egyensúlyát
megőrizve talpon marad, akkor a vezetésnek volt igaza, ha nem, akkor a velük egyet nem
értőknek. Ő ebben nem hisz, és biztos abban, hogy az önkormányzat talpon fog maradni.
Gyenes Levente polgármester: De addig mondják el a képviselők sok helyen, hogy az
önkormányzat tönkre fog menni, mert akkor 4 év múlva azt tudják mondani, hogy lám-lám
mégsem mentek tönkre.
Lepés Imre képviselő: Nem érti és nem látja azt, hogyan lehet majd egyszerre egy évben 438
millió Ft-ot törleszteni. A jelenlegi költségvetési számokból kiindulva majdnem az 1/3-át teszi
ki ez az összeg az éves költségvetésnek.
Mezey Attila alpolgármester: Figyelmébe ajánlja az előterjesztés 6. pontját. Ott van egy 621
millió Ft-os összeg, amelynek 2010-ig még van 4 éves kamata. Nem érti a kérdést.
Lepés Imre képviselő: De előtte is vannak törlesztő részletek.
Mezey Attila alpolgármester: Abban az évben lejár a csatornahitel. Ez úgy működik, hogy
van a bankban egy hitelállományuk, amely nő a kamatokkal, bár nem nő a kamatokkal, mert
azt évente fizetik, de a tőke nem változik. A másik oldalon van egy nagy kupac pénzük
mondjuk egy széfben, amely az óvadéki letétekből áll, amely jelen állás szerint 621 millió Ft.
A futamidő végén majd ezt a pénzt átteszik a másik számlára, ahol hiány van, és ebből tudják
fedezni az akkori törlesztési kötelezettséget. Ez nem úgy működik, hogy 2010-ben be kell
fizetniük 438 millió Ft-ot valahonnan és marad a zsebükben a 621 millió Ft, amivel nem
akarnak semmit se tenni.
Hajdú András képviselő: Ezt tudták az indulásnál.
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Mezey Attila alpolgármester: Az LTP-s szerződések nem voltak elegendők fedezetként, az
átütemezésnek köszönhetően a kamatnyereségekből és a törlesztési könnyebbségből tudták
átalakítani a kedvezőtlen konstrukciójú hitelüket kedvezőbbé azáltal, hogy az óvadéki
befizetések kamatából és a kamatcsökkentésből most már rendelkezésre áll a 2003-as döntés
után a fedezet a csatornahitelre.
Hajdú András képviselő: Számára nem is ez volt a probléma, a csatornahitel rendben van.
Véleményeképpen az adóbevételeket az önkormányzat kiegészítésképpen feléli. Mindenféle
támogatást, amelyet a város üzemeltetésre kap, azt ki kell egészíteni, ezáltal az adóbevételeket
bizonytalannak tartja forrásként megjelölni.
Spaits Miklós képviselő: A probléma az, hogy mindig összekeverik a kamat és a
tőketörlesztés kérdését. Való igaz, hogy nem a csatornahitel a legnagyobb probléma, hanem
az összes többi, például a vízmű által fizetett szennyvíztisztító bővítésre felvett hitel. Bár az
anyagban azt olvasta, hogy az nem a város költségvetését terheli. Dehogyisnem, az az
önkormányzat cége. Ennél sokkal részletesebb anyagot várt. Ebből az anyagból az derül ki,
hogy irdatlan nagy hitelállománya van a városnak, amelyet vissza kell fizetnie. Valahonnan
máshonnan kell majd elvenni azt a pénzt, amely a hitel visszafizetéséhez kell.
Szabó László Dezső képviselő: Elhangzott, hogy egyesek azt mondják, hogy a város csődbe
fog menni. Egyetlenegy képviselő sem szeretné, hogy a város csődbe menjen.
Gyenes Levente polgármester: Ő se úgy gondolta, hogy bárki ezt szeretné, csak sokan ezt
mondják. Ő azt mondja, hogy nem megy csődbe az önkormányzat.
Spaits Miklós képviselő: Az előterjesztésnek olyan kicsengése van, hogy gyakorlatilag az
önkormányzat jár jól azzal, hogy hitelt vett fel.
Gyenes Levente polgármester: A csatornahitel átütemezéséből valóban jól jött ki az
önkormányzat.
Mezey Attila alpolgármester: Biztos, hogy senki nem szeretné, hogy az önkormányzat csődbe
menjen. A költségvetés tárgyalásához mindenki tehet javaslatot, hogyan könnyítsenek az
önkormányzat pénzügyi helyzetén. Amennyiben ilyen javaslataik vannak a képviselőknek,
tegyék meg azokat. Mondják el, milyen javaslatuk van a jelenleg meglévő hitelállomány
terheinek a könnyítésével kapcsolatban.
Lepés Imre képviselő: Ezt nem gondolhatja komolyan alpolgármester úr. Aki elnyerte a város
vezetését, elsősorban annak a felelőssége javaslatokat tenni a megoldásra.
Gyenes Levente polgármester: A képviselő felelőssége pedig az, hogy ostorozza a
városvezetést, hogy rosszul csinál valamit, nem pedig megoldásokat találni?
Lepés Imre képviselő: Ha nem jó irányba mozdulnak el a dolgok, akkor felelőssége felhívni
erre a figyelmet. A többségnek, aki a korábbi többség is volt, annak az első számú felelőssége
az, hogy a javaslatokat megtegye.
Gyenes Levente polgármester: Véleménye szerint képviselő úr nagyon rosszul látja a
dolgokat. A többség felelőssége, aki elfogadta annak idején a hitelfelvételt, az ő felelőssége,
hogy a város ne fulladjon bele ebbe a hitelbe. Minden egyes képviselő feladata, hogy jobbító
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javaslatot tegyen, ne csak a hibákat mondja el. Minden önkormányzati képviselő feladata és
kötelessége jó, pozitív javaslatokat letenni az asztalra.
Amennyiben több kérdés nincs, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.

