JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi
ülésén, 2004. december 13-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti
tanácskozó teremben.

Jelen vannak:

Gyenes Levente polgármester, Garamszegi Sándor, Garádi István, Hajdú
András képviselő, Hodruszky Lajos, Mezey Attila alpolgármester,
Murvai Lászlóné, Nagy Tiborné, Pató Zoltán, Sas Zoltán, Sigmond Zsolt,
Szabadi László, Székely Attila, Dr. Tóth János, Dr. Török Gábor
képviselő

Távolmaradását
nem jelezte:

Balogh Béla, Spaits Miklós képviselő

Tanácskozási
joggal részt vett:

Varga Ernő jegyző

A hivatal részéről
megjelent:
Volcz Zoltánné oktatásügyi főtanácsos
Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Meghívottként
megjelent:

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője
Lakatos Istvánné, Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft. gazdasági vezetője
Dobossyné Molnár Veronika közétkeztetési ellenőr

Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
rendes testületi ülés határozatképes, 15 képviselő van jelen, a testületi ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Horváthné Sutus Judit vezeti.

Gyenes Levente polgármester: A kiküldött napirendekkel kapcsolatban van-e észrevétel,
javaslat?
Dr. Tóth János képviselő: Módosító indítványt kíván tenni. Mivel a 15.1. napirendet
fajsúlyánál fogva a mai testületi ülésen ne tárgyalják, hanem három bizottság, az Ügyrendi és
Jogi, a Településügyi, valamint az Ipari, Kereskedelmi és Vagyonkezelő Bizottság
foglalkozzon vele előzetesen, és utána kerüljön testület elé, ugyanis a szerződés megkötése
nincs határidőhöz kötve. Véleménye szerint belefér, hogy a januári testületi ülésen tárgyalják
meg.
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Gyenes Levente polgármester: Aki a képviselő úr javaslatát elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselők 15 igen szavazattal egyhangúlag döntöttek arról, hogy a
15.1. napirend megtárgyalását elnapolják a 2005. januári testületi ülésre, amelyet előbb az
Ügyrendi és Jogi, a Településügyi, valamint az Ipari, Kereskedelmi és Vagyonkezelő
Bizottság tárgyaljon meg.
Gyenes Levente polgármester: Napirend előtti felszólalást kíván-e valaki tenni?
Garádi István képviselő: Kéri az Ügyrendi és Jogi Bizottságot, illetve polgármester urat,
hogy az SZMSZ kerüljön módosításra, ugyanis 9 órát töltött a testületi anyag
áttanulmányozásával, és ez az idő nem volt elég a számára. Kéri, hogy legalább kedden
küldjék ki az anyagot.
Dr. Török Gábor képviselő: Ha érdemben akarnak a napirendekkel foglalkozni, akkor tényleg
későn kapták meg az anyagot.
Gyenes Levente polgármester: Aki a napirendeket a fenti módosítással együtt elfogadja,
szavazzon.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat a fenti módosítással 15 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Napirendek tárgyalása:
1. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő: A 243/2004. (11.08.) sz. határozatban szereplő 40 km-es táblákról
van szó. Hány táblát rendeltek? Miért lesz kirakva radarkontroll tábla, amikor nincs is ilyen
berendezés a településen? Magyarországon csak egy településen van ilyen berendezés
kihelyezve.
Dr. Tóth János képviselő: A településen belüli közlekedésben valamilyen formában életbe
kell léptetni ezt az új szabályozást, talán rendeleti formában. Ilyen szempontból érdemben
nincs végrehajtva ez a határozat.
Gyenes Levente polgármester: Öt táblát vásárolt az önkormányzat.
Garádi István képviselő: Miért? A Mendei úton és a Dózsa Gy. úton van ilyen tábla, egy
darabot se kellett volna venni.
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Gyenes Levente polgármester: Aki a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja,
szavazzon.

256/2004. (12.13.) 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.

2. napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti intézkedésekről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő: A beszámoló első bekezdése Maglód tartozásáról szól. Nem Maglód
Önkormányzatát, hanem a szolgáltatót pereli a város? Jelen volt a ceglédi hulladéklerakó
alapkő letételén, senkit sem látott ott az önkormányzat részéről.
Gyenes Levente polgármester: Pedig még kezet is fogtak egymással.
Garádi István képviselő: Lehet, hogy az elején ott voltak, de meg sem várták az alapkő
letételt, sem a miniszter urat.
Dr. Tóth János képviselő: Néhány képviselő naprakész a maglódi üggyel kapcsolatban, de
sokan nem, ezért kéri, hogy Mezey Attila alpolgármester úr vagy Sigmond Zsolt képviselő úr
néhány szóval tájékoztassa a képviselő-testületet.
Garádi István képviselő: A kórházprivatizáció esetében az érvénytelen szavazatok száma a
beszámoló szerint 1652. Ezt nem hiszi el.
Gyenes Levente polgármester: Valószínűleg elírás történt.
Garádi István képviselő: A következő ülésre kéri a pontos adatot.
Gyenes Levente polgármester: A polgármesteri beszámoló végén a határozat forrás
mellérendelésről szól a Weöres Sándor Általános Iskolánál lévő buszforduló kiépítéséhez.
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés?
Garádi István képviselő: A testület korábban megszavazta, hogy kéri ennek a buszfordulónak
a kiépítését?
Gyenes Levente polgármester: Nem. Viszont ez 1 millió Ft alatti beruházás, ezt ő is
megrendelheti.
Dr. Tóth János képviselő: Két bizottsági elnök ellenjegyezte.
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Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, szavazzon.

257/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
A képviselő-testület a Weöres Sándor Általános
Iskola és Művészeti Iskola mellett elkészült buszfordulóra
pénzügyi forrásként az aszfaltozási célhitel keretet jelöli meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a számla
kifizetésére szolgáló összeget, bruttó 937.500,- Ft-ot
a hitelkeretből hívja le.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Aki a polgármesteri beszámolót elfogadja, szavazzon.

