JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Jelen vannak:

Gyömrő Város Önkormányzat soron következő rendes testületi ülésén, 2006.
június 26-án, a Polgármesteri Hivatal „A” épületi tanácskozó termében.

Gyenes Levente polgármester, Hodruszky Lajos, Mezey Attila alpolgármester,
Balogh Béla, Garamszegi Sándor, Garádi István, Hajdú András, Murvai
Lászlóné, Nagy Tiborné, Pató Zoltán, Sas Zoltán, Szabadi László, Székely
Attila, dr. Tóth János képviselők.

Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Kissné Páska Andrea pénzügyi vezető
Volcz Zoltánné főtanácsos

Távolmaradását
jelezte:
Sigmond Zsolt

Távolmaradását
nem jelezte:
Spaits Miklós
Dr. Török Gábor képviselő

Meghívottak:

Miller Efim Harmónia-K Kht.
Bodoki István rendőr alezredes
Kelemen József rendőrkapitány
Büki László intézményvezető

Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a rendes
testületi ülés határozatképes, 14 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.

A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.

Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással,
egyhangúlag elfogadja a kiküldött, napirendi pontokat.

Gyenes Levente polgármester: Kíván-e valaki napirend előtt felszólalni?
Garádi István képviselő: Az előző testületi ülésen ígéretet kaptak arra, hogy a bölcsődei
munkákról külön napirend keretében egy pénzügyi beszámolót fognak kapni.
Dr. Tóth János képviselő: Ez a téma a 2. napirendben a polgármester úr beszámolójában
szerepel. Véleménye szerint vegyék le a napirendről és a következő testületi ülésen külön
pontban tárgyalják ismét.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért a téma levételével, szavazzon.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
egyhangúlag egyetért a bölcsőde témájának napirendről történő levételével.
Gyenes Levente polgármester: Módosítási javaslattal szeretne élni. Véleménye szerint a napirend
előtti felszólalás után a meghívott vendégek miatt változtassanak a napirendek sorrendjén. Aki
ezzel egyetért, szavazzon.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással,
egyhangúlag egyetértenek a napirendek sorrendjének változtatásával.

Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással,
egyhangúlag a napirendeket a kiküldött formában elfogadta.

Napirendek tárgyalása:
1. napirendi pont:
A Gyömrői Rendőrőrs beszámolója a 2005. évi tevékenységéről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
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Dr. Tóth János képviselő: Egyik fájó pontja Kiss János ügyének kérdése. Kiss úr jogosítvány
nélkül vezeti gépjárműveit. Ennek mindenféleképpen véget kell vetni. A száguldozó motorosok
ellen is tenni kell, amíg egy komoly tragédia nem történik.
Garádi István képviselő: Nem szereti a beszkennelt oldalakat, ezért kéri, hogy ezentúl a
beszámolókat elektronikus úton kapnák meg a könnyebb olvashatóság érdekében. Szép, tartalmas
beszámolót kaptak, köszöni szépen.
Kelemen József rendőrkapitány: Megköszöni az önkormányzatnak az elmúlt években nyújtott
támogatásokat. Véleménye szerint azzal, hogy a képviselő-testület, illetve önkormányzat
támogatja a rendőrség munkáját, javítja a település közbiztonságát. Javasolja, hogy amikor
egyedi gondok és problémák merülnek fel, keressék meg vele Bodoki István alezredes urat és ő
erejéhez mérten intézkedni fog. A motoros probléma sajnos országos probléma, de igyekeznek
fellépni ellene. Pénteken sebességmérést folytattak a városban, és motoros rendőr is volt itt.
Amikor móduk és lehetőségük van, akkor mindig mérik a sebességet. Egyéb feladatokat is el kell
látniuk. Hétvégén Újszilváson volt motoros találkozó, amire szintén igénybe voltak véve. Az
amerikai elnök látogatásakor is védelmet biztosítottak a motoros rendőrök.
Gyenes Levente polgármester: Aki elfogadja a Gyömrői Rendőrőrs beszámolóját, szavazzon.
Köszöni a kapitány úr, illetve Bodoki István alezredes úr megjelenését.

108/2006. (06.26.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Gyömrői Rendőrőrs -működési területén végzett- 2005. évi
közbiztonsági tevékenységéről, helyzetéről szóló
beszámolót elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

2. napirendi pont:
Javaslattétel a 2006/2007. évi úszásoktatás megszervezésére.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő: A előterjesztésben elírás történt, mivel számításai szerint a 164 kisdiák
2 óra 4 percet úszik. Véleménye szerint számítási hibát követtek el, mert a 4. osztályos tanulók 2
x 45 percet járnak úszásoktatásra. Sajnálja, hogy nem lehet minden óvodásnak az úszást
ingyenesen biztosítani. Továbbra is támogatja az ingyenes úszásoktatást.
Dr. Tóth János képviselő: Volt egy élő szerződés a Harmónia-K Kht-val, ami idén december 31én jár le. Javasolja, hogy a témában a döntés már az új képviselő testület hozza meg. Ez nem
befolyásolná az oktatási intézmények további működését.
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Hajdú András képviselő: Ő kapta meg feladatul a felmérés elkészítését. Az önkormányzat évek
óta támogatja az uszodát. Az előterjesztésben leírt számok nagyságrendileg helyesek, még ha kis
csúszás van is bennük. Körülbelül 2,5 millió forinttal kevesebbet fizetnek a gyömrői gyermekek,
a kapott kedvezmény miatt, Miller úr pedig a tavalyi évben 4 millió forint víz, illetve
csatornatámogatást kapott az önkormányzattól. Az idei évtől már csak csatornatámogatást biztosít
az önkormányzat az uszoda részére, mivel Miller úr már saját fúrt kúttal rendelkezik. El kell
dönteni, hogy Miller úrnak, vagy az intézményeknek kedvezőbb -gyermeklétszám után- fizetni
úszástámogatásként.
Mezey Attila alpolgármester: A testület elé hozott határozat a VOKS és a Pénzügyi Bizottság
javaslata alapján készült. Ezzel a tartalommal kötnék meg a jövőre vonatkozó szerződést. Ez a
szerződés 50,- Ft/óvodás gyermektámogatás növekedést jelent, az iskolás gyermekeknél maradt
az előző évi támogatási összeg. Véleménye szerint ez egy igazán korrekt, nyomonkövethető
támogatási mód. Ha ez január 1-jén életbe lépne, alkalmazható lenne minden esetben.
Dr. Tóth János képviselő: Már ne döntsön ez a testület. Lesz majd újabb 17 képviselő, bízzák
rájuk a döntést. Módosítási javaslatot szeretne tenni, miszerint ne döntsön most a képviselő
testület, inkább hagyják a döntést a következő testületre.
Nagy Tiborné képviselő: Egyetért az úszásoktatással, és az önkormányzati támogatással. Úgy
gondolta, hogy a VOKS Bizottság javaslata után leülnek egyeztetni Miller úrral. A bizottság
javaslata volt, hogy emeljék meg az óvodás gyermekek támogatását is 100,- forinttal. Miller úr
már nem igényli a víztámogatás, mivel sokat tettek azért, hogy saját vízbázisa legyen. Olyan
szerződést kellene kötni, ami mindkét fél számára előnyös. Véleménye szerint egy új szerződéstervezet bekerülhetne a testület elé.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért dr. Tóth János módosító javaslatával, miszerint
hagyják a döntést a következő testületre, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással,
egyhangúlag döntött a döntés elhalasztásáról.