209/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 2 tartózkodással
az önkormányzat hitelállományának egyes kérdéseiről
szóló tájékoztatót elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

17. napirendi pont:
Borbás Ottó Gyömrő, Deák Ferenc u. 4. sz. alatti lakos kérelmének megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Hajdú András képviselő: Borbás Ottó kérte, hogy ismertesse a véleményét a testületi ülésen.
A Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyvében azt olvasta, hogy Mezey Attila alpolgármester úr azt
mondta, hogy mire a tűzoltók kiértek, már minden leégett. Ez természetesen nem így van.
2002 novemberében, amikor a tűzeset történt, Mezey Attila és Hodruszky Lajos
alpolgármester urak vele együtt voltak kint a helyszínen és látták, hogy a tűzoltók több órán
keresztül próbálták oltani a tüzet. Több mint két órán keresztül tartott az oltás, amely
alapvetően azért volt sikertelen, mert a közelben nem volt tűzcsap, messziről kellett hozni a
vizet. Ezt a tények kedvéért el kellett mondania. Ottó bácsi azt mondta, hogy amikor a levelét
írta, az előző napon beszélt polgármester úrral és Hodruszky alpolgármester úrral, és akkor
szóban megállapodtak, hogy az önkormányzat kifizeti Ottó bácsinak az általa becsült kár és a
biztosító által megítélt összeg közötti különbözetet. Polgármester úr június 10-én azt mondta,
örül annak, hogy meg tudtak állapodni. Erre írta Borbás Ottó a kézzel írott levelet. A kedvező
döntés azóta nem történt meg. Nem fogja elfogadni a nemleges döntést.
Gyenes Levente polgármester: Valóban járt nála Borbás Ottó tavasszal, és elmondta, úgy
érzi, hogy a város részéről komoly hibák merültek fel már korábban. Nem szeretne pereskedni
a várossal, azt kérte, hogy valamilyen módon egyezzenek meg. Tárgyalási alap lehet a 4
millió Ft és a biztosító által megállapított összeg közötti különbözet. Meg kell nézni, mi az,
amit a város magára tud vállalni. Beszéltek a tűzoltókkal, akik utólag megjegyezték, hogy a
két tartály, amit kilocsoltak, elegendő volt, a többi víz csak arra kellett, hogy tovább ne
terjedjen a tűz, illetve hűtsön. Ez az oltást, a kár növekedését nem befolyásolta. Az
önkormányzat felelőssége csak az volt, hogy nem tudták tovább hűteni a területet. A biztosító
annyit fizetett neki, amennyire értékelte a kárt. Borbás Ottó ott azt mondta, hogy 4 millió Ft a
kára, a biztosító pedig azt mondta, hogy 2,5 millió Ft. Azért keletkezett kár, mert tűz ütött ki
nála, nem pedig Gyömrő miatt. Ezzel az erővel ha bárkinek az udvarában kár keletkezik
hasonló okok miatt, akkor bárki bejöhet az önkormányzathoz kártérítésért. Borbás Ottó
mondta azt, hogy 4 millió Ft a kára, nem pedig egy független szakértő. A biztosító más
összeget mondott. Képviselő úr honnan tudja megállapítani, hogy a kár 4 millió Ft vagy 2,5
millió Ft értékű?
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Hajdú András képviselő: Székely Attila tűzoltó parancsnok írta le, hogy a tűzcsapoknak nem
megfelelő az elhelyezése, és az időszakos vízhiány befolyásolta a tűzoltás hatékonyságát.
Gyenes Levente polgármester: Amennyiben több kérdés nincs, aki a határozati javaslatban
foglaltakkal egyetért, szavazzon.