258/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a polgármesteri beszámolót elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Mezey Attila alpolgármester: Holnap délelőtt lesz egy megbeszélés Maglódon, ezt a
megbeszélést Maglód Nagyközség Önkormányzatának ügyvédje, Dr. Palkó József úr
kezdeményezte. A maglódi önkormányzat nem fogadta le Gyömrő ajánlatát, innentől kezdve
kár testület elé hozni, mert ha Maglód a korábbi határozatán nem változtat, nem mozdul el az
álláspontjáról, addig nem érdemes tárgyalni erről a kérdésről.
Garádi István képviselő: Kit perel Gyömrő?
Gyenes Levente polgármester: A maglódi önkormányzatot.
Sigmond Zsolt képviselő: A gyömrői önkormányzat nem perel senki, a vízmű pereli a
maglódi önkormányzatot, mint alperest.
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3. napirendi pont:
Az étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő: Sajnálja, hogy a táblázat nem mutatja be a jelenlegi étkezési térítési
díjakat, illetve a százalékos emelést.
Sigmond Zsolt képviselő: Az előterjesztésben ez benne van egy másik táblázatban.
(Balogh Béla képviselő megérkezett. 16 képviselő van jelen.)
Garádi István képviselő: Tudomása szerint a gyermekek nem kapnak eleget ebédre. Ha
véletlenül itthon van és el tudja hozni gyermekét 2 órakor az iskolából, és megkapja az
uzsonnát, amit azonnal megeszik a gyermek, mert éhes. Ez egy egész évfolyamnak a
tapasztalata. Ebben is szeretne változást látni. Az áremeléssel kapcsolatban negatívan tudja
értékelni azt, hogy a szegény szülőket nagyon megterheli a 4-5.000,- Ft-os térítési díjak
kifizetése. Félő, hogy nagyon sokan nem fogják tudni kifizetni a megemelt összeget, és még
ettől a lehetőségtől is el fognak esni. Igen jelentős az emelés, lesz olyan család, aki
véglegesen kimarad ebből az ellátási rendszerből. Javasolja annak a megfontolását, hogy ilyen
mértékű emelést ne hárítsanak a szülőkre.
Dr. Török Gábor képviselő: A Szociális Bizottság kiemelt figyelmet fordít a rászoruló
családok támogatására. A legfontosabb támogatási formának a rendszeres gyermekvédelmi
támogatást tekintik, mivel ebben benne foglaltatnak az étkezési térítési díj kedvezmények is.
Nagy Tiborné képviselő: Örömére szolgál, hogy nem bázis alapon történik az étkezési térítési
díjak megállapítása. A határozati javaslattal kapcsolatosan elmondja, hogy emlékszik még
arra a közbeszerzési döntőbizottsági tárgyalásra, amin Garádi képviselő úr és ő is jelen volt,
ahol elhangzott, hogy lehessen egységes vagy részpályázatot benyújtani. Ezt a feltételt
hiányolja a mostani határozatból.
Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető: A gyermekvédelmi támogatásban részesülő
szülők az óvodában ingyenesen kapják az ételt, az általános iskolában pedig 50%-ot térítenek
a szülők. 484 főből 224 fő 50%-ot térít, 142 gyermek eszik ingyenesen az óvodákban, 48
gyermek után pedig 50%-os térítési díjat fizetnek.
Hajdú András képviselő: Elhangzott a pénzügyi vezető asszony részéről, hogy az igazán
rászoruló gyermekek kapnak támogatást. A térítési díj emelésből következően nem lehet
direkt módon kimutatni, hogy a szülő emiatt az emelés miatt nem fizeti meg a térítési díjat, és
ezért nem vesz részt gyermeke a közétkeztetésben. A szülőket valamilyen módon tájékoztatni
kell, hogy a mostani emeléssel minőségi változást szeretnének elérni a közétkeztetésben. Ilyen
alapon az áremelést is elfogadható lesz a szülők részéről.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Úgy gondolták, hogy a közbeszerzési pályázat készítésekor
Dobossyné Molnár Veronika közétkeztetési ellenőr szakvéleményét is mindenképpen
szeretnék igénybe venni. Számos érv szól a mellett, hogy ne legyen egy szolgáltató kezében
az egész közétkeztetés, de egy másik érv szerint valamilyen szinten célszerű lenne, hogy
egyformát egyenek a gyermekek. Kimutatható, hogy az az intézmény, amelyik önállóan oldja
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meg a tízórait és az uzsonnát, nem tudják olyan olcsón beszerezni az alapanyagot, mint akkor,
ha az Új Halászkert Étteremtől kapnák készen azokat.
Nagy Tiborné képviselő: A határozatot csak pontosítani kellene, bele kell foglalni, hogy
egységesen vagy részpályázatot is be lehet nyújtani.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért a rendeletben foglaltakkal, szavazzon.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodással megalkotta a
19/2004. sz. rendeletét
az étkezési térítési díjakról.

Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért Kon-Di Kon Kft., képviseletében Dobossyné
Molnár Veronika közbeszerzési ellenőr vállalkozási szerződésének meghosszabbításával,
szavazzon.

259/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Kon-Di Kon Kft-vel – képviseletében: Dobossyné
Molnár Veronika Gyömrő, Bercsényi u. 24. –közétkeztetési
ellenőri feladatok ellátásáról szóló vállalkozási szerződését
2005. évre meghosszabbítja változatlan feltételek mellett.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért a közbeszerzési pályázat kiírásával a fenti
módosítással, szavazzon.

260/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy közbeszerzési pályázatot ír ki
az önkormányzati fenntartású intézmények
közétkeztetési feladatainak ellátására.
A közbeszerzési pályázati felhívásra
egységes, illetve részpályázat is benyújtható.
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Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

4. napirendi pont:
A helyi közüzemi ivóvízdíj és csatornadíj megállapításáról szóló rendelet megalkotása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Dr. Tóth János képviselő: Módosító javaslatot tettek az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésén,
hogy addig maradjon meg a jelenlegi ár, amíg nem tudják azt, hogy mekkora lesz a
küszöbérték, ami nélkül nem tudják kikalkulálni az új árat.
Lakatos Istvánné gazdasági vezető: Elnézést kér Klász úr nevében, ugyanis Klász úr
minisztériumban van, ezért nem tud jelen lenni a testületi ülésen. Az árajánlatunkban azért
203,- Ft-ban lett megállapítva a lakossági vízdíj fizetendő összege, mert az 5-6%-os infláció
indokolja azt, hogy ezt az emelkedést végrehajtsák a vízdíjban. Közben tudomásukra jutott a
jövő évi küszöbérték, ezzel kapcsolatban 15%-os emelkedést fogadott el a minisztérium. Ez a
küszöbérték a víz esetében 320,- Ft + ÁFA, csatorna esetében 282,- Ft + ÁFA. Ehhez képest a
lakosság kevesebbet fizet, de ezeket a küszöbértékeket el kell fogadnia a testületnek ahhoz,
hogy pályázni tudjanak a támogatásra.
(Spaits Miklós képviselő megérkezett. 17 képviselő van jelen.)
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért a rendeletben foglaltakkal, szavazzon.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodással megalkotta a
20/2004. sz. rendeletét
a helyi közüzemi ivóvízdíj és csatornadíj megállapításáról.

Garádi István képviselő: Van-e értelme a 32 millió Ft átutalásának, illetve a
visszautalásának?
Sigmond Zsolt képviselő: Könyveléstechnikai problémát okozna, ha ez nem így történne.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, szavazzon.

261/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
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1. A Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft. részére átadott
közművagyon után fizetendő bérleti díj összegét
32 millió Ft-ban állapítja meg.
2. Lakossági fogyasztók részére az önkormányzat 0-15 m3/hó
vízfogyasztásig m3-enként 82,- Ft + ÁFA = 94,- Ft/m3
támogatást biztosít, melyet a szolgáltató részére negyedéves
elszámolás alapján átutal.
3. A 2005. évi költségvetésben az önkormányzati intézmények
vízfogyasztását m3-enként 82,- Ft + ÁFA = 94,- Ft-tal
támogatja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: 2005. január 1. és folyamatos.

5. napirendi pont:
A VOLÁNBUSZ menetrend szerinti járatainak helyi díjairól szóló rendelet
megalkotása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kéri a szavazást a
rendelet elfogadásáról.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotta a
21/2004. sz. rendeletét
a VOLÁNBUSZ menetrend szerinti járatainak helyi díjairól.

6. napirendi pont:
A 18/2002. (VI.13.) sz., a piacokról és vásárokról szóló rendelet módosítása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő: Szerepel az anyagban, hogy 6-8%-os lesz a jövő évi infláció. Ezt
honnan veszi a polgármesteri hivatal, miután a jegybank elnöke 4-5%-ot prognosztizál a jövő
évre?
Sigmond Zsolt képviselő: Elírás történt. Ez a százalék az idei évre vonatkozik, jövő évre nem
igazán tudják pontosan megmondani az infláció várható nagyságát.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért a rendeletben foglaltakkal, szavazzon.
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Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodással megalkotta a
22/2004. sz. rendeletét
a 18/2002. (VI.13.) sz., a piacokról és vásárokról szóló rendelet módosításáról.

