JEGYZŐKÖNYV

Készült 2005. augusztus 12-én, Gyömrő Város Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén, a
Gyömrő, Szabadság tér 1. sz. alatti „A” épületi tanácskozó termében.

Jelen vannak:
Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila, Hodruszky Lajos
alpolgármester, Balogh Béla, Garamszegi Sándor, Murvai Lászlóné, Pató Zoltán, Sas Zoltán,
Sigmond Zsolt, Székely Attila, dr. Tóth János képviselő.

Hivatal részéről
megjelent:

Varga Ernő jegyző

Távolmaradását
jelezte:

Hajdú András képviselő

Távolmaradását
nem jelezte:

Garádi István, Nagy Tiborné, Szabadi László, dr. Török Gábor képviselő.

Gyenes Levente polgármester: Megállapítja, hogy az testület határozatképes, 11 képviselő van
jelen, az ülést megnyitja.

A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.

Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendeket elfogadja, az kézfeltartással jelezze.

Megállapítja, hogy a bizottsági tagok 11 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadták.

Napirendek tárgyalása:
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1. napirendi pont:
A 27/2004. (XII.16.) számú, a gyömrői nevelési-oktatási és közművelődési intézményekben
dolgozók számára létesített „Gyömrő Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díja”
kitüntetéséről szóló rendeletének módosítása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás!
Sigmond Zsolt képviselő: Véleménye szerint a kitüntető díjakat, a házasságkötő terembe kellene
átadni.
Dr. Tóth János képviselő: Augusztus 20-án, hány órakor lesz megtartva a hivatalos ünnepség?
Gyenes Levente polgármester: 15.00 órakor a házasságkötő teremben. Aki elfogadja a fenti
rendelet módosítását, szavazzon.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotta a
19/2005. sz. rendeletét
a 27/2004. (XII.16.) sz., „Gyömrő Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díja”
kitüntetéséről szóló rendelet módosításáról.

2. napirendi pont:
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről és szabályairól szóló rendelet elfogadása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás!
Varga Ernő jegyző: A rendeletben nem a 2005. szeptember 1-ei határidőt jelölték meg, hanem a
kihirdetés napját. Ezzel egyidejűleg viszont hatályon kívül helyezik a 25/2000. (IX.22.)
rendeletet.
Garamszegi Sándor képviselő: Nem látja át, hogy milyen változtatások történtek a rendeletben.
Varga Ernő jegyző: Csak jogszabályi változások történtek a szövegben.
(Megérkezik Spaits Miklós 8.35 órakor, jelenlévő képviselők száma 12 fő).
Murvai Lászlóné képviselő: Léteznek-e a temetőben, a rendeletben szereplő díszsírhelyek?
Garamszegi Sándor képviselő: Nem, 1989. óta megszűntek.
Dr. Tóth János képviselő: Nem a rendelet részét képezi, de el szeretné mondani, hogy a
temetőben a ravatalozó mellet a mellékhelyiségek nagyon rossz állapotban vannak. Szeretné, ha
ezek felújítása mihamarabb megtörténne.
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Gyenes Levente polgármester: Tervbe van véve, a bővítéskor rendbe lesznek hozatva. Aki a
rendeletmódosítást elfogadja, szavazzon.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotta a
20/2005. sz. rendeletét
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről és szabályairól.

3. napirendi pont:
A „Hitelszerződés az Önkormányzati Infrastrukturális Fejlesztési Program keretében
három település szennyvíztisztító telepének fejlesztési beruházásához” tárgyú egyszerű
közbeszerzési ajánlati felhívásra beadott ajánlatok eredményhirdetése.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás! Nincs.
Aki az eredményhirdetés végeredményével egyetért, szavazzon.

222/2005. (08.12.) sz. önkormányzati határozat:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a „Hitelszerződés az Önkormányzati
Infrastrukturális Fejlesztési Program keretében három település
szennyvíztisztító telepének fejlesztési beruházásához”
tárgyú egyszerű közbeszerzési pályázati eljárást eredményesnek
nyilvánítja. A beérkezett ajánlatok közül az OTP Bank Rt-t
nyilvánítja nyertesnek.
Nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevő:
ERSTE Bank Rt.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eredményt hirdesse ki és a
nyertes pályázóval a kivitelezésre szóló szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