3. napirendi pont:
Beszámoló Gyömrő Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki elfogadja a Gyömrő Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló beszámolót, szavazzon.

109/2006. (06.26.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
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Gyömrő Város Önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti
feladatainak 2005. évi ellátását megfelelőnek értékeli,
az arról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

4. napirendi pont:
Javaslat a gyermekjóléti alapellátási feladatok kistérségi ellátásának megszervezésére.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Dr. Tóth János képviselő: Egyetért az ötlettel, de reméli, hogy ez nem fog a városra nézve plusz
kiadást jelenteni. Ma már a Mikkamakka Játszóház is 2 millió forintba kerül az önkormányzatnak
évente. Amennyiben ez plusz városi kiadással jár, kéri a következő testületet, hogy vizsgálják
felül a dolgot.
(Megérkezik dr. Török Gábor képviselő, jelenlévők száma 15 fő).
Gyenes Levente polgármester: Aki az ellátást megszervezésével egyetért, szavazzon.

110/2006. (06.26.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy Ecser és Úri települések számára a
gyermekjóléti alapellátást biztosítja, ennek érdekében
Gyömrő központú társulást hoz létre a feladatellátásra.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: 2007. január 1.

5. napirendi pont:
Kardos Béla belterületbe csatolási kérelmének megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Czipa István: Elnézést kér, amiért bejelentés nélkül megjelent a téma tárgyalásánál, de szeretné,
ha az ő belterületbe csatolási kérelmét is megtárgyalná a testület. Az előzőleg meghozott
határozatban elírták a hrsz. számot, ezért szeretné, ha a testület módosítaná a határozatát, mivel
ez szükséges az ügye további intézéséhez.

6

Dr. Tóth János: Javasolja a hrsz. szám kijavítását, de a belterületbe csatolási kérelem mostani
tárgyalásával nem ért egyet.
Gyenes Levente polgármester: Javasolja Kardos úr, Czipa úr ügyét, illetve az összes belterületbe
csatolásai ügyet adják vissza a szakbizottságoknak.
Aki ezzel egyetért, szavazzon.

111/2006. (06.26.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással
döntött arról, hogy a Gyömrő, 0121/10 hrsz-ú
szántó földterület belterületbe csatolási ügyét,
illetve minden jelenleg folyó belterületbe csatolási kérelmet
visszaad a szakbizottságoknak.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

6. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki elfogadja a jelentést a lejárt határidejű határozatokról, szavazzon.

112/2006. (06.26.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

7. napirendi pont:
A polgármester beszámolója a két ülés között tett intézkedésekről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Dr. Tóth János képviselő: A bölcsőde kérdését, már a napirend előtti felszólalásban
megbeszélték. A Csillag-csomópont és az egész ottani tér kialakításával kapcsolatban a
Városképbíráló Munkacsoport úgy döntött, hogy július 6-ára kihívják a felügyeletet és
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körbejárják az egész területet. A parkolók, illetve a díszkút kialakításánál rengeteg probléma lesz.
Vizsgálják meg az egész tér kérdését. Hívja fel a képviselő urat, mert nem tudnak a kivitelezők
tovább dolgozni a Dózsa Gy. úton. Úgy hiszi, hogy a buszmegálló nem fér bele a térbe. A hídnál
épült hétlakásos társasház a közművel belelóg a csatornába. Járják körbe a témát, mert le fog állni
a kivitelezés.
Garádi István képviselő: A díszkút rendelkezik-e építési engedéllyel, ha igen akkor melyik
engedélyező szerv adta ki?
Mezey Attila alpolgármester: Jogerős építési engedély van. A terveket a kht. adta be, amit a
Polgármesteri Hivatal engedélyezett. Az egész ottani terület az államé, mivel egy hrsz. számon
van az úttal.
Garádi István képviselő: Véleményezte a terveket a Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal?
Mezey Attila alpolgármester: Nem.
Garádi István képviselő: Kötelező lett volna véleményeztetni.
Mezey Attila alpolgármester: A július 6-i bejáráson, majd véleményezi az Örökségvédelmi
Hivatal.
Garádi István képviselő: Véleménye szerint engedély nélkül épül az egész, mivel szakhatósággal
nem lett engedélyeztetve.
Mezey Attila alpolgármester: A Műemlékvédelmi Hivatal -15 napon belül- nem élt a jogával, ez
történt a Csillag-csomópontnál is.
Garádi István képviselő: A július 6-i bejáráson szeretné részt venni.
Dr. Tóth János képviselő: Emlékezete szerint a mai napig nem foglalkozott a testület a térrel,
illetve a költségvetésével. Véleménye szerint ez a polgármester úr hatáskörét meghaladja.
Mezey Attila alpolgármester: Javasolja dr. Tóth János figyelmében Gyömrő Város
Önkormányzat 2006. évi költségvetésének átnézését, mivel 6 millió forint lett beállítva a
díszkútra és környékére.
Dr. Tóth János képviselő: Ez bele fog férni a 6 millió forintba?
Gyenes Levente polgármester: A vízköpő 0,5 millió forint, a tér kiépítése 3 millió forint plusz
munkadíj, a felépítmény -térburkolat és a hozzátartozó kispad, egyebek- 1 millió forint. Tehát
valószínűleg bele fog férni a tervezett 6 millió forintba.
Dr. Tóth János képviselő: Arról is szó volt, hogy lefedik az árkot és kiépítenek egy parkolót.
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Gyenes Levente polgármester: Körforgalomnál hivatalosan 50 méteren belül nem lehet parkolót
kiépíteni.
Dr. János képviselő: Valamit tenni kell, mivel nincs rá komplex terv. Ez az építkezés megint
három ember által eldöntött nem is létező terv alapján készült. Személy szerint ő is sokat tett a
Csillag-csomópontért, ezért szívesen vette volna, ha kikérték volna a véleményét.
Mezey Attila alpolgármester: Elkészült az új áteresz az 1200-as árok felett. Le van egyeztetve a
kocsibejáró is, az új 30 méterrel arrébb lesz.
Garádi István képviselő: Nagy probléma, hogy a református templom toronyfelújítása a
műemléki szakvéleménnyel ellentétesen történt és 40-50 évre meghatározza a város képét, mivel
nem illeszkedik a területbe. Így lesz a város a körforgalommal is.
Gyenes Levente polgármester: Aki a bölcsődei rész kivételével elfogadja a polgármesteri
beszámolót, szavazzon.