210/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással
döntött arról, hogy Borbás Ottó Gyömrő, Deák F. u. 4. sz.
alatti lakos kártérítési kérelmét elutasítja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

18. napirendi pont:
Megbízás adása pályázatkészítésre.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Szabó László Dezső képviselő: A 10%-os sikerdíjat csak akkor kapja meg a pályázatíró cég,
ha nyernek a pályázaton?
Gyenes Levente polgármester: Igen. Ez a cég egyszer már nyert a város részére 140 millió Ftot. Amennyiben több kérdés nincs, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért,
szavazzon.

211/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Mendei úti ivóvízbázis
hálózatba való bekötésének finanszírozására
pályázati forrást kíván igénybe venni.
A beruházás megvalósítását célzó benyújtandó pályázat
összeállításával megbízza a TAKTA-OSI Környezetvédelmi,
Vízgazdálkodó és Szolgáltató Kft-t.
Felhatalmazza a polgármestert, a pályázatkészítésre
vonatkozó megbízási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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19. napirendi pont:
A Gyömrői TÜF Kht. 2007. évi támogatási előleg kérelmének megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki a határozati
javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.

212/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással
döntött arról, hogy a 2007. évi költségvetés terhére – annak
elfogadása előtt – a Gyömrői TÜF Kht. számára átadott
pénzeszközök jogcímből havonta 6.000.000,- Ft
támogatási előleget biztosít.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: 2007. január 31.