4. napirendi pont:
Kiss László Gyömrő, Dózsa Gy. u. 11. szám alatti lakos részére, földterület értékesítése.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás!
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Dr. Tóth János képviselő: Véleménye szerint csak akkor adják oda Kiss Lászlónak a területet, ha
záros határidőn belül elfoglalja a telepet és eleget tesz a határozatban foglaltaknak.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Egyetért dr. Tóth Jánossal. Fel kell szólítani Kiss Lászlót,
hogy minél előbb tegyen eleget a kívánalmaknak.
Varga Ernő jegyző: Az adásvételi szerződésben nem lehet kikötni a mielőbbi intézkedést, de az
önkormányzat ügyvédjével készíttetnek egy köztes megállapodást, melyben kötelezik az állatok
mihamarabbi kiszállítására. A műszaki iroda tárgyalt a falugazdásszal, és megállapították, hogy
Kiss Lászlónak körülbelül 400.000,- Ft-os kártérítés jár, de utóbbi kiderült, hogy csak 150.000,Ft illeti meg. Véleménye szerint 500.000,- Ft-ba jelöljék meg a telek eladási összegét. Javasolja,
hogy a szerződésben foglalt részletfizetési határidőket határozza meg a Polgármester úr.
Sas Zoltán képviselő: Az Ipari, Kereskedelmi és Vagyonkezelő Bizottság nem kapta meg a témát
megtárgyalásra. Véleménye szerint jutányos áron kell eladni a területet Kiss úr részére, hogy
végre megoldódjon egy 20 éves probléma.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért a telek értékesítésével Kiss László Gyömrő, Dózsa
Gy. út 11. szám alatti lakos részére, az név szerint szavazzon.

Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente polgármester igen
Balogh Béla képviselő
igen
Garamszegi Sándor képviselő igen
Hodruszky Lajos alpolgármester igen
Mezey Attila alpolgármester
igen
Murvai Lászlóné képviselő
igen
Pató Zoltán képviselő
igen
Sas Zoltán képviselő
igen
Sigmond Zsolt képviselő
igen
Spaits Miklós képviselő
igen
Székely Attila képviselő
igen
Dr. Tóth János képviselő
igen

223/2005. (08.12.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással,
az alábbi határozatot hozta:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kiss László Gyömrő, Dózsa Gy. u. 11. sz. alatti lakos
részére értékesíti a Gyömrő, Kislápos út melletti,
068/88 hrsz-ú, szántó műv.ágú 5776 m2 alapterületű

5

földterületet.
Vételár: 466.800,-Ft
Szerződéskötés határideje: 2005. augusztus 30.
A vételárat 2006. szeptember 30-ig részletekben
kell megfizetni az Önkormányzat számlájára.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vételár
megfizetésének részleteiről, a vevővel egyezzen meg,
és az adásvételi szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal,
legkésőbb 2005. augusztus 31-ig.

5. napirendi pont:
A szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap kezelésére komposztáló kialakítása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás!
Sigmond Zsolt képviselő: Véleménye szerint egy olyan határozatot kell elfogadni, ami lehetővé
teszi, hogy elindítsák a folyamatot. Van egy ajánlat, ami kiindulási pontnak megfelel.
Hatalmazzák fel a polgármestert, hogy a komposztálóüzem létrehozásához szükséges iratokat
készítse elő, és a szerződést írja alá.
Dr. Tóth János képviselő: Ezt a témát tárgyalta már a Környezetvédelmi és Közbiztonsági
Bizottság is. Tényleg csak elvi hozzájárulás megadásáról lehet szó. Minimálisan 3 millió forint
apportált értéke lehetséges, a többit pedig kessbe kell rendezni. Ha a komposztáló létrehozása a
vízművet érinti, akkor a többi társönkormányzatot is.
Klász László vízmű: A vízművet nem érinti a komposztáló létrehozása.

Dr. Tóth János képviselő: Hogyan fog az önkormányzat egy gazdasági társaságot létrehozni?
Véleménye szerint a témát, majd tárgyalnia kellene az Ügyrendi és Jogi Bizottságnak. Így tudja
csak elfogadni.
Murvai Lászlóné képvisel: A környezetvédelmi felügyelettől kaptak-e már választ a megküldött
anyagról?
Hodruszky Lajos alpolgármester: Még nem.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért a komposztálóüzem létrehozásával, szavazzon.
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224/2005. (08.12.). sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással,
döntött arról, hogy a szennyvíztisztítóban keletkező évi
körülbelül 3000 tonna szennyvíziszap helyi komposztálóban
való elhelyezésének érdekében felhatalmazza a polgármester,
hogy az ezzel kapcsolatos környezetvédelmi és jogi eljárást
indítsa el.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal
Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Dr. Tóth János
Ügyrendi és Jogi Biz. elnöke
jkv. hitelesítő

Varga Ernő
jegyző