113/2006. (06.26.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a polgármesteri beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

8. napirendi pont:
A 2/2006. (II.16.) sz., az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Dr. Tóth János képviselő: A témát tárgyalta az Ügyrendi és Jogi Bizottság. Reméli, hogy Kissné
Páska Andrea pénzügyi vezető el tudja mondani, hogy a 176 millió forintos hiány miből
származik?
Kissné Páska Andrea pénzügyi vezető: A képviselő-testületnek kiküldték a részletes elszámolást,
ahol levezette, hogy jött ki ez az összeg. A megnyert pályázati pénzeket 2006-ban el fogják
költeni. Sem az utolsó 20%-ot, sem az októberi, sem pedig az utolsó elszámolásra eső pénz nem
fogják az idén megkapni. A pénz átutalását 60 napra vállalja a minisztérium, a szerződés szerint.
Ez alapján készült a rendelet módosítás.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért a rendelet módosításával, szavazzon.
Gyömrő Város Képviselő-testülete 14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
megalkotta a
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7/2006. sz. rendeletét
a 2/2006. (II. 16.) sz., az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról.

9. napirendi pont:
A Szociális Kerekasztalról szóló rendelet megalkotása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki egyetért a rendelet megalkotásával, szavazzon.

Gyömrő Város Képviselő-testülete 15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
megalkotta a
8/2006. sz. rendeletét
a Szociális Kerekasztalról.

10. napirendi pont:
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása és
egységes szerkezetbe foglalása..
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Varga Ernő jegyző: Egy elírás történt az utolsó részben a hatályba léptetésénél, ami az anyag
kiküldése után módosításra került.
Gyenes Levente polgármester: Aki elfogadja a rendelet módosítását, és egységes szerkezetbe
foglalását, szavazzon.

Gyömrő Város Képviselő-testülete 15. igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
megalkotta a
9/2006. sz. rendeletét
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról.
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11. napirendi pont:
A „Családért és Gyermekekért Díj” kitüntetésről szóló rendelet módosítása és egységes
szerkezetbe foglalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki elfogadja a rendelet módosítását, és egységes szerkezetbe foglalását, szavazzon

Gyömrő Város Képviselő-testülete 15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
megalkotta a
10/2006. sz. rendeletét
„Családért és Gyermekekért Díj” kitüntetésről.

12. napirendi pont:
A gyömrői nevelési-oktatási és közművelődési intézményekben dolgozók számára létesített
„Gyömrő Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díja” kitüntetésről szóló rendelet
módosítása és egységes szerkezetbe foglalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki elfogadja a rendelet módosítását, és egységes szerkezetbe foglalását, szavazzon
Gyömrő Város Képviselő-testülete 15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
megalkotta a
11/2006. sz. rendeletét
gyömrői nevelési-oktatási és közművelődési intézményekben dolgozók számára létesített
„Gyömrő Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díja” kitüntetésről.

13. napirendi pont:
Rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések
rendjéről..
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő: 2. § 5. pontja: átlagos vízfogyasztás esetén 500 l/nap. Véleménye
szerint ez az adat nem jó.
Gyenes Levente polgármester: A vízmű ezt az adatot adta meg.
Garádi István képviselő: Egy ember napi átlagos vízfogyasztása 120 liter. Mi történik egy öttagú
családdal. Ez így nem kerülhet bele a rendeletbe.
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Dr. Tóth János képviselő: Nem lett átvezetve az Ügyrendi és Jogi Bizottság javaslata. Garádi
István által is említett hibák. Ha ezt elfogadják, akkor mindenütt be fog lépni egy újabb
költségtényező. Az utólagos rákötésekről ne a polgármester úr döntsön, hanem kerüljön a testület
elé. A 4. § (1) bekezdés a. pontja rosszul van megfogalmazva.
Mezey Attila alpolgármester: Kerüljön be a 4/a. pontba, hogy szennyvízhálózattal nem
rendelkezik. Az 500 l/napról a törvény rendelkezik így, mivel ennyi a napi kontingens és ez
alapján számol a vízmű is. Ha ezt a részt kiveszik a rendeletből, akkor egy érdekeltségi egységet
fog fizetni, pl. a TESCO és egy fodrászat is.
Dr. Tóth János képviselő: Nem korlátozhatják be a lakossági vízfogyasztást.
Garádi István képviselő: A 7. pontban meg van határozva mit jelent az, hogy gazdasági
tevékenység.
Murvai Lászlóné képviselő: Az 5. ponthoz be kell írni, hogy kivéve lakossági fogyasztó.
Mezey Attila alpolgármester: Ez az egész az utólagos rákötésről szól.
Dr. Tóth János képviselő: Igen is kerüljön bele az 5. pontba, hogy kivéve lakossági fogyasztó.
Mezey Attila alpolgármester: 5. pont: vízfogyasztás esetén 500 l/ nap, mely kontingens nem
vonatkozik a lakossági fogyasztásra.
Dr. Tóth János képviselő: Szavazzák meg, hogy ne a polgármester úr írja alá a bekötési
igényeket. Mindenki aki utólag akar kamatmentes részletfizetés kérésével a vízre rákötni,
kerüljön a testület elé.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért dr. Tóth János javaslatával, miszerint a rendelet 4. §.
(1) bekezdés d. pontja változzon, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással, egyhangúlag döntött, hogy a rendelet 4. § (1) bekezdés d. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
- az Önkormányzat magánszemélyek esetében külön kérelemre lehetőséget adhat
kamatmentes részletfizetésre, melynek időtartama max. 12 hónap. A kérelmek elbírálása a
képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- az 5. §-hoz beépíti: „kivéve lakossági fogyasztó”.
Gyenes Levente polgármester: Aki a fenti módosítással elfogadja a rendeletet, szavazzon.
Gyömrő Város Képviselő-testülete 15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
megalkotta a
12/2006. sz. rendeletét
az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről.
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14.1. napirendi pont:
A Széchenyi és Wesselényi utca aszfaltozásával kapcsolatos határozat módosítása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki egyetért a határozat módosításával, szavazzon.

114/2006. (06.26.) 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
a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
által a 295/2005. (XII.23.) Korm. rendelet szerint
a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak
burkolat felújításának támogatása elnyerésének tárgyában 2006-ra kiírt
intézkedésen a „Gyömrő, Széchenyi – Wesselényi utca szilárd burkolatának
felújítása ” beruházás munkáira támogatásban részesült.
A támogatás összege az igényeltnél 875 Forinttal kevesebb, mely
összeggel az Önkormányzat a saját forrást megnöveli
a következőképpen:
A beruházás összköltsége: bruttó 14.333.100,- Ft
A megítélt támogatás összege 2006. évre:
3.165.125,- Ft
A megítélt támogatás összege 2007. évre:
4.000.000,- Ft
A városi önkormányzat a felújítási munkákhoz ennek értelmében
2006. évre
3.167.975,- Ft
2007. évre
4.000.0000,- Ft
önrészt biztosít (ÁFÁ-val), melyet beépített a vonatkozó
évek költségvetésébe.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos.