7.1. napirendi pont:
A 15/2002. (VI.13.) sz., a köztisztasági, közterületi és környezetvédelmi szabályokról
szóló rendelet módosítása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő: Tulajdonképpen kétlépcsős emelésről van szó a rendeletben. Ezért
tartja hiányosnak a rendeletet, mert amit Hodruszky alpolgármester úr 8 hónappal ezelőtt
megígért, hogy belekerül a rendeletbe a plakátragasztás, ismét nincs benne a rendeletben.
Ennek bele kell kerülnie a rendeletbe, mert ígéretet tettek erre. Kiszámolta, hogy január 1-től
21%-os lesz az emelés, az összes emelés mértéke pedig 43% lesz.
Gyenes Levente polgármester: 2005. július 1-től megszűnik az a lehetőség, hogy a maglódi
szemétbányába vigyék a szemetet, ugyanis az bezárásra kerül. Viszont ha máshová szállítják a
szemetet, ott már mérni fogják a szemétmennyiséget.
Garádi István képviselő: Ezt a kérdést is meg kellene versenyeztetni, mert nem biztos, hogy a
kht. alvállalkozója adja a legjobb árat erre.
Gyenes Levente polgármester: Megkéri a most jelenlévő kht. ügyvezetőjét, hogy írjon ki
versenytárgyalást erre a témára.
Hajdú András képviselő: Ha a családoknak volt 1-2 m3-nyi hulladéka, eddig ingyen kivihette
a maglódi szemétbányába. Most ez a lehetőség is meg fog szűnni. Az a kérése, hogy
gondolkodjon el az önkormányzat azon, hogy mi legyen ezzel a lehetőséggel, ugyanis ha ez
megszűnik, ismét elszaporodhat az erdők környékén az illegálisan lerakott szemétmennyiség.
Esetleg gyakoribb lomtalanítási akciókkal, konténerekkel kellene valamilyen megoldást
találni.
Dr. Tóth János képviselő: A Környezetvédelmi Bizottság ülésén döntés született arról, hogy
ehhez a témához új javaslatok fognak születni január elejéig arra vonatkozóan, hogy hogyan
lépjenek tovább. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésén született egy olyan módosító javaslat,
hogy 2. §-ként kerüljön bele a rendeletbe, hogy „A szolgáltató köteles külön számlán kezelni
a szemétszállítási díjat.”.
Gyenes Levente polgármester: Aki a módosítással egyetért, szavazzon.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a
módosítási javaslatot.
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Gyenes Levente polgármester: Aki a rendeletet a fenti módosítással együtt elfogadja,
szavazzon.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodással megalkotta a
23/2004. sz. rendeletét
a 15/2002. (VI.13.) sz., a köztisztasági, közterületi és környezetvédelmi szabályokról szóló
rendelet módosításáról.

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

262/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy 2005. évben a KER-HU Kft-vel köt
szerződést a kommunális hulladék csömöri lerakóba
történő beszállítására.
A megkötendő szerződés hatályosságát a ceglédi
hulladéklerakó elkészültéig határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés
megkötésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: 2005. június 30.

7.2. napirendi pont:
A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló rendelet megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő: Átolvasta az anyagot, nagyon érdekes dolgok vannak benne.
Hogyan került ide az anyagkészítő cég, és mennyit fizettek neki?
Sigmond Zsolt képviselő: Úgy kerültek ide, hogy Gyömrő csatlakozott a ceglédi projekthez,
és a pályázati pénzekből különítettek el a 48 településnek arra, hogy a helyi
hulladékgazdálkodási tervüket elkészíthessék. 500.000,- Ft-os költséggel a 48 település
megkapta a saját helyi hulladékgazdálkodási tervét.
Garádi István képviselő: Az anyag 8. oldalán van egy táblázat (II/1.) a települési folyékony
hulladékról, mely szerint az ingatlanok 54%-a nincs bekötve a rendszerbe, és 56% van
bekötve a csatornahálózatba. 405.000 m3/év az a mennyiség, amit jelenleg emésztőgödörbe
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engednek. Hogyan létezik az, hogy 74.014 m3 szerepel az anyagban? Ez egy fals szám.
Javasolja, hogy hívják meg a szakértőt a következő Környezetvédelmi bizottsági ülésre, ahová
ő is szeretne meghívást kapni. A 9. oldalon le van írva, hogy a DELIVER Kft. 3.000 m3
mennyiséget szállít el évente. Honnan tudja a készítő, hogy évente 700 tonna építési bontási
hulladékot visznek a szemétbányába, ha ott nem is mérik a beérkező szemét mennyiségét? Az
anyag 10. oldalán az olvasható, hogy Gyömrőn nincs kommunális szennyvíziszap.
Ugyanakkor később a 19. oldalon azt írja, hogy 1.800 m3/év ez a mennyiség, viszont egy
további táblázatban pedig nem is szerepel adat erre vonatkozóan. A Farkasdi úton tárolt
lakossági szilárd hulladék mennyisége az anyag szering kb. 30.000 m3. Ugyanakkor évi
11.000 m3 szemét keletkezik a városban. Elképzelhető, hogy a Farkasdi úton a 30.000 m3
szemétnek a többszöröse van, hiszen évtizedeken keresztül odahordták a szemetet. A
szárazanyag tartalomra nincs adat, ezt nem hiszi el, továbbá azt sem, hogy a 19. oldalon
található VI/I. táblázatban a települési folyékony hulladék 71.000 m3 és ez a mennyiség 2008ban is ugyanennyi lesz. A 24. oldalon a táblázatban olvasható, hogy a településen nem
keletkezik szennyvíziszap, a 25. oldalon pedig azt, hogy a motorizáció stagnál, illetve kis
mértékű fejlődésre lehet számítani. Sajnos nem ezt tapasztalja.
Dr. Török Gábor képviselő: Javasolja, hogy a hibalistát Garádi képviselő úr adja át az
Ügyrendi és Jogi Bizottságnak, illetve a Környezetvédelmi Bizottságnak.
Nagy Tiborné képviselő: Tekintettel arra, hogy ezek valóban ellentmondásos dolgok,
javasolja, hogy ha nem szükséges, akkor ne döntsenek ebben a témában a mai napon, hanem a
Településügyi és a Környezetvédelmi Bizottság együttesen tárgyalja meg az anyagot. Ha
viszont fontos, hogy ma elfogadásra kerüljön, akkor hatalmazzák fel a Településügyi, illetve a
Környezetvédelmi Bizottságot a terv elfogadására.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a helyi hulladékgazdálkodási tervet a
Településügyi és a Környezetvédelmi Bizottság együttesen tárgyalja meg, majd kerüljön újra
testület elé, szavazzon.

263/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a helyi hulladékgazdálkodási tervet
a Településügyi és a Környezetvédelmi Bizottság
együttesen tárgyalja meg, és ezt követően az
anyag kerüljön vissza a képviselő-testület elé.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: 2005. januári testületi ülés.

8. napirendi pont:
A 25/2000. (IX.22.) sz., a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről és szabályairól szóló
rendelet módosítása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
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Garádi István képviselő: Olvasta az Ügyrendi és Jogi Bizottság jegyzőkönyvében, hogy Nagy
Tiborné képviselő a temetőt parkként szeretné látni. Véleménye szerint a temetőfenntartási
díjból nem történik semmi, így ezt az emelést nem tudja megszavazni.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért a rendeletben foglaltakkal, szavazzon.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotta a
24/2004. sz. rendeletét
a 25/2000. (IX.22.) sz., a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről és szabályairól szóló
rendelet módosításáról.

Nagy Tiborné képviselő: Agócs Zoltán úrtól kérdezi, hogy határidő megjelölése nélkül tudnae javaslatot készíteni, hogyan lehet parkot csinálni a temetőből.
Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője: A kht. bővített költségvetési tervében
szerepel, hogy szeretnének egy főállású kertészt alkalmazni, és szerepel az anyagban a
temetői utak rendbetétele, illetve céljuk a temető parkká alakítása.

9. napirendi pont:
A „Családért és Gyermekekért Díj” alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
rendelet megalkotása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kéri a szavazást a
rendelet elfogadásáról.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotta a
25/2004. sz. rendeletét
a „Családért és Gyermekekért Díj” alapításáról és adományozásának rendjéről.