20. napirendi pont:
Döntés a 2007. évben megszervezésre kerülő ingyenes úszásoktatásról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Hajdú András képviselő: Tavasszal kapott egy megbízást, hogy mérje fel, mekkora összeget
kapnak támogatásként a gyömrői gyerekek. Ez az összeg közel 2,5 millió Ft volt, ennyivel
kevesebb összeget kellett a gyerekeknek fizetni az úszásoktatásért. Mezey Attila
alpolgármester úr azt mondta, hogy ez a felmérés azért kell, hogy lássák, hogyan jár jobban az
önkormányzat, mert mindenképpen támogatni szeretnék a gyerekek úszásoktatását, de nem
biztos, hogy Miller Efimnek fizetnék ki a pénzt, hanem a gyerekeknek, akik ténylegesen úszni
mennek. Nekik semmiképp nem fog többe kerülni az úszás, ez volt az alapállás. Ehhez képest
ez egy egészen más javaslat. Csak a nagycsoportos óvodás és a 4. osztályos gyermekeknek
lenne ingyenes az oktatás, amely eddig is az volt, és a többi gyermeknek pedig piaci árat kell
fizetnie. Ez gyakorlatilag 40%-os emelést jelent. Ennek az lesz a következménye, hogy
drasztikusan csökkenni fog az úszni tanuló gyerekek száma, tudniillik az eddigi 12-13.000,Ft-os tanfolyami díj 17-18.000,- Ft-ra nő, amit nem hisz, hogy ebben a gazdasági helyzetben
minden szülő ki tud majd fizetni. Arról nem is beszélve, hogy volt egy ilyen célja az
önkormányzatnak a mindennapos testnevelésre, sportolásra való neveléssel, de ez merőben
ellentétes ezzel.
Mezey Attila alpolgármester: Valóban régebben beszélgettek arról, hogy az önkormányzat
milyen módon tudná a legjobban támogatni a gyömrői gyerekek úszásoktatását. Pár évvel
ezelőtt, amikor döntöttek az ingyenes úszásoktatás biztosításáról, akkor az volt a cél, hogy
Gyömrőn lehetőség szerint ne legyen olyan 5. osztályos tanuló, aki nem tud úszni. Ez akkor jó
döntés volt. Most a támogatási rendszernél volt egy „átalányáras” szerződés a Harmónia Khtval, amelyben a csatornadíj 50%-át fizeti az önkormányzat, mely éves szinten 2-2,5 millió Ftos kiadást jelentett nagyjából az önkormányzatnak, plusz az ingyenes úszásoktatás. A
bizottság úgy döntött, hogy az ingyenes úszásoktatást a megemelt összeggel, vagyis éves
szinten 4,2 millió Ft-os összegért továbbra is biztosítja minden egyes gyömrői gyereknek.
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Tehát ha valaki nagycsoportos óvodás korosztályú, vagy 4. osztályos tanuló lesz, abban az
esetben az önkormányzat egy ingyenes úszástanfolyamot biztosít a gyermek számára. Azért
döntött így a bizottság, mert így úgy érezte, hogy maximálisan igazságosan osztható el az
önkormányzati támogatás, hiszen minden gyermek kétszer belép ebbe a két korcsoportba.
Ezen túlmenően azok a szülők, akik nem engedhetik meg maguknak azt, hogy a gyermeket
fizetős úszásoktatásra hordják, így is megkapják a gyermek számára azt a lehetőséget, hogy
ingyenes úszásoktatásban részesüljenek. Tehát a legrászorultabb gyermek is ugyanakkora
támogatásban részesül, mint amekkorában a jobb módú szülők gyermekei. Ha a korábbi
támogatási formát választották volna, tehát a régebbi rendszer szerint a fizetős úszásoktatás
normatív támogatását (50,- vagy 100,- Ft-tal), ezzel azt érték volna el, hogy azok a
gyermekek, akiket a szülők lehetőségeiknek köszönhetően be tudnak még plusz fizetni fizetős
oktatásra is, ők kapnak támogatást, azok a gyermekek pedig, akik anyagi problémák miatt
nem tudnak részt venni a fizetős úszásoktatásban, nem kapnak támogatást. Vagyis éppen
azokat támogatták volna, akik annyira nem rászorultak, és éppen az nem kapott volna egy
forint támogatást sem, aki a legjobban rászorul. Tehát azért tette a bizottság azt a javaslatot,
hogy az igazságosság elvét maximálisan szem előtt tartva támogassák az ingyenes
úszásoktatást az eddigi rend szerint, ez 4,5 millió Ft-os költséget fog várhatóan jelenteni a
kalkulációk szerint. Ezt a 4,5 millió Ft-ot fogja megkapni a Harmónia Kht. uszodája, tehát
effektív az uszodának fog ezután is menni ez az összeg, természetesen az uszoda által közölt
magasabb díjakon.
Hajdú András képviselő: A 4,5 millió Ft nem támogatás, az a tanfolyam díja, azért ők
szolgáltatást biztosítanak. Eddig kétféle dolog volt. Nagycsoportos óvodásoknak és 4.
osztályos tanulóknak ingyen volt az oktatás, ez marad meg továbbra is. Ezen túl még 2,5
millió Ft-os támogatást adott az önkormányzat közvetett úton a gyerekeknek, ez a dolog
kiesett. Itt az egyik dolog meg lett szüntetve.
Mezey Attila alpolgármester: Az uszodának ez az összeg, ha úgy vesszük, nem támogatás
volt, hiszen hozzá annyival kevesebb bevétel folyt be, amennyi az önkormányzati támogatás
volt. Ez is effektív a gyermekek úszásának a díja.
Hajdú András képviselő: A szülők és az önkormányzat fog rosszabbul járni, mert kevesebb
gyerek fog járni az uszodába. Az uszoda piaci alapokra helyezte az úszásoktatást, aki bemegy,
annyit fizet, mint aki Ecserről jön. A városnak lesz rosszabb azzal, a gyömrői ezer gyerek
helyett 5-600 gyerek fog úszni menni.
Kanyó József képviselő: Külön kellene választani az uszoda támogatását és a gyermekek
úszásoktatásának támogatását. Az, hogy az önkormányzat fizeti a gyerekek úszásoktatását, az
az uszoda költségvetésén nem segít, attól még az üzemeltetés nem kerül kevesebbe. Hosszú
távon el kellene gondolkodni azon, hogy mint a város sportlétesítménye, még ha nem is az
önkormányzat tulajdonában van, de a lakosok javát szolgálja, valamilyen szinten támogatást
kellene, hogy élvezzen a város részéről. Ha ezt nem így gondolják, nem biztos, hogy hosszú
távon üzemeltetni fogja a tulajdonos.
Gyenes Levente polgármester: Akkor majd felajánlja a városnak megvételre, és akkor majd
dönthetnek arról, hogy átveszik üzemeltetésre.
Kanyó József képviselő: Nem tartja kizártnak, hogy ez fog történni.
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Gyenes Levente polgármester: Amennyiben több kérdés nincs, aki a határozati javaslatban
foglaltakkal egyetért, szavazzon.