14.2. napirendi pont:
Javaslat a mindennapos testnevelés biztosítására a Gyömrő Város Önkormányzata által
fenntartott iskolákban.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
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Nagy Tiborné képviselő: Módosító javaslata, hogy várják meg az oktatási reformot és akkor
tárgyaljanak róla.
Gyenes Levente polgármester: Aki elfogadja Nagy Tiborné módosító javaslatát, miszerint a
döntéssel várjanak az oktatási reformig, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 9 tartózkodással,
nem fogadja el Nagy Tiborné képviselő asszony javaslatát.
Gyenes Levente polgármester: Aki az eredeti határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.
115/2006. (06.26.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 6 tartózkodással
döntött arról, hogy a mindennapos testnevelés biztosítása
érdekében heti 46 óra többletórát biztosít a Gyömrő Város
Önkormányzata által fenntartott alapfokú nevelési-oktatási
intézmények számára.
A többletóraszám ellátására F3 fizetési osztály szerint az
adott óraszámra meghatározott bér felhasználására ad
engedélyt.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: 2006. szeptember 1.

14.3. napirendi pont:
A 2005. december 1-től érvénybe lépett VOLÁNBUSZ menetrend felülvizsgálata.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Dr. Tóth János képviselő: Megszűnt az üllői buszjárat, mivel nyári szünet van.
Volcz Zoltánné főntanácsos: A járat csak iskolaidőre lett megszavazva. El kell dönteni, hogy
szeptembertől igényli-e ismét a város az üllői buszjáratot.
Szabadi László képviselő: Szeptemberig vissza kell térni a témára. Kell egy menetrend-tervezetet
kérni a VOLÁNBUSZ Rt-től. Egy ütemes menetrendet kellene készíteni a helyi járatokra, ami
nem kötődik kimondottan a MÁV menetrendhez.
Gyenes Levente polgármester: Felkéri Szabadi Lászlót, hogy kérjen javaslatot a VOLÁNBUSZ
Rt-től egy ütemezett menetrendre, amely alapján 15-25 percenként indulnának a buszok a MÁV
állomástól, Petőfi-teleptől, busz fordulótól.
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Volcz Zoltánné főntanácsos: Véleménye szerint ez az elgondolás iskolaidő alatt nem fog
működni.
Szabadi László képviselő: Az ütemes menetrend csak a reggel 4:00 – 9:00 és du. 15:00 – 19:00
óráig kellene.
Garádi István képviselő: A gyorsjáratot a 4-es út fele kellene vinni.
Nagy Tiborné képviselő: Készítsenek elő egy menetrend tervezetet.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért Szabadi László javaslatával, szavazzon.

116/2006. (06.26.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, a VOLÁNBUSZ Rt. készítsen Gyömrő város
helyi járataira vonatkozóan egy ütemes volánbusz menetrendtervezetet, melynek véleményezésére felkéri Szabadi László
képviselő urat.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

14.4. napirendi pont:
A 98/2006. (05.25.) sz. önkormányzati határozat módosítása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő: Kiss László egy törvényen kívüli ember, aki a 4603-as úton mindenkit
letarol az útról, rendszám nélküli traktorokkal. Évtizedeken keresztül minden rendeletet áthágott,
és egyetlen szabályt nem vett figyelembe. Egy olyan link emberről van szó, aki nem érdemli
meg, hogy a testület segítsen neki. Mi az, amit el tudnak fogadni a hitel fejében? Próbálja meg
Kiss László a bank felé eladni az állatállományát. Nem támogatja a határozat elfogadását.

Nagy Tiborné képviselő: Kifizette-e már a terület árát? Nagyon örülne, ha elkerülne a városból
az állat állatállomány. Felháborítónak tartja, hogy egy önkormányzati határozattal szentesítenék a
szakhatóságok tehetetlenségét.
Dr. Tóth János képviselő: Kitaláltak egy ilyen megoldást. Ezzel a szigorításokkal korlátozzák
be. Amennyiben 10 napon belül nem hajtja végre a megszabott feladatokat, akkor minden
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határozat és a szerződésben is hatályát veszti. Ha ezzel nem érnek el eredményt, akkor a
polgármester úr tegye meg a feljelentést a hatóságok felé.
Murvai Lászlóné képviselő: Ennek az embernek évek óta több segítő javaslatot tettek, és ő
mégsem tesz semmit. Tegyék meg a feljelentést és érjenek az ügy végére. Megint eltelt négy év
és nem történt előrelépés. Véleménye szerint soha nem fog visszafizetni egy fillért sem.
Gyenes Levente polgármester: Ha december 31-ig nem fizet, akkor azonnali hatállyal el kell
kobozni az állatállományát.
Dr. Tóth János képviselő: 30 napon belül nem tehetnek semmit.
Gyenes Levente polgármester: július 31. legyen a határidő.
Murvai Lászlóné képviselő: Ha felveszi a hitelt, és nem viszi át a teheneket -másra költi el- akkor
mi lesz?
Dr. Tóth János képviselő: Nem kap addig pénzt, amíg nem építi fel az istállókat.
Mezey Attila alpolgármester: Csak akkor írják alá a papírokat, ha 3 millió forintig az
önkormányzatra ruházza az ingóságát.
Murvai Lászlóné képviselő: Ha komoly szándéka lenne a Kiss Lászlónak, akkor már felvette
volna a hitelt.
Dr. Tóth János képviselő: A műszaki iroda készíti el a terveket.
Hodruszky Lajos alpolgármester: A vitát zárják le és fogadják el dr. Tóth János javaslatát, hogy
július 31-ig költöztesse ki az állatait. Ha ennek nem tesz eleget augusztus 1-jével elvitetik az
állatait.
Gyenes Levente polgármester: Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

117/2006. (06.26.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy visszlízing szerződést köt Kiss László
állattartóval, amelynek keretében állattartó állatállományát,
ingóságait, gépparkját, eszközeit az önkormányzat
tulajdonába átadja a hitel és járulékai erejéig.
A megállapodás létrejötte fejében az önkormányzat
Kiss László állattartó INTER-EURÓPA Bank Rt-nél
történő kölcsönfelvételéhez 3 millió Ft erejéig készfizető
kezességet vállal – ingatlanfedezetül az önkormányzat
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tulajdonában lévő 4904/18 hrsz-ú ingatlant jelöli meg –
annak érdekében, hogy a telep jelen területen
felszámolásra kerüljön.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

15. napirendi pont:
Javaslat a Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft-nek nyújtandó működési támogatásra.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
(dr. Török Gábor képviselő elhagyja a tárgyalótermet, jelenlévők száma 14 fő).
Gyenes Levente polgármester: Aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

118/2006. (06.26.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Gyömrő és Térsége Víziközmű
Szolgáltató Kft. számára 2006. évben 39.000.000,- Ft
(azaz Harminckilencmillió Forint) működési célú
támogatást nyújt.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