10. napirendi pont:
A „Köztisztviselői Díj” alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet
megalkotása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kéri a szavazást a
rendelet elfogadásáról.
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Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotta a
26/2004. sz. rendeletét
a „Köztisztviselői Díj” alapításáról és adományozásának rendjéről.

Murvai Lászlóné képviselő: A döntési jogkört ne vegyék ki jegyző úr kezéből. A korábbi
időkben a VB titkár adományozta ezeket.
Hodruszky Lajos alpolgármester: A szavazás még nem történt meg, ő például nem tette fel a
kezét. Javasolja, hogy ismételjék meg a szavazást.
Nagy Tiborné képviselő: Furcsának találja a szavazás módját, mert az már megtörtént.
Azután súgta Mezey alpolgármester úr a polgármester úr fülébe, hogy „mi ezt nem akarjuk”.
Ez azt is bizonyítja, hogy nagyobb komolysággal vegyenek részt a szavazásban. A díj
adományozása nem vonja el a jegyző úr hatáskörét, aki bármikor jutalmazhat a saját 40%-os
keretéből. Ezt a díjat a testület alapítja. Ez díj, és nem egy jutalom.
Varga Ernő jegyző: Igen, tényleg nem vonják el ezzel az ő hatáskörét, mert jelen esetben
önkormányzat által alapított városi díjról van szó, amelynek adományozásáról a testület fog
dönteni.
Garádi István képviselő: A polgármester úr kijelentette, hogy a képviselők egyhangúlag
elfogadták a rendeletet, akkor nincs miről újra szavazni.

11. napirendi pont:
A „Gyömrő Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díja” alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kéri a szavazást a
rendelet elfogadásáról.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotta a
27/2004. sz. rendeletét
a „Gyömrő Város Nevelési, Oktatási
adományozásának rendjéről.

és Közművelődési Díja” alapításáról és

12. napirendi pont:
A 3/2004. (II.12.) sz., az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
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Garádi István képviselő: „A beruházási kiadások előirányzatának és felhasználásának
alakulása” c. táblázatban a 9. sorban a „tófürdő fejlesztése” 20 millió Ft-ról több mint 35
millió Ft-ra módosult. Az interpellációs válaszok között az szerepel, hogy részletes táblázat
kerül kiosztásra a testületi ülés előtt, azt még nem kapta meg. A 12. sorban látható a
„járdaépítési program, parkoló”, amely 2 millió Ft-ra módosult. A Dózsa Gy. úton járdát
kellene építeni. A „művelődési ház fényterelő, hangtechnika” eredetileg 240.000,- Ft lett
volna, most pedig 1.045.000,- Ft-ra változott. Azok a fontos dolgok, amelyekről már
döntöttek, azok semmivé váltak.
Gyenes Levente polgármester: Mint ahogy a bevételek is.
Garádi István képviselő: Felújítások valóban történtek, a Bóbita Óvoda külső tatarozása
elkészült, viszont előbb a tetőt kellett volna kijavítani. Nagyon felelőtlen évnek tűnik ez az
2004. év. A költségvetési rendeletet be kell tartani.
Nagy Tiborné képviselő: Köszöni a pénzügyi vezető asszonynak, hogy az Ügyrendi és Jogi
Bizottság ülésén feltett kérdéseire írásban megadta számára a válaszokat. Nagyon nehéz
helyzetben van, ugyanis az előterjesztésben foglaltakat teljesen jogosnak tartja, maximálisan
támogatja azokat. Elfogadja a költségvetés fő bevételi és kiadási számait is. Ellenben azt
mondja, hogy nem ért egyet a belső módosítások utólagos elfogadtatásával. Ezek után úgy
érzi, hogy tartózkodni fog a szavazásnál.
Gyenes Levente: Aki a rendeletmódosítással egyetért, szavazzon.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 5
tartózkodással megalkotta a
28/2004. sz. rendeletét
a 3/2004. (II.12.) sz., az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosításáról.

13. napirendi pont:
A 9/2002. (III.12.) sz., Gyömrő Város Képviselő-testülete és Szerveinek Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Dr. Tóth János képviselő: Mivel még nem tudják, hogy mennyi lesz az illetményalap, annyi
legyen a tiszteletdíj emelésnek a mértéke, mint amekkora emelés lesz a hivatali dolgozók
esetében.
Varga Ernő jegyző: Mivel a tiszteletdíjat a köztisztviselői illetményalaphoz kell vetíteni, a
törvényben utánanézett, hogy a 10.000 főnél nagyobb lélekszámú településen 2,8 a
szorzószám. Ha a testület dönt, akkor konkrét összegekről kell döntenie.
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Nagy Tiborné képviselő: Ügyrendi javaslata van. A képviselőtársak bizonyára egyetértenek
azzal, hogy eléjük került egy biankó anyag, amelyhez csak hozzászólásuk lehet, de még az
sem, mivel nem ismerik a költségvetést. A jegyző úr által javasolt várható számokról
szavazhatnak és a jegyző úr bediktálja a pontos összegeket a rendeletbe, vagy pedig
elnapolják a kérdést, mert még nincs adat. A költségvetési rendelet is valószínűleg csak
februárban lesz elfogadva.
Dr. Török Gábor képviselő: Most döntsenek arról, hogy milyen elvek szerint emelik a
tiszteletdíjat, az SZMSZ módosításáról pedig később döntsenek.
Varga Ernő jegyző: A képviselői tiszteletdíj úgy jön ki, hogy a köztisztviselői
illetményalapot szorozzák a törvény által meghatározott szorzószámmal, melynek a maximum
értéke ekkora településnagyság mellett 2,8.
Dr. Tóth János képviselő: Azt javasolja, hogy a képviselői tiszteletdíj emelésének mértéke
egyezzen meg a polgármester úr béremelésének mértékével.
Szabadi László képviselő: A polgármester úr bére emelkedni fog egy bizonyos százalékkal,
annyival emelkedjen a tiszteletdíj is.
Gyenes Levente polgármester: Javasolja, hogy amíg a költségvetési törvényből nem derül ki,
hogy mennyi lesz a köztisztviselői illetményalap, addig napolják el ezt a kérdést. Aki ezzel
egyetért, szavazzon.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a
képviselői tiszteletdíj emelés kérdésének elnapolását addig, amíg a 2005. évi költségvetési
törvény által meghatározott köztisztviselői illetményalap összegét nem ismerik.