213/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy 2007. évben is támogatást nyújt – a
nagycsoportos óvodások (10 alkalom) és 4. évfolyamra
járó tanulók (12 alkalom) számára megszervezett –
ingyenes úszásoktatás biztosításához.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

21. napirendi pont:
A polgármester, a két főállású alpolgármester, illetve a Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője
illetményének megállapítása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Hajdú András képviselő: Nulla százalékos bérfejlesztést javasol. A közszférában sem lesz
emelés, így ezt az emelést semmi nem indokolja.
Spaits Miklós képviselő: Másfél hónappal ezelőtt döntött a testület ezekről a bérekről, kivéve
a kht. ügyvezetőjének béréről. Miért kell ilyen rövid időn belül testület elé hozni? Akkor
kellett volna ezt egyenesbe rakni és ott megtárgyalni.
Lepés Imre képviselő: Ugyanaz a véleménye most is, mint ami a képviselők tiszteletdíjának
tárgyalásakor volt, hogy a képviselőknek, bizottsági elnököknek, alpolgármestereknek,
polgármesternek magukon kellene elkezdeni a takarékoskodást. Ezért nem támogatja az
előterjesztést.
Gyenes Levente polgármester: Azért most terjesztette elő a javaslatot, mert a következő
években nem fog béremelést javasolni. A polgármester tiszteletdíjának rendezését törvény
szabályozza. Az érintettek nem vesznek részt a szavazásban. Aki a polgármester
illetményének megállapításával egyetért, szavazzon.
214/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 7 tartózkodással
Gyenes Levente polgármester
illetményét 2007. január 1-i hatállyal bruttó
480.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
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Felelős: jegyző.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Aki
megállapításával egyetért, szavazzon.

Mezey

Attila

alpolgármester

illetményének

215/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 7 tartózkodással
Mezey Attila főállású alpolgármester
illetményét 2007. január 1-i hatállyal bruttó
470.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Aki Hodruszky Lajos alpolgármester illetményének
megállapításával egyetért, szavazzon.

216/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 7 tartózkodással
Hodruszky Lajos főállású alpolgármester
illetményét 2007. január 1-i hatállyal bruttó
470.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Agócs Zoltán nem kérte zárt ülés elrendelését munkabérének
megállapításához. Aki Agócs Zoltán munkabérének megállapításával egyetért, szavazzon.
217/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 7 tartózkodással
Agócs Zoltán, a Gyömrő Városi Település Üzemeltető és
Fejlesztő Kht. ügyvezetőjének munkabérét 2007. január 1-i
hatállyal bruttó 470.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
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Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

22. napirendi pont:
Jelentés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás keretében
elvégzett belső ellenőrzésről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki az első
határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.

218/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a VINCENT Auditor Kft. által elkészített, az 1. sz.
Napköziotthonos Óvoda, a Bóbita Napköziotthonos
Óvoda és a Mesevár Óvoda működéséről szóló belső
ellenőrzési jelentést elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Aki a második határozati javaslatban foglaltakkal egyetért,
szavazzon.

219/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy 2007. évben az eddigi gyakorlatnak
megfelelően továbbra is 11,5 órás csúsztatott nyitva
tartási időt határoz meg az önkormányzati
fenntartású óvodáknak.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

23. napirendi pont:
Nevelési-oktatási intézmények maximális csoport- és osztálylétszámaitól való eltérés
engedélyezése.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki a határozati
javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.
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220/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény alapján engedélyezi a saját fenntartású
intézményekben a csoportok létszámának 20%-kal
történő túllépését az alábbiak szerint:





1. sz. Napköziotthonos Óvoda
Bóbita Napköziotthonos Óvoda
Mesevár Napköziotthonos Óvoda
Fekete István Általános Iskola és Szakiskola

Szakiskola gyakorlati képzés

2 csoport
5 csoport
4 csoport
1 általános iskolai osztály (3. évf.)
2 csoport (11. évf.)

Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

24. napirendi pont:
A Fekete István Általános Iskola és Szakiskola kérelmének megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki az első
határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.