16. napirendi pont:
Javaslat a Gyömrői TÜF Kht-nak nyújtandó támogatás szakfeladat szerinti lebontására.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Dr. Tóth János képviselő: Mit takar a plusz 3 millió forint?
Hodruszky Lajos alpolgármester: A meterológusok rossz időt jósoltak ezért csak egy járőrt
terveztek be, de mivel megérkezett a kánikula, ezért emelték a kutyás őrök számát. Mivel jó az
idő, és sok ember jön le a tóhoz késő éjszaka is, ezért meg akarják előzni, hogy olyan elemek
kerüljenek elő, amit nem szeretnének. Napközben három fő őriz a tavat és környékét, hiszen a
parkolóban kisgyermekek feszegetik le a gépjárműről az emblémákat. Ezek az őrök már
személyükkel is biztonságot jelentenek. Ha bűncselekményt észlelnek, szólnak a rendőrjárőrnek.
Garádi István képviselő: A motorosok randalírozását miért nem tudják megakadályozni az őrzés
folyamán.
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Gyenes Levente polgármester: A motorosok folyamatosan fel vannak szólítva a park
elhagyására.
Garádi István képviselő: Az öltözködési lehetőségeket szűkösnek találja. A Balatonhoz
hasonlóan, itt is fel kellene állítani egyszemélyes öltözőkabinokat, mivel az öltöző előtt kígyózó
sorok állnak. A kht. temetőműködtetésére be van tervezve 1 millió forint, mégis nagyon
elhanyagoltak a temetők. A kaszálásra többet kellene költeni. Elkeserítőnek tartja, hogy őseink
nyughelyeit ilyen állapotba hagyják. A kht. kiszedte a Táncsics Mihály úton a buszmegállóból a
padot. Rengeteg idős ember utazik a temető fele közlekedő buszjárattal, és nem tudnak hova
lepihenni.
Nagy Tiborné képviselő: Ha a kánikula miatt sokan vannak a strandon, akkor a bevétel is több
lesz. Ez az összeg egyezik a költségvetésbe tervezettel?
Hodruszky Lajos alpolgármester: A plusz bevétel a megnövekedett kiadás terhére megy.
Gyenes Levente polgármester: Sajnos nyár elején három hétig egyetlen fizető vendég sem volt a
strandon, de a személyzetet ennek ellenére fizetni kellett. Aki egyetért a Gyömrői TÜF Kht-nak
nyújtandó támogatás szakfeladat szerinti lebontásával, szavazzon.

119/2006. (06.26.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Gyömrői TÜF Kht. 2006. évi üzleti tervét 177.809.231,- Ft
bevételi és 177.809.231,- Ft kiadási főösszegben állapítja meg,
amely bruttó 90.943.569,- Ft saját bevételből és 74.665.662,- Ft
önkormányzati támogatásból áll. A 74.665.662,- Ft támogatást
a Gyömrői TÜF Kht. által végzett közhasznú tevékenységek
ellátására a tulajdonos önkormányzat biztosít szakfeladatonként
az alábbiak szerint:









Működési támogatásra (igazgatás):
11.075.355 Ft
Működési támogatásra (karbantartás): 22.124.970 Ft
Parkfenntartásra:
18.552.465 Ft
Út-híd fenntartásra:
15.085.320 Ft
Gyepmesteri tevékenységre:
950.000 Ft
Strandszolgáltatás működési támogatásra: 3.168.120 Ft
Sportcsarnok működési támogatásra:
2.640.486 Ft
Temető működési támogatásra:
1.068.946 Ft
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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17. napirendi pont:
Javaslattétel az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által kiírt pályázaton való
részvételre.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Dr. Tóth János képviselő: Az önrész biztosításához megint hitelt kell felvennie az
önkormányzatnak. Ne pályázzanak rá, mert ez nem kötelező feladat. Meg kellene nézni a
fontossági sorrendet. Már két éve kéri, hogy a II. Rákóczi Ferenc iskolánál csináljanak egy
lyukat, hogy a víz eltudjon folyni, de azóta sem történt semmi. Nézzék meg, hogy mi másra
tudnak pályázni.
Gyenes Levente polgármester: Folyamatosan nézik a pályázati lehetőségeket, és amire lehet,
pályáznak. Már három ajánlat érkezett a falusi iskola udvarának aszfaltozására is.
Dr. Tóth János képviselő: Melyik összegre pályáznak?
Gyenes Levente polgármester: Indítsanak azzal, ami a legminimálisabb önrészt igényli, és ha
nem fogadják el, lehet feljebb menni.
Hajdú András képviselő: A VOKS Bizottsági ülésen kértek egy pénzügyi tájékoztatást a
jelenlegi kötelezettségvállalásokról. Vannak a következő évre törlesztő részletek,
kamatkötelezettségek, amit előre lehet tudni. Az egész testületi anyagba 6 millió forint összeg
szerepel. Felelőtlen döntés lenne, ha úgy vállalnak kötelezettséget, hogy nem látják mi vár rájuk.
Mezey Attila alpolgármester: A VOKS Bizottsági ülésen kért pénzügyi adatok az előterjesztés
utolsó bekezdésében megtalálhatóak. Ha ezen kívül bármire kíváncsiak a képviselők, a
rendeletben megtalálják. Azon felül ez az egy plusz kifizetés van.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok
által kiírt pályázaton való részvételen, szavazzon.

120/2006. (06.26.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodással
döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az EGT Norvég
Finanszírozási Mechanizmusok által „múzeumok felújítása,
gyűjtemények létesítése az európai örökség bemutatása”
témában kiírt pályázatra, melyhez maximum 24 millió Ft
értékű önrészt biztosít.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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18. napirendi pont:
A 3. sz. Napköziotthonos Óvoda névváltoztatási javaslatának megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki elfogadja a 3. sz. Napköziotthonos Óvoda névváltoztatási javaslatát, szavazzon.

121/2006. (06.26.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
hozzájárul a 3. sz. Napköziotthonos Óvoda névváltoztatásához,
új név felvételéhez.
Az óvoda új, hivatalos neve:
Mesevár Napköziotthono s Óvoda
Rövid neve:
Mesevár Óvoda
Felkéri az óvodavezetőt, hogy a névhasználatra vonatkozóan
a 31/2005. (XII.22.) sz., a nevelési-oktatási intézmények
névhasználatáról szóló OM rendelet 4. § pontja
alapján intézkedjen.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: 2006. augusztus 1.

19. napirendi pont:
Eljárási rend kialakítása az iskola előkészítő osztályba történő felvételre.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki egyetért az eljárási rend kialakításával, az iskola előkészítő osztályba történő felvételre,
szavazzon.

122/2006. (06.26.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
jelen határozat melléklete szerinti, az iskola előkészítő osztályba
történő beiratkozási eljárási rendet elfogadja.
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Az eljárási rendet a 2006/2007. tanévtől kell alkalmazni.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: 2006. szeptember 1. és folyamatos.

20. napirendi pont:
Javaslattétel többcélú intézmény létrehozására.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki egyetért a többcélú intézmény létrehozásával, szavazzon.