14. napirendi pont:
A 33/2000. (XII.13.) sz., az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosítása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Dr. Tóth János képviselő: Voltaképpen itt a törzsvagyonból való kivételről van szó.
Nagy Tiborné képviselő: Korábban született egy olyan testületi állásfoglalás, hogy
önkormányzati intézményekkel egybeépült lakást nem adnak el. Azért, hogy a későbbiekben
ebből ne legyen vita, ezt a véleményt szeretné, ha megerősítenék, pontosítanák, illetve
módosítanák.
Gyenes Levente polgármester: Azokat az ingatlanokat, ahol a későbbiek során bármilyen
fejlesztést tudnának végrehajtani, azt nem adják el. Ez az ingatlan olyan speciális helyzetben
van, ahol már nem tudnának fejleszteni a későbbiekben.
Nagy Tiborné képviselő: Problémás az iskolafogászat kérdése, nem kis problémát okozott a
helye miatt. El tudná képzelni, hogy a felső szintre átköltöztessék az iskolafogászatot. Nem
lehetne egészségügyi intézmény fejlesztésére fordítani azokat a lakásokat?
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Dr. Török Gábor képviselő: A legutóbbi Egészségügyi és Szociális bizottsági ülésen
foglalkoztak az iskolafogászat kérdésével. Megváltozott a mellette lévő tanterem funkciója is,
ami sok súrlódást okozott. A gyermek egészségügyi központ kivitelezésére igazi szándékot
nem lát. Lehetséges, hogy más irányban is kellene gondolkodni.
Hajdú András képviselő: Nem szabad elfelejteni azt, hogy ezek a lakások lakottak, nem
üresek. Ruskó tanár úr akár még 25 évig is ott lakhat, Somogyiné is tanít, tehát még
évtizedekig igényt tarthatnak ezekre a lakásokra. Javasolja, hogy a Klapka utcai
önkormányzati lakások mielőbb épüljenek meg.
Murvai Lászlóné képviselő: Nincs előírva, hogy bárki 40 évig használhatja ezeket a
lakásokat.
Hajdú András képviselő: A Klapka utcai majdani önkormányzati lakásokat pedagógusok
részére kellene fenntartani. Azok a lakások piaci alapon fognak működni, nem a jelenlegi
alacsony bérleti díjjal.
Dr. Tóth János képviselő: A rendeletmódosítással egyetért, viszont nevetségesnek tartja az
árat. A két ingatlan ára nem teszi ki egy gyömrői telek árát. Mélyen ár alatt van az eladási ár
meghatározva.
Garádi István képviselő: Van hozzá egy nagyon nagy kert, ami nagyon sok célra lenne
hasznosítható. Akár kulturális célra is felhasználható lenne.
Nagy Tiborné képviselő: Mezey alpolgármester úr az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésén azt
mondta, hogy a kert tulajdonrész arányában kerül majd felosztásra. A ház alatt többtermes,
hatalmas pince van, ami nagyon sok funkciót be tudna tölteni.
Gyenes Levente polgármester: Kijelentheti azt is a testület, hogy a telekből és a pincéből nem
ad el az önkormányzat, csak a lakás alapterületéből, viszont térítés ellenében használhatnák a
konyhakertet.
Dr. Tóth János képviselő: A kertre és a pincére ne adjanak tulajdonjogot.
Hajdú András képviselő: Ezt így el tudja fogadni.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért a rendeletben foglaltakkal, szavazzon.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 4
tartózkodással megalkotta a
29/2004. sz. rendeletét
a 33/2000. (XII.13.) sz., az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosításáról.
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15. napirendi pont:
Polgármester által betervezett határozati javaslatok:
15.2. Játszótér-pályázat.
Gyenes Levente polgármester: Annyi történt időközben, hogy vagy el kell bontani a
Nefelejcs utcai játszóteret, vagy pedig döntsenek arról, hogy megkötik a támogatási
szerződést a minisztériummal vagy sem.
Garádi István képviselő: Mennyi az önrész?
Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető: Két millió Ft, ebből majdnem 900.000,- Ft-ot áll a
közalapítvány.
Volcz Zoltánné: Már született egy olyan önkormányzati határozat, hogy bontsák el a
játszóteret.
Nagy Tiborné képviselő: Tartsák fenn a határozatban foglaltakat.
Dr. Tóth János képviselő: Ha ezt most lebontják, akkor a későbbiek folyamán ha ilyen
jellegű pályázatot adnak be, a minisztérium vissza fogja utasítani.
Gyenes Levente polgármester: Mindenképpen pereskedni kell, ugyanis a vállalkozó 2 millió
Ft-ban jelölte meg a számára okozott kár összegét.
Nagy Tiborné képviselő: Abból a 2 millió Ft-ból, amit az önkormányzat és az alapítvány ebbe
beletenne, abból helyi vállalkozók különb játszóteret építenének.
Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője: Részt vett egy konferencián, ahol elhangzott,
hogy jövő év június végéig felül kell vizsgálni a játszótereket, csak olyan játékokat lehet
telepíteni, amelyek a honosított magyar szabványban szerepelnek. Ez elméletileg megfelel a
szabványnak, de legkésőbb jövő év júniusig az auditor meg fogja mondani, hogy megfelel-e.
Dr. Tóth János biz. elnök: Korábban megszavaztak egy olyan pályázati anyagot, amiről
tudták, hogy mekkora önrészt kell hozzá biztosítani. A 2 millió Ft-os kártérítési összeget
biztos, hogy ki kell majd fizetnie az önkormányzatnak. Vagy inkább fizesse ki az
önkormányzat a ráeső önrészt, és akkor itt marad a játszótér.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a 249/2004. (11.08.) sz. határozatát
hagyják helyben, szavazzon.
264/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a 249/2004. (11.08.) sz. önkormányzati
határozatát helyben hagyja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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(Hajdú András képviselő elhagyta az üléstermet. 16 képviselő van jelen.)
Gyenes Levente polgármester: Javasolja, hogy a személyi kérdésekkel kapcsolatos
napirendeket – 22.3., 22.4., 31., 32., 34. – zárt ülés keretében tárgyalják meg. Aki ezzel
egyetért, szavazzon.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 16 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a
személyi kérdésekkel kapcsolatos napirendek zárt ülés keretében történő tárgyalását.

A NYÍLT ÜLÉS FOLYTATÓDIK!
15.3. Gyömrő Város Intelligens Település Stratégiai Tervének elfogadása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kéri a szavazást a
határozatban foglaltak elfogadásáról.

271/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodással
döntött arról, hogy a Gyömrő Város Intelligens Település
Stratégiai Tervet az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Dr. Tóth János képviselő: Ezért már kifizettek 2,7 millió Ft + ÁFA összeget. Miért fizetnek
ki addig valamit, amíg a testület nem hagyja jóvá?
Gyenes Levente polgármester: Egyszer döntött arról a testület, hogy ezt rendeljék meg, ők
pedig elkészítették a tervet.
Nagy Tiborné képviselő: Most teljesítették a szerződésben foglaltakat.
Dr. Török Gábor képviselő: Amit letettek az asztalra, az egy nagy nulla.
Nagy Tiborné képviselő: Olyan szerződést nem szabadna kötni, amelyben olyan
kötelezettségeket vállal az önkormányzat, amit 15 napon belül nem lehet teljesíteni. A
munkacsoport is feleslegesen dolgozott. A vállalkozói díj nem két részletben lett kifizetve,
ahogy a bizottság kérte. Már a ¾ éves költségvetési beszámolóban is megjelent ez a tétel.
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16. napirendi pont:
A BigBau 2000 Kft. vételi ajánlata a Gyömrő, Szt. István u. 37. sz. alatti önkormányzati
ingatlanra vonatkozóan.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kéri a szavazást az
eladásról.

Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente polgármester:
Balogh Béla képviselő:
Garamszegi Sándor képviselő:
Garádi István képviselő:
Hajdú András képviselő:
Hodruszky Lajos alpm.:
Mezey Attila alpm.:
Murvai Lászlóné képviselő:
Nagy Tiborné képviselő:

igen,
igen,
igen,
nem,
igen,
igen,
igen,
igen,
igen,

Pató Zoltán képviselő:
Sas Zoltán képviselő:
Sigmond Zsolt képviselő:
Spaits Miklós képviselő:
Szabadi László képviselő:
Székely Attila képviselő:
Dr. Tóth János képviselő:
Dr. Török Gábor képviselő:

272/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
név szerinti szavazással, 15 igen szavazattal, 2 nem szavazattal,
0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Értékesíti a Gyömrő, Szt. István u. 37. sz. alatti 1555 hrsz-ú,
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant a BigBau 2000
Építőipari és Szolgáltató Kft. (2234 Maglód, Kálvin u. 2.)
részére bruttó 10.000.000 Ft-os áron, az alábbi feltételekkel:
1. A vevő a vételár teljes összegét 2004. december 31-ig
köteles átutalni az önkormányzat bankszámlájára.
2. A vevő köteles az önkormányzat javára – a vételáron felül –
1.000.000,- Ft értékű, az önkormányzat által meghatározott
munkát elvégezni.
Felhatalmazza a polgármestert a fenti feltételeknek megfelelő
tartalmú adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

igen,
igen,
igen,
igen,
igen,
igen,
igen,
nem.
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17. napirendi pont:
A Gyömrő, Szt. István u. 12. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése.
Gyenes Levente polgármester: Ahogy már egy előző napirendnél elhangzott, csak maguk a
lakások kerülnek értékesítésre, nem tartozik hozzá telekhányad. Aki egyetért a társasház
alapítással, szavazzon.