221/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Fekete István Általános Iskola és
Szakiskola 2007/2008. tanévtől a választható szakmák
körét a számítógép kezelő-karbantartó szakma
előkészítő oktatásával bővítheti az alábbi feltételekkel:
1. 9-10. évfolyamon választékként ajánlott szakmák
azzal, hogy a szakmaválaszték növelése az óraszámkeret
bővítésével, többletköltséggel, illetve pedagógus létszám
(álláshely) növelésével nem járhat.
2. A választékként megajánlott szakmák közül minden
tanévben két szakma oktatása engedélyezett (11-12.
évfolyamban), melynek kiválasztása az érintett
tanulók többségi döntése alapján történik.
Erről a tényről a tanulókat a tanintézménybe való
jelentkezésekor köteles írásban tájékoztatni a
Fekete István Általános Iskola és Szakiskola
igazgatója.

24
3. Az iskola igazgatója köteles benyújtani a
Pedagógiai Programot fenntartói jóváhagyásra.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: 2007. május 15.

Gyenes Levente polgármester: Aki a második határozati javaslatban foglaltakkal egyetért,
szavazzon.

222/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 27. §-a alapján gondoskodik a Gyömrő város
közigazgatási területén élő, tankötelezettségüket nem
teljesítő, de a tankötelezettségi kort túllépő tanulók
részére a felzárkóztató oktatás megszervezéséről.
Az oktatást a Kot. 133. § (1) bekezdése alapján
2008/2009. tanévben kell első ízben megszervezni.
A felzárkóztató oktatás megszervezésére kijelöli a
Fekete István Általános Iskola és Szakiskola intézményét.
Az iskola igazgatója köteles benyújtani a módosított
Pedagógiai Programot fenntartói jóváhagyásra.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a képzés
beindításához szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: 2008. április 30.

25. napirendi pont:
A Bölcsőde és Gyermekközpont Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Spaits Miklós képviselő: Pályáztatás útján mikor kerül a vezetői pozíció betöltése egy arra
alkalmas személlyel?
Gyenes Levente polgármester: 2007. év folyamán.
Volcz Zoltánné irodavezető: Január folyamán fogják megpályáztatni az állást.
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Gyenes Levente polgármester: Amennyiben több kérdés nincs, aki a Szervezeti és Működési
Szabályzatot elfogadja, szavazzon.

223/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Bölcsőde és Gyermekközpont Szervezeti és Működési
Szabályzatát az előterjesztett formában jóváhagyta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

26. napirendi pont:
A Gyömrő, Dózsa Gy. út 49. sz. alatti malomépület vételi ajánlatának megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Spaits Miklós képviselő: Valóban döntött a testület arról, hogy a malom épületét
lebonthatják?
Gyenes Levente polgármester: Nem.
Varga Ernő jegyző: A testület véleményét kérték a témában, és a testület azt javasolta, hogy a
malom ne kerüljön bontásra.
Gyenes Levente polgármester: Bár a bizottság javasolja a malom megvételét, a maga részéről
nem tudja támogatni, mert nem látja rá a fedezetet. Továbbá benne lakik két család, nem
tudják kiparcellázni. Az önkormányzat számára hiába jelentene sokat az a terület a strand
szempontjából, nem javasolja a megvételét. Esetleg érdemes lenne tárgyalni velük és
csereingatlant felajánlani érte. Tehát ezek alapján aki egyetért azzal, hogy az ingatlant az
önkormányzat vegye meg, szavazzon.

224/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 13 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
Az önkormányzat pénzügyi lehetőségei folytán
a Gyömrő, Dózsa Gy. u. 49. sz. alatti 77 hrsz-ú
ingatlan tulajdonjogát vásárlás útján nem kívánja
megszerezni.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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Gyenes Levente polgármester: Tovább tárgyalnak arról, hogy esetleg egy csereingatlan
felajánlásával jussanak ehhez a telekhez.
Simon László képviselő: Van még egy kft. is a területén. Viszont azért jó lenne valahogy
megszerezni és onnan bejárást biztosítani a főútvonalról.

27. napirendi pont:
Gyulai István Maglód, Bem u. 7. sz. alatti lakos Gyömrő, Eperfasor belterületbe
csatolási kérelme.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki az első
határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.

225/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodással
döntött arról, hogy Gyulai István Maglód, Bem u. 7. sz.
alatti lakos Eperfasor melletti szántóterület belterületbe
csatolására vonatkozó kérelmét elutasítja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Aki a második határozati javaslatban foglaltakkal egyetért,
szavazzon.