123/2006. (06.26.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással
döntött arról, hogy a Gyömrő, Tompa u. 21. sz. alatti
bölcsődeépületbe költöző Bölcsődét, Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadót, valamint
a keretein belül működő Mikkamakka Játéktárat részben
önálló, többcélú intézményként kívánja működtetni 2006.
szeptember 1-től.
Az összevont intézmény vezetésével vezetőt bíz meg, aki alatt
szakmai vezetőként a jelenlegi intézményvezetők szakmai
vezető-helyettesi munkakörben dolgoznak tovább.
Felkéri a polgármestert a létrehozandó intézmény
alapító okiratának és szervezeti és működési
szabályzatának előkészítésére és a vezető
személyére való javaslattételre.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: 2006. szeptember 1.

21. napirendi pont:
A Csillag Kft. (Gyömrő, Munkás u. 18.) szolgalmi jog rendezési ügye.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Dr. Tóth János képviselő: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság dr. Doricsák Erzsébettel megállapodott
összegre tett javaslatot.
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Gyenes Levente polgármester: Kellene egy szakértői véleménye, hogy valójában mennyit is ér
ott a szorgalmi jog.
Dr. Tóth János képviselő: Doricsák Erzsébet már elfogadta a felajánlott összeget.
Gyenes Levente polgármester: Amikor Doricsák Erzsébet átvette a telkeket tudta, hogy le
vannak fektetve a csövek a területen.
Dr. Tóth János képviselő: Állítása szerint csak egy telekről tudta. Az összeg kifizetése előtt be
kell jönnie a Jegyző úrhoz, és megállapodást kell kötni, hogy a szolgalmi jog kifizetése után
lemond minden eddigi követeléséről.
Sas Zoltán képviselő: A tulajdonos nem tagadhatja meg, hogy a telkén a csatorna- és vízvezeték
átmenjen.
Murvai Lászlóné képviselő: Felháborítónak tartja ezt az egész dolgot. Amikor épült a Bagoly
Fogadó, akkor Doricsák Erzsébet ingyen kapta meg a területet. A tófürdő megnyitásával neki is
több lett a bevétele. Nem tartja jogosnak a követelését. Akkor lenne becsületes, ha lemondana a
követeléséről.
Nagy Tiborné képviselő: Az Ügyrendi Bizottsági ülésen sikerült meggyőzni, hogy az eddig
követelt 900.000,- Ft helyett 450.000,- Ft-ot kérjen az egyik érintett telekre. Ha perre viszik az
ügyet 5 év mire megoldás születik.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért a követelt összegek kifizetésével, szavazzon.

124/2006. (06.26.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 9 tartózkodással
elutasította a Gyömrő 44, 45/1 és 45/7 hrsz-ú
ingatlanokat érintő szennyvízcsatorna nyomvonalra
a közműszolgalom rendezése érdekében Dr. Doricsák Erzsébet,
illetve a Csillag Kft. kártalanítását.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

22. napirendi pont:
A képviselő-testület 2006. II. félévi munkatervének meghatározása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő: Szeptemberben miért ér véget a II. félévi munkaterv?
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Dr. Tóth János képviselő: Mert a következő testületnek nem adhatnak munkát a jelenlegi.
Garádi István képviselő: Ez után is lesznek képviselő-testületi ülések, ezért az egész II. félévi
munkatervet el kell fogadni, és ők majd módosíthatják. Augusztusban soha nem tartottak rendes
testületi ülés. Ez a hónap a teljes szabadságolási időszak. Javasolja, hogy ne tartsanak rendes
testületi ülést 2006-ban sem.
Gyenes Levente polgármester: Aki elfogadja, hogy augusztusban ne tartson a képviselő-testület
rendes testületi ülést, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással,
egyhangúlag döntött arról, hogy augusztusban nem tart rendes testületi ülést.
Gyenes Levente polgármester: Aki a II. félévi munkatervet a fenti módosításokkal elfogadja,
szavazzon.

125/2006. (06.26.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a képviselő-testület 2006. II. félévi munkatervét elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

23. napirendi pont:
Javaslat településrész elnevezésére.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki egyetért a településrész elnevezésével, szavazzon.

126/2006. (06.26.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
- A 059 hrsz-ú Vásártéri út,
- a 068/10 hrsz-ú Öregszőlők útja
- és a 068/12 hrsz-ú Kislápos út
területeket magába foglaló településrészt
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„Kőhatár”-nak nevezi el.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

24. napirendi pont:
Kovács Dénes – Kenyérház Keresztyén Alapítvány – földterület vásárlási kérelmének
megtárgyalása.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki elviekben egyetért az otthon létrehozásával, szavazzon.

127/2006. (06.26.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 1 tartózkodással
elvi támogatását adja a Kenyérház Keresztyén Alapítvány által
tervezett rehabilitációs otthon létrehozásához.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal

25. napirendi pont:
Üllő város rendezési tervének elfogadása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki egyetért Üllő városrendezési tervének elfogadásával, szavazzon.

128/2006. (06.26.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy nem emel kifogást Üllő város Településszerkezeti Tervének, Szabályozási Tervének és Helyi Építési
Szabályzatának módosításával kapcsolatban.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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26. napirendi pont:
Az 1. sz. Napköziotthonos Óvoda tulajdonjogának rendezése.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki egyetért az. 1. sz. Napköziotthonos Óvoda tulajdonjogának rendezésével, szavazzon.

129/2006. (06.26.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy igénylést nyújt be a Kincstári Vagyoni
Igazgatóság Közép-Magyarországi Regionális Igazgatóságához
a Gyömrő, Arany J. u. 28. sz. alatti, 3573/2 hrsz-on nyilvántartott ingatlan önkormányzati tulajdonba adására.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

27. napirendi pont:
Vidák Hermina Gyömrő, Üllői út 16. sz. alatti lakos ügyének megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő: Ezt a határozati javaslatot teljesen fölöslegesen tartja. Ha érvényben
van a 325/2005. sz. határozat, akkor az abban foglaltakat végre kell hajtani.
(Visszaérkezik dr. Török Gábor képviselő, jelenlévők száma 15 fő).
Mezey Attila alpolgármester: Kint jár az önkormányzatnál az Ombutsman, és Vidák Hermina
közölte a tárgyaláson jelenlévőkkel, hogy nem fogadja el a lakást. Erre ők tájékoztatták az
önkormányzatot, hogy innentől nincs kötelezettsége. Hermina nem támadhatja meg a hivatalt,
mivel egy felajánlott lehetőséget sem fogadott el.
Gyenes Levente polgármester: Bízzák meg a Kiss-Tápay-Viszlói Ügyvédi Irodát, az ügy
végleges lezárásával. Aki ezzel egyetért, szavazzon.