273/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyömrő,
Szt. István u. 12. sz. alatti 1145 hrsz-ú ingatlanra – a jelenlegi
bérlőkkel egyetértésben – társasházat alapít.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasházi
alapító okirat elkészítéséről intézkedjen.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért a Szt. István u. 12. sz. alatti 1. sz. lakás
értékesítésével Ruskó Róbert részére, szavazzon.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente polgármester:
Balogh Béla képviselő:
Garamszegi Sándor képviselő:
Garádi István képviselő:
Hajdú András képviselő:
Hodruszky Lajos alpm.:
Mezey Attila alpm.:
Murvai Lászlóné képviselő:
Nagy Tiborné képviselő:

igen,
igen,
igen,
nem,
igen,
igen,
igen,
igen,
tartózkodik,

Pató Zoltán képviselő:
Sas Zoltán képviselő:
Sigmond Zsolt képviselő:
Spaits Miklós képviselő:
Szabadi László képviselő:
Székely Attila képviselő:
Dr. Tóth János képviselő:
Dr. Török Gábor képviselő:

igen,
igen,
igen,
igen,
tartózkodik,
igen,
igen,
tartózkodik.

274/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
név szerinti szavazással, 13 igen szavazattal, 1 nem szavazattal,
3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyömrő,
Szt. István u. 12. sz. alatti 1145 hrsz-ú ingatlanban található
1. sz. lakást Ruskó Róbert jelenlegi bérlő részére értékesíti
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3.490.000,- Ft áron.
A vevő a vételárat egy összegben, legkésőbb 2005.
április 30-ig köteles befizetni az önkormányzat
lakásszámlájára.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 33/2000. (XII.13.) sz.,
az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosításának
hatályba lépése után a szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért a Szt. István u. 12. sz. alatti 2. sz. lakás
értékesítésével Somogyi Károly részére, szavazzon.
Garádi István képviselő: Nem kíván részt venni a szavazásban.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente polgármester:
Balogh Béla képviselő:
Garamszegi Sándor képviselő:
Hajdú András képviselő:
Hodruszky Lajos alpm.:
Mezey Attila alpm.:
Murvai Lászlóné képviselő:
Nagy Tiborné képviselő:

igen,
igen,
igen,
igen,
igen,
igen,
igen,
tartózkodik,

Pató Zoltán képviselő:
Sas Zoltán képviselő:
Sigmond Zsolt képviselő:
Spaits Miklós képviselő:
Szabadi László képviselő:
Székely Attila képviselő:
Dr. Tóth János képviselő:
Dr. Török Gábor képviselő:

igen,
igen,
igen,
igen,
tartózkodik,
igen,
igen,
tartózkodik.

275/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
név szerinti szavazással, 13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal,
3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyömrő,
Szt. István u. 12. sz. alatti 1145 hrsz-ú ingatlanban található
2. sz. lakást Somogyi Károly jelenlegi bérlő részére értékesíti
5.160.000,- Ft áron.
A vevő a vételárat egy összegben, legkésőbb 2005.
április 30-ig köteles befizetni az önkormányzat
lakásszámlájára.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 33/2000. (XII.13.) sz.,
az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosításának
hatályba lépése után a szerződést kösse meg.
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Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

(Garamszegi Sándor képviselő elhagyta az üléstermet. 16 képviselő van jelen.)

18. napirendi pont:
Májercsik Viktória kérelme a Gyömrő, Tulipán u. 13. sz. alatti komfort nélküli lakás
megvásárlására vonatkozóan.
Gyenes Levente polgármester: Előzetesen elmondja, hogy nem tartották reálisnak a
felajánlott vételárat, javasolja, hogy legalább telekárban, 1 millió Ft-ért értékesítsék.
Javasolja, hogy a vételárat 2005. december 31-ig fizesse meg a vevő. Aki a vételár módosítást
és a fizetési határidő módosítását elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az
ármódosítást, illetve a fizetési határidőre tett javaslatot.

Gyenes Levente polgármester: Kéri a szavazást az ingatlan eladásáról.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente polgármester:
Balogh Béla képviselő:
Garádi István képviselő:
Hajdú András képviselő:
Hodruszky Lajos alpm.:
Mezey Attila alpm.:
Murvai Lászlóné képviselő:
Nagy Tiborné képviselő:

igen,
igen,
igen,
igen,
igen,
igen,
igen,
igen,

Pató Zoltán képviselő:
Sas Zoltán képviselő:
Sigmond Zsolt képviselő:
Spaits Miklós képviselő:
Szabadi László képviselő:
Székely Attila képviselő:
Dr. Tóth János képviselő:
Dr. Török Gábor képviselő:

igen,
igen,
igen,
igen,
igen,
igen,
igen,
igen.

276/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
név szerinti szavazással, 16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Gyömrő, Tulipán u. 13. sz. alatti, emeleti,
komfort nélküli lakást értékesíti 1.000.000,- Ft-ért
Májercsik Viktória Nyíregyháza, Fonó u. 9. sz.
alatti lakos részére.

A vevő a vételárat egy összegben, legkésőbb
2005. december 31-ig köteles befizetni az önkormányzat
lakásszámlájára.
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy az
adásvételi szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal, legkésőbb 2005. december 31.

Sas Zoltán képviselő: Mint a Vagyonkezelő Bizottság elnöke megfontolja a bizottságnak és a
testületnek adott állásfoglalásait, mely szerint most mást szavazott meg, mint ami a bizottsági
ülésen elhangzott.
Hajdú András képviselő: Lehet, hogy nem is kell neki 1 millió Ft-ért.

19. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő, Jókai u. 44. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítési
szándékáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő: Nem érti ezt az értékbecslést. Ma Gyömrőn családi házat ennyiért
nem lehet venni. Nem tudja, hogy milyen árak ezek. Ez valamilyen kiinduló ár kell hogy
legyen. Ilyen ár Gyömrőn nincs.
Sigmond Zsolt képviselő: A versenyeztetési szabályoknak két fajtáját ismerheti mindenki, van
alulról és van felülről közelítés, ezt most alulról közelítik meg, az veheti meg, aki a legtöbbet
ajánlja érte.
Garádi István képviselő: Ne az értékbecslésben szereplő ár legyen a kikiáltási ár.

277/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Gyömrő, Jókai u. 44. sz. alatti,
1162 hrsz-ú ingatlant értékesítésre felkínálja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat
vagyonáról és az önkormányzat versenyeztetési eljárásának
szabályairól szóló rendeletek szerint az ingatlan
meghirdetéséről intézkedjen.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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20. napirendi pont:
Döntés a 2005. évi ingyenes úszásoktatás megszervezéséről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kéri a szavazást a
határozatban foglaltak elfogadásáról.

278/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a 2005. évben gondoskodik a saját
fenntartású nevelési-oktatási intézményekbe járó nagycsoportos
korú óvodások és a 4. évfolyamos általános iskolások
számára az ingyenes úszásoktatás megszervezéséről.
A programhoz 2 millió Ft-ot a Gyömrő Városért
Közalapítvány biztosít támogatás formájában.
1,5 millió Ft-ot az önkormányzat 2005. évi
költségvetéséből biztosít.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: 2005. június 15.