226/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodással
felkéri a polgármestert, hogy a belterületbe csatolási
kérelmet benyújtók által vállalandó feltételekre
dolgozzon ki egy általános szabályrendszer-tervezetet,
és azt legkésőbb 2007. június 30-ig terjessze
megtárgyalásra a Településügyi, Vagyonkezelő
és Közbiztonsági Bizottság elé.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: 2007. június 30.
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28. napirendi pont:
Kardos Béla Budapest, Pesti út 331. sz. alatti lakos Gyömrő, 0121/10 hrsz-ú terület
belterületbe csatolási kérelme.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki a határozati
javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.

227/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással
döntött arról, hogy Kardos Béla Budapest, Pesti út 331. sz.
alatti lakos Gyömrő, 0121/10 hrsz-ú szántóterület
belterületbe csatolására vonatkozó kérelmét elutasítja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

29. napirendi pont:
Rajnai Ernő Vecsés, Jókai u. 77. sz. alatti lakos Gyömrő, 079/29 hrsz-ú terület
belterületbe csatolási vagy iparterületté átsorolási kérelme.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki a határozati
javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.

228/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással
döntött arról, hogy Rajnai Ernő Vecsés, Jókai u. 77. sz. alatti
lakos Gyömrő, 079/29 hrsz-ú szántóterület iparterületté
átsorolására vonatkozó kérelmét elutasítja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

30. napirendi pont:
Uhlár Zoltán Gyömrő, Szt. István u. 10. sz. alatti lakos szolgalmi jog bejegyzési kérelme.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki a határozati
javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.
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229/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött a Gyömrő, Szt. István u. 10. (1144 hrsz-ú) és
Szt. István u. 12. (1145 hrsz-ú) szám alatti ingatlanokra
vonatkozóan közös szolgalmi jog alapításáról.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szolgalmi
jog alapításához és bejegyzéséhez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

31. napirendi pont:
Bokros Krisztián Gyömrő, Fürdő u. 47. sz. alatti lakos Gyömrő, Boglárka utca melletti
028/25 hrsz-ú terület belterületbe csatolási kérelme.
Gyenes Levente polgármester: Módosító indítványa van. Javasolja, hogy ezt a döntést
halasszák el, mert ki kell alakítani egy koncepciót az ilyen kérésekre vonatkozóan, bár a
bizottság javasolta a belterületbe csatolást. Aki egyetért azzal, hogy Bokros Krisztián
belterületbe csatolási kérelmének a tárgyalását halasszák el, szavazzon.

230/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással
döntött arról, hogy Bokros Krisztián Gyömrő, Fürdő u. 47. sz.
alatti lakosnak a Gyömrő, Boglárka u. 028/25 hrsz-ú terület
belterületbe csatolására vonatkozó kérelmét újratárgyalja.
Az ugyanilyen témájú kérelmekkel együtt a belterületbe
csatolási koncepció kidolgozása után tér vissza a
kérelem megtárgyalására.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

32. napirendi pont:
Szolgalmi jog bejegyzése a gyömrői 110/10 hrsz-ú ingatlanra.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Lepés Imre képviselő: Támogatja az előterjesztést. Mezey Attila alpolgármester úrnak
korábban már jelezte, hogy elkészült ez a vízelvezető, ami be fog folyni a patakmeder részbe,
de ennek a tisztítását el kellene végezni. A víz nem tud így elfolyni a csapadékvíz. A két híd
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közötti szakaszt a Kiss László féle istálló és a Dózsa György út között kellene kitisztítani,
mert e nélkül nem ér semmit az egész.
Gyenes Levente polgármester: Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs, aki a határozati
javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.

231/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Gyömrő, 110/10 hrsz-ú
ingatlanra szolgalmi jogot alapít.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szolgalmi
jog alapításához és bejegyzéséhez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

33. napirendi pont:
Bizottságok beszámolójának elfogadása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki a VOKS
Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

232/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással
a VOKS Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés,
beszámolójával kapcsolatban?