130/2006. (06.26.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással
döntött arról, hogy felkéri a Kiss-Tápay-Viszlói Ügyvédi Irodát,
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hivatalosan járjon el az ügy lezárásában.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

28. napirendi pont:
Berezvay-Erőss Rita, Kovács András, Kovács László és Kovács Tamás gyömrői lakosok
Gyömrő, 215, 216 hrsz-ú ingatlanokra elrendelt építési tilalom feloldása iránti kérelmének
megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Sas Zoltán képviselő: A bizottsági ülésre meghívták fenti tulajdonosokat, akik felajánlották a
területet eladásra. A tulajdonosok közölték, hogy 70 euró/m2 áron kívánják a telkeket eladni.
(A tárgyalótermet elhagyja Szabadi László képviselő, jelenlévők száma 14 fő).
Dr. Tóth János képviselő: Ha perre viszik az ügyet nyerni fognak, mert nem lehet tartósan
építési tilalmat elrendelni. Miért nem lehet a tilalmat visszavonni?
Sas Zoltán képviselő: A tulajdonosok úgy gondolják, hogy a közműveket az önkormányzat fogja
bevitetni.
Garádi István képviselő: Ezek az eladási számok irreálisak. Találja meg az önkormányzat a
megfelelő okot, hogy a kisajátítást elindíthassa.
Nagy Tiborné képviselő: Nem kell egy testületi megerősítés, ahhoz, hogy polgármester úr Erőss
Erzsébettel tárgyaljon.
Gyenes Levente polgármester: Ennyi pénzért nem kívánják a területet megvásárolni.
Hajdú András képviselő: Véleménye szerint joggal reklamálnak az építési tilalom miatt, mivel a
szomszédos területeken sorba építkeznek.
Gyenes Levente polgármester: Ilyen összegért nem kívánják megvásárolni a területet, de
megpróbálnak a tulajdonosokkal egyezségre jutni. Aki ezzel egyetért, szavazzon.

131/2006. (06.26.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy az ajánlott összegért nem kívánja
megvásárolni a Gyömrő 215, 216 hrsz-ú ingatlanokat.
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Felhatalmazza a polgármestert, a tulajdonosokkal történő
további tárgyalás lefolytatására.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

29. napirendi pont:
A Gyömrő, Klapka u. 26. sz. alatti 4. sz. lakás megvásárlására érkezett vételi ajánlat
megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő: A határozati javaslatban szereplő -140.000,- Ft/ m2- árért nem lehet
Gyömrőn nyereséggel építeni. A következő napirendi pontban szereplő ingatlannál más forgalmi
érték szerepel. Ez is egy új épület, itt nem arányos, illetve „Gyömrő-arányos” a 6 millió forintos
vételár. Ez az önkormányzat számára kárt jelent.
Gyenes Levente polgármester: Ez egy önkormányzati bérlakás, amelyben Hegyesi Katalin lakik,
ez a piaci árat befolyásolja. Változnak az értékek. Figyelembe lett véve, hogy 122 millió forintba
került az épület kivitelezése, és így is magasabb értéken adják el.
Nagy Tiborné képviselő: Egyetért a polgármester úrral. A kolleganő egyedül neveli gyermekét
becsületes tisztességes ember, és becsüli, hogy saját lakást szeretne, ezért megérdemli a
lehetőséget.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért az önkormányzati bérlakás értékesítésével, név
szerint szavazzon.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente
Balogh Béla
Garamszegi Sándor
Garádi István
Hajdú András
Hodruszky Lajos
Mezey Attila
Murvai Lászlóné

igen
igen
igen
nem
igen
igen
igen
igen

Nagy Tiborné
Pató Zoltán
Sas Zoltán
Szabadi László
Székely Attila
dr. Tóth János
dr. Török Gábor

132/2006. (06.26.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
név szerinti szavazással, 14 igen szavazattal, 1 nem szavazattal,
0 tartózkodással döntött arról, hogy Bakányné Hegyesi Katalin

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
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(2230 Gyömrő, Klapka u. 26.) részére értékesíti a Gyömrő,
Klapka u. 26. sz. alatti, 1338/A/4 hrsz-ú, 42,99 m2 alapterületű
társasházi lakást.
Vételár: bruttó 6.000.000,- Ft.
Szerződéskötés határideje: 2006. július 15.
A vételárat legkésőbb 2006. szeptember 30-ig kell megfizetni
az Önkormányzat számlájára.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi
szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

30. napirendi pont:
A Gyömrő, Dózsa Gy. út 71. sz. alatti önkormányzati ingatlan megvásárlására érkezett
vételi ajánlat megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő: Ebben az épületben jelenleg egy idős hölgy lakik, aki megszokta ezt a
környezetet. Véleménye szerint először épüljön föl az új ház, és az első ütemben felépített
részben maradhasson ott a néni.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért az ingatlan értékesítésével, név szerint szavazzon.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente
Balogh Béla
Garamszegi Sándor
Garádi István
Hajdú András
Hodruszky Lajos
Mezey Attila
Murvai Lászlóné

igen
igen
igen
tartózkodik
igen
igen
igen
igen

Nagy Tiborné
Pató Zoltán
Sas Zoltán
Szabadi László
Székely Attila
dr. Tóth János
dr. Török Gábor

133/2006. (06.26.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
név szerinti szavazással, 14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal,

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
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1 tartózkodással döntött arról, hogy értékesíti
a 1136 hrsz-ú, Gyömrő, Dózsa Gy. út 71. sz. alatti
önkormányzati ingatlant a vételi ajánlatot benyújtó
B&K Building Kft. (2230 Gyömrő, Levél u. 2/a.) részére.
Az ingatlan vételára bruttó 16 millió Ft. Továbbá a vevő által
építendő, természetben a Gyömrő, Dózsa Gy. út 30. sz.
alatti társasházi ingatlanában lévő földszinti 44,46 m2
alapterületű, 1. sz. lakás tulajdonjogának térítésmentes
átruházása az önkormányzat részére.
Vevő a pénzben fizetendő vételárból
- 50%-ot 2006. július 31-ig,
- a fennmaradó 50%-ot 2006. szeptember 30-ig
köteles megfizetni.
A megjelölt, használatba vételi engedéllyel rendelkező
társasházi ingatlan tulajdonjogának átruházásának
határideje 2007. április 30.
Az ingatlan csak a teljes vételár megfizetését és a
Dózsa. Gy. út 71. sz. alatti ingatlan tulajdonjogának
térítésmentes átruházását követően kerülhet a vevő tulajdonába.
A Dózsa Gy. út 71. sz. alatti ingatlan birtokba adásának időpontja:
2007. május 1.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi
szerződést kösse meg, valamint legkésőbb 2006.
december 31-ig tegyen javaslatot a képviselőtestületnek az ingatlanban lakó önkormányzati
lakásbérlő személy elhelyezésének megoldására.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

31. napirendi pont:
Bizottságok beszámolójának elfogadása
VOKS Bizottság beszámolójának elfogadása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a VOKS Bizottság beszámolóját elfogadja, kézfeltartással jelezze.
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134/2006. (06.26.) sz. 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.
Ipari, Kereskedelmi és Vagyonkezelő Bizottság beszámolójának elfogadása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki az Ipari Kereskedelmi és Vagyonkezelő Bizottság beszámolóját elfogadja, kézfeltartással
jelezze.

135/2006. (06.26.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Ipari, Kereskedelmi és Vagyonkezelő
Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Településügyi és Közbiztonsági Bizottság beszámolójának elfogadása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a Településügyi és Közbiztonsági Bizottság beszámolóját elfogadja, kézfeltartással jelezze.