21. napirendi pont:
Döntés a 2005. évi iskolatej akció megszervezéséről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kéri a szavazást a
határozatban foglaltak elfogadásáról.

279/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy az ingyenes iskolatejet igényfelmérés
szerint 2005. január 1-től 2005. június 30-ig tartó időszakra
minden gyömrői önkormányzati fenntartású intézménybe
járó iskolás részére biztosítja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: 2004. december 31.

22. napirendi pont:
A 2005. évre vonatkozó bérek meghatározása:
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22.1. A polgármester bérének meghatározása.
Sigmond Zsolt képviselő: Amíg nem meg a köztisztviselői illetményalap jövő évre vonatkozó
összege a költségvetési törvényben, addig nem tudják meghatározni a polgármester úr
bérének összegét. A Pénzügyi Bizottság javaslata az volt, hogy amennyivel emelkedik a
köztisztviselői illetményalap, olyan mértékben emelkedjen a polgármester úr bére.
Gyenes Levente polgármester: Javasolja, hogy napolják el a kérdést addig, amíg a jövő évre
vonatkozó illetményalap összegét nem ismerik. Aki ezzel egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 16 igen szavazattal egyhangúlag döntött arról, hogy
a polgármester béremelésének kérdését elnapolja addig, amíg a költségvetési törvényben
meg nem jelenik a köztisztviselői illetményalap 2005. évre vonatkozó összege.

22.2. Az alpolgármesterek bérének meghatározása.
Gyenes Levente polgármester: A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott, hogy 2005. évben a
két alpolgármester bére ne változzon. Aki egyetért azzal, hogy Mezey Attila alpolgármester
bére 2005. évre vonatkozóan ne változzon, szavazzon.

280/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással
döntött arról, hogy Mezey Attila alpolgármester részére
2005. évre nem állapít meg új munkabért.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Hodruszky Lajos alpolgármester bére
2005. évre vonatkozóan ne változzon, szavazzon.

281/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással
döntött arról, hogy Hodruszky Lajos alpolgármester részére
2005. évre nem állapít meg új munkabért.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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23. napirendi pont:
Tájékoztató a Gyömrői TÜF Kht. 2005. évi költségvetés-tervezetéről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Nagy Tiborné képviselő: Ez egy tájékoztató anyag, köszönje meg a testület, hogy időben
olvashatja, de erről ne döntsenek.
Dr. Tóth János képviselő: A kht. idei költségvetésében is kifogásolta és valószínű, hogy
jövőre is problémát fog okozni, hogy a sportcélú objektumok üzemeltetési költsége a kht.
2004. évi költségvetésében szerepel, és ha ezt a pénzösszeget átadják részükre, akkor azt
nekik át kell venniük, és az épületek rezsiköltségét a kht-nak ebből az összegből fedeznie kell.
Két millió Ft át lett nekik csoportosítva a sporttámogatásokból.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kht. 2005. évi költségvetés-tervezetét elfogadja,
szavazzon.

282/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Gyömrői TÜF Kht. 2005. évi költségvetés-tervezetét
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

24. napirendi pont:
Döntés a „Mindenki Karácsonya” megrendezéséről és támogatásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kéri a szavazást a
határozatban foglaltak elfogadásáról.

283/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a „Mindenki Karácsonya” programot
125.000,- Ft-tal támogatja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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25. napirendi pont:
A VOLÁNBUSZ Rt-vel megkötésre kerülő megbízási és bérleti szerződések
felülvizsgálata.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kéri a szavazást a
határozatban foglaltak elfogadásáról.

284/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
felhatalmazza a polgármestert, hogy a parkolásról szóló
bérleti szerződést az előterjesztett formában a
VOLÁNBUSZ Rt-vel kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kéri a szavazást a
határozatban foglaltak elfogadásáról.

285/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyiséghasználatról
szóló bérleti szerződést az előterjesztett formában a
VOLÁNBUSZ Rt-vel kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kéri a szavazást a
határozatban foglaltak elfogadásáról.

286/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést
az előterjesztett formában a
VOLÁNBUSZ Rt-vel kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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26. napirendi pont:
A képviselő-testület 2005. I. félévi munkatervének meghatározása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Nagy Tiborné képviselő: Javasolja, hogy foglalkozzanak azzal a dologgal, amit Garádi
képviselő úr az ülés elején felvetett, hogy bizonyos terjedelem után korábban küldjék ki a
testületi anyagot. A bizottsági ülések maradjanak a tervezett időpontban, viszont a testületi
ülések minden hónap 3. hétfőjén legyenek, a testületi anyagot pedig előző héten kedden
küldjék ki a képviselőknek.
Volcz Zoltánné: A január hónapot nem tudják átszervezni, a költségvetési rendelet elfogadása
miatt pedig februárban 15-ig kell az ülést megtartani.
Nagy Tiborné képviselő: Legyen a költségvetésről rendkívüli ülés februárban.
Spaits Miklós képviselő: Kéri, hogy a testületi ülések 16.00 órakor kezdődjenek.
Gyenes Levente polgármester: Aki a 2005. I. félévi munkatervet a fenti módosításokkal
elfogadja, szavazzon.

287/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az önkormányzat 2005. I. félévi munkatervét
a módosításokkal elfogadta.
Felelős: jegyző.
Hat. idő: azonnal és folyamatos.

27. napirendi pont:
Gergely Sándor Gyömrő, Üllői u. 1. sz. alatti lakos kérelmének elbírálása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kéri a szavazást a
határozatban foglaltak elfogadásáról.

288/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
döntött arról, hogy Gergely Sándor Gyömrő, Üllői út 1. sz.
alatti lakos kérelmét helyben hagyja, és a részletfizetési
feltételeket az alábbiak szerint határozza meg:
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Havi részletfizetés összege 15.000,- Ft.
A részletfizetés időtartama 24 hó.
Az első részlet kifizetésének határideje
2005. január 31.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal és folyamatos.

28. napirendi pont:
Csillag Kft. kérelme.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő: A hulladékvíz elszállításával kapcsolatban egész más volt a
kérelemben, illetve a szakértői véleményben, mint ami a határozatban szerepel. A határozati
javaslatban a fel nem használt víz átvezetése a Halas patakba mit jelent? A Halas patak
forráshelye a zsilipnél van a tehenészeti farmnál, ha odáig kell elvezetni a vizet, az nagy
távolság. A gyömrői tó kifolyásáig vezesse el a vizet. Az ilyen ártalmatlanított víz miért nem
mehetne bele a tóba?
Spaits Miklós képviselő: Nem szeretné minősíteni a szakértőinek nevezett anyagot. Ha oda
vezetnék a vizet, az felborítani a tó belső életét. Ha a testület ebben a kérdésben dönt, akkor
látatlanban adná a hozzájárulását. Ő a maga részéről nem tudja támogatni a hozzájárulás
megadását.
Sigmond Zsolt képviselő: A Településügyi Bizottság ülésén elég sokat vitatkoztak erről a
témáról. Azt a javaslatot tette, hogy addig, amíg nem tudják azt, hogy a fúrt kútból milyen
minőségű víz fog kijönni, illetve a medencében milyen vegyi anyagokat kell hozzátenni, és
utána milyen eljárásokat kell véghez vinni ahhoz, hogy azt a vizet kiengedhessék, addig nem
szeretne ehhez még elvi hozzájárulást sem adni. A strandtóba semmiképpen nem engedik meg
a víz beleengedését. A Csillag Kft. elfogadta azt, ami a határozati javaslatban szerepel. A
testület hatásköre, hogy azt elfogadja, vagy sem.
Dr. Tóth János képviselő: Ha a későbbiek folyamán a csatornahálózaton keresztül akarják
majd elvezetni a felesleges vizet, akkor tetemes közműfejlesztési hozzájárulást kell majd
megfizetnie a Csillag Kft-nek. Elvi állásfoglalás kellene a vízügy felé, hogy ne vesszen el az
eddig ráfordított munkája.
Gyenes Levente polgármester: Aggálya, hogy vagyoni értékű joggal gyarapodna a Csillag
Kft. területe, és ha az önkormányzat egyszer azt mondja, hogy később fejleszteni akarja a
területet, ismét kártérítést követelhet a Csillag Kft. Lehet, hogy ezzel a következő képviselőtestületet kellemetlen helyzetbe hoznák. Beszélt a VIKUV Rt-vel, ők azt mondták, hogy a
Csillag Kft. elképzelésének megvalósítása 120-130 millió Ft-ba kerülne, ő nem hiszi, hogy ez
az összeg a kft. rendelkezésére áll.
Garádi István képviselő: Amikor az önkormányzat eladta Efim úrnak a Mendei úti területet,
Efim úr letett egy papírt az asztalra, hogy oda uszodát épít, és akkor még azt sem lehetett
tudni, hogy fedett lesz vagy egyáltalán milyen lesz. Az önkormányzat akkor úgy állt hozzá a
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dologhoz, hogy adják el olcsón, 1.000,- Ft/m3 áron a területet, mert abban az esetben az akkor
még nagyközség területén létesül egy uszoda, és ennek köszönhetően talán így nem lesz
versenyhelyzetben az úszásoktatás. Nem hisz teljesen a szakvéleményben foglaltakban.
Sigmond képviselőnek mondja, hogy minden egyes felhőszakadáskor a Mendei úti olaj,
hordalék mind belemegy a Tőzeges-tóba és ezután is bele fog menni. Ettől még igazán a
Tőzeges-tavat nem tudják megvédeni. Ha elvi hozzájárulást adnak ahhoz, hogy a
sportpályánál beengedje a vizet, ami nem borítja fel a tó élővilágát, akkor egy olyan
lehetőséget veszítenek el, amire a településnek szüksége van. Jelen esetben egy 150 m2-es
uszodáról van szó. 450 m2 egy 25 méteres medence, tehát ez egy akkora úszómedence lenne,
mint ami kinn van a Mendei úton.
Sas Zoltán képviselő: A természetvédelmi, illetve a környezetvédelmi hatóság hatásköre,
hogy eldöntse, ilyen vizet hová lehet vezetni. Ne zárkózzanak el előle, először a Csillag Kft.
szerezze be a hatósági engedélyeket, és utána döntsön erről a testület.
Nagy Tiborné képviselő: Amikor először idekerült ez a téma, akkor azt mondták, a Csillag
Kft. adjon be egy szakvéleményt. Azóta kialakultak bizonyos álláspontok, úgy gondolja, hogy
ezek után lehetne újratárgyalni az ügyet, nem feltétlenül most kell meghozni a döntést.
Spaits Miklós képviselő: Le kell venni a témát a napirendről, mert ez nem érdeke az
önkormányzatnak.
Pató Zoltán képviselő: Minden képviselő zárkózzon el attól, hogy bármelyik tóba ilyen vizet
beleengedhessenek.
Garádi István képviselő: Módosító indítványa, hogy a Tőzeges-tó kifolyásánál legyen
bevezetve a víz.
Gyenes Levente polgármester: Aki ezzel egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 1 igen szavazattal, 15 tartózkodással Garádi István
képviselő módosító indítványát elvetette.
Gyenes Levente polgármester: Aki az eredeti határozati javaslatban foglaltakat támogatja,
szavazzon.

289/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 13 tartózkodással
nem ad elvi hozzájárulást ahhoz, hogy a Csillag Kft. az
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon zárt, nyomott
rendszerű vezetéken átvezesse a fel nem használt
termálvizet a Halas-patakba.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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29. napirendi pont:
Gyömrő Város
elfogadása.

Önkormányzat

Szociális

Szolgáltatástervezési

Koncepciójának

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő: Nagyon sok a hiba az anyagban. Nem három nevelési, oktatási
intézmény van városunkban, hanem öt. A 4. oldalon található táblázatban a közcsatorna
hálózatba bekapcsolt lakások számát nem hiszi el.
Volcz Zoltánné: Az anyag először a három önkormányzati fenntartású iskoláról beszél, utána
jönnek az óvodák.
Garádi István képviselő: A 6. oldalon szereplő adatok a KSH népszámlálási adatokból
származnak. A statisztika szerint 1000 nyugdíjas van a településen. A 45%-os
munkanélküliség teljesen hamis adat.
Nagy Tiborné képviselő: Egyetlen egy szóval kell áthidalni a dolgot, azzal, hogy „aktív
korúak”.
Garádi István képviselő: A 4000 főből legalább 3000 nyugdíjas. Javasolja, hogy dolgozzák át
az anyagot, mert teljesen fals számok vannak benne.
Török Tiborné szoc. főelőadó: Szeretne válaszolni Garádi képviselő úr észrevételeire,
mégpedig arra, hogy hamis a statisztikai adat. Megpróbálta úgy összeállítani ezt az anyagot,
hogy ne hamis adatokat mutasson. A csatornahálózatra történt rákötések számát a műszaki
iroda bocsátotta rendelkezésre, az oktatással kapcsolatos adatokat pedig a korábban elkészült
közoktatási koncepcióból vette ki. Ez a koncepciós terv a megyéhez fel lett küldve, amelyet
szóbeli és írásbeli egyeztetés alapján jóváhagytak a megyénél.
Garádi István képviselő: A 6. oldalon lévő szám meghatározásakor a nyugdíjasokat nem
vették számításba. Beszélni fog a megyével és kérni fogja, hogy ez az anyag kerüljön vissza,
tévedésen alapulnak a számok, a nyugdíjasok nem szerepelnek a statisztikában.
Török Tiborné szoc. főelőadó: A megye ezt nem veszi figyelembe.
Dr. Török Gábor képviselő: A koncepciót elfogadásra javasolja, a számításokat pedig nézze
meg ismét a Szociális Bizottság. A 4000 fő nekik is szemet szúrt.
Nagy Tiborné képviselő: A KSH aktív korúakkal és inaktívakkal foglalkozik. Az egy
tragédia, ha így elfogadják a koncepciót. Na nem sürgős, akkor tárgyalja újra a Szociális
Bizottság és hozzák vissza testület elé. Ha viszont sürgős, akkor hatalmazzák fel a Szociális
Bizottságot, hogy fogadja el a módosításokkal. Mikorra kell elfogadni a koncepciót?
Gyenes Levente polgármester: 2004. december 31-ig kell elfogadni.
Garádi István képviselő: A Szociális Bizottság ülésére kér egy meghívót. Szeretné látni a
normális számokat.
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Varga Ernő jegyző: Csak a koncepció átdolgozását lehet átruházni, viszont a testületnek kell
elfogadnia a koncepciót.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a koncepció átdolgozásra kerüljön
vissza a Szociális Bizottság elé, a koncepció elfogadásáról pedig ezután döntsön a testület,
szavazzon.

290/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
döntött arról, hogy a Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepcióban szereplő adatokat a Szociális és Egészségügyi
Bizottság dolgozza át, majd a koncepció
kerüljön vissza a képviselő-testület elé.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

30. napirendi pont:
Döntés a szociális jelzőrendszer kiépítéséről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő: Hogyan lehet erre jelentkezni?
Dr. Török Gábor képviselő: A szociális munkásoktól, a szociális irodától, a háziorvosoktól
kértek be véleményt erre vonatkozóan. A Szociális Bizottság fogja eldönteni, hogy ki vehet
részesülhet ebben a szolgáltatásban.
Dr. Tóth János képviselő: Javasolja, hogy a jelzőrendszer ne a rendőrségre, hanem az orvosi
ügyeletre legyen bekötve.
Dr. Török Gábor képviselő: A jelzés a cég budapesti központjába