hozzászólás van-e a Pénzügyi Bizottság

Spaits Miklós képviselő: A Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyvében szerepel a művelődési
házzal kapcsolatos bérleti dolog, viszont nem találta a napirendek között.
Szabó László Dezső képviselő: Ha jól értette, akkor még tárgyalni fognak az ügyben.
Gyenes Levente polgármester: Székely Attila, a művelődési ház igazgatója, valamint
Hodruszky Lajos alpolgármester tárgyalni fog az egyházzal, és januárban kerül az anyag
bizottság elé.
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Szilágyi Árpád képviselő: A tárgyaláson ő is szeretne részt venni.
Hodruszky Lajos alpolgármester: A jelenlegi szerződés rosszul van megkötve, az épület 2/3át használja a város. Miért az önkormányzat fizeti annak a teremnek is az
energiafelhasználását, amit nem is ő használ? Erről beszélni kell és azt írásban kell rögzíteni.
Gyenes Levente polgármester: Amennyiben több kérdés nincs, aki a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

233/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

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

234/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással
a Településügyi, Vagyonkezelő és Közbiztonsági Bizottság
beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki az Ügyrendi és
Jogi Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

235/2006. (12.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
az Ügyrendi és Jogi Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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34. napirendi pont:
Interpellációk, bejelentések.
Gyenes Levente polgármester: Hajdú András képviselő úr írásban kapott választ
interpellációjára.
Hajdú András képviselő: Elfogadja az írásbeli interpellációjára adott válaszokat, viszont van
egy-két megjegyzése. Az első két ponttal kapcsolatban tudomásul vette a leírtakat, de
tavasszal vissza fog térni a dologra, mert nagyon sok szomszédot, lakost érint a dolog. Az
útkereszteződések beláthatósága kapcsán nem látja az önkormányzat részéről az igyekezetet a
problémák megszüntetésére. A Táncsics M. úton az Andrássy utcánál megoldódott a dolog. A
Jókai és a Kölcsey utca sarkán el levágták a bokrokat, de csak egy halálos baleset
bekövetkezése után. Itt van a téli időszak, a kht. részéről fel lehetne szólítani a lakosságot,
hogy ne engedjék belombosodni az utcai bokrokat. Kéri, hogy ezt a dolgot vegyék nagyon
komolyan. Kapja feladatul a kht. a kereszteződések ellenőrzését. A sorházak építése is egy
nagyon komoly probléma. Nem tud olyan utcába bemenni, ahol ne lenne ilyen építkezés. Ha
lehetne, akkor sürgősen hozzák meg azt a határozatot, amely szabályozza ezt a kérdést.
Gondoljanak csak az ebből kialakuló parkolási gondokra is. Ez a város nincs berendezkedve
egy ilyen extenzív növekedésre. Ez a dolog kizárólag azoknak jó, akik építenek és hasznuk
van belőle. Az állomás felújításával kapcsolatban kérdezi, hol lehet utánanézni annak, mi volt
a város feladata a vasúti felújításban? Milyen beruházást végzett az önkormányzat és mennyi
pénzért? Nem kapott választ arra, hogy tervez-e zajvédő falat építeni a Vörösmarty utca felől
a MÁV?
Gyenes Levente polgármester: Nem tervez.
Hajdú András képviselő: A 6. kérdésre nem kapott választ, amely az önkormányzati
tulajdonban lévő Széchenyi u. 12. sz. alatti ingatlan előtti hatalmas fák kivágására irányult. A
lehulló rengeteg falevél borzasztó szemetet okoz a környéken.
Mezey Attila alpolgármester: Azt az álláspontot képviseli, hogy ne vágják ki a fákat. Ősszel
mindig takarítják a ház környékét. Az állomás felújításával kapcsolatban a szerződést
megnézheti a titkárságon, a pénzügyön pedig a kifizetett számlákat.
Szabó László Dezső képviselő: Kéri, hogy Hodruszky Lajos alpolgármester úr keresse meg a
polgárőrséget, és kérje fel őket, hogy járőrözés során térképezzék fel az útkereszteződések
beláthatóságát.
Hodruszky Lajos alpolgármester: A közterület-felügyelőket fogja felkérni a munka
elvégzésére, ugyanis nekik ez munkaköri feladatuk.
Lepés Imre képviselő: A Magyar Szocialista Párt Gyömrői Szervezete nevében polgármester
úrnak, alpolgármester uraknak, a képviselőknek, a hivatal dolgozóinak nagyon boldog, békés
karácsonyt és sikeres újévet kíván.
Székely Attila képviselő: A Mindenki Karácsonya rendezvény december 18-án 18.00 órai
kezdettel lesz a Polgármesteri Hivatal előtti dísztéren, amelyre mindenkit szeretettel vár.
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Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt és a testületi ülést bezárja.

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Lepés Imre
Ügyrendi és Jogi Biz. elnöke
jkv. hitelesítő

Varga Ernő
jegyző