136/2006. (06.26.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Településügyi és Közbiztonsági Bizottság
beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Ügyrendi és Jogi Bizottság beszámolójának elfogadása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki az Ügyrendi és Jogi Bizottság beszámolóját elfogadja, kézfeltartással jelezze.

30

137/2006. (06.26.) 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.
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság beszámolójának elfogadása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság beszámolóját elfogadja, kézfeltartással jelezze.

138/2006. (06.26.) 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.

32. napirendi pont:
Interpellációk, bejelentések.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Garádi István képviselő: Köszöni a válaszokat, ami részben kevés, részben gúnyos volt. Nem
felelt meg a valóságnak hogy a csatolt képek összekeveredtek a kérdéssel. Egy kép maradt ki a
92. A 74-75 kérdésére azt a választ kapta, hogy az állomás átépítése nem késik.
Mezey Attila alpolgármester: Nem késik, mivel holnap lesz a munkaterület átadása.
Garádi István képviselő: Az állomás területén nagy a fertőzésveszély, és az egész területen terjed
a bűz, és a trafikot alkalmi mellékhelyiségnek használják. Annyit kér, hogy alkalmi jelleggel a
fertőtlenítés történjen meg. A 76. képre a válasz gúnyos. A városvezetés mit tesz, hogy ne így
legyen. Az állomás teljes hossza szemetes és segíteni kell a MÁV-nak, hogy ne így legyen.
Időnként oda kell rendelni azt az embert, aki összeszedi a szemetet. A sínek között is össze kell
szedni a szemetet, és kaszálás sem történik. Megígérte a polgármester úr, hogy elküldi a
plakátrendeletet. A 81. kérdésénél sajnálatos és szomorú, hogy Gyömrőn ilyen a közterületen
elhelyezett térképek állapota. A 83. kérdésére azt írja a polgármester úr, hogy az összes
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buszmegállót kicserélik. A fa buszvárókat is le kell időnként festeni. Minden buszváróval
foglalkozni kell. Milyen buszváró fog kerülni a posta elé, ahova nem lehet fa buszvárót
kihelyezni? Véleménye szerint a régieket is ki kell javítani. A 84-87-es képek a Bödönpatak
részről szólnak. Már most derékig érő parlagfű van ott. Örül, hogy a fényképezés után már
megtörtént a terület lekaszálása. A 89. képnél az árkot kifogásolt. A Vadvirág utcánál is komoly
vízelvezetési problémák vannak. Ezeket a részeket meg kellene csinálni.
Gyenes Levente polgármester: A Vadvirág utcai vízelvezetési problémák október 1-ig
megoldódnak.
Garádi István képviselő: A gyógyszertár előtti járda mikor készül el?
Gyenes Levente polgármester: Október 1-ig.
Garádi István képviselő: A 00-ás kép a temetőről készült. Rossz hivatkozási szám jelent meg a
válaszban. A 06-07-08-as képek esetében tudni szeretné, hogy van-e a kerítésekre építési
engedély. Azt szeretné, hogy azok, akik 2002. október 1. és 2006. május 31- között engedély
nélküli bírságot kaptak, annak a teljes összeget fizesse vissza az önkormányzat. Teljesen etikátlan
másokat megbírságolni azért, mert engedély nélkül építik a szép kerítéseket.
Gyenes Levente polgármester. Azoknak a lakosoknak, akiknek ebben az időszakban szabtak ki
bírságot, visszatéríti a büntetés értékét.
Garádi István képviselő: A 17-18-as képeken a csütörtöki piactér melletti árokról készített képet.
Az árokkészítés jó, de szeretné elmondani, hogy nem így kellett volna az árkokat megépíteni. A
településen, sok helyen nincs hely arra, hogy megfelelő hely maradjon a padkára. Azt kéri, hogy
ez az árok legyen betemetve, és mellette egy méterrel arrébb legyen egy másik árok ásva.
Rengeteg reklámtáblát lefotózott és kérte a táblák engedélyezését és a befizetett engedélyek
listáját. Nem kapott választ a 09-es képre. A díszvilágítás napközben 4-5 órát világít feleslegesen.
A reflektoroknak adott élettartama van. A Református Templom kerítése szóba került a
Városképbíráló Bizottság ülésén. Azt az információt kapta, hogy a bizottság azt javasolta, hogy a
vaskerítés helyett lécből legyen elkészítve az új kerítés. A műemlékvédelmi Hivatal az előző
kerítést elfogadta.
Mezey Attila alpolgármester: A hatóság kérte a kerítéssel kapcsolatban az önkormányzat
véleményét.
Garádi István képviselő: Javasolja, hogy az önkormányzat kérje ki a hatóság véleményét.
Hajdú András képviselő: Hova viheti az a lakos a szemetét, akinek 1 m3 háztartási hulladéka
van?
Mezey Attila alpolgármester: Eddig Csömörre, most pedig Gyálra viheti.
Hajdú András képviselő: Már háromszor jelezte, hogy Gyömrő egyes részein fényes nappal
hetek óta égnek a közvilágítási lámpák.
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Gyenes Levente polgármester. Többször szóltak az ELMÜ-nek, akik azt a tájékoztatást adták,
hogy most végzik a kisjavításokat, és a szerelőknek látni kell a hibákat. Egyébként város átalány
díjat fizet, ezért ez nem növeli a város költségeit.
Hajdú András képviselő: Az éjszakai gyógyszertár megoldásában még mindig nem született
döntés. A magtárnál járt a napokban, és megállapította, hogy nagyon borzalmas állapotban van.
Mi lesz ezzel az épülettel?
Gyenes Levente polgármester: Megkérte a műszaki irodát, hogy vegye fel a tulajdonossal a
kapcsolatot.
Hajdú András képviselő: Két hónap van hátra a jelenlegi ciklusból, mi lesz Borsitzky Kálmán
által felajánlott 86 milliós munkával? Több intézménynél felújítási problémák jelentkeztek. A
falusi iskola megérdemel egy gyönyörű térburkolatot az udvarra.
Murvai Lászlóné képviselő: A temetőből nagyon sok virág eltűnik, ha megoldható éjszakára
legyen a kis- és nagykapu bezárva.
Gyenes Levente polgármester: Egyeztetni kell a gondnoksággal.
Garamszegi Sándor képviselő: a viráglopást nem lehet tetten érni. 12-13 éves gyermekeket már
rajtakaptak a lopáson. Sírkőről szedtek le kereszteket. A rendőrség nem tud eljárást indítani
ellenük. Ha nincs meg a kultúrált magatartás, akkor nem lehet mit tenni.
Hajdú András képviselő: Az utaknál a fedlap öntvényeket felszedik?
Gyenes Levente polgármester: Ellopják.
Sas Zoltán képviselő: Szeretné megismételni a kresztáblákra, és a Szt. Imre úton lévő
balesetveszélyes gödörre vonatkozó interpellációját.
Szabadi László képviselő: Mikor adtak engedélyt Hoffmann Tibornak a zöldséges bővítésére?
Gyenes Levente polgármester: Utána néz. Megköszöni a részvételt, a testületi ülést bezárja.
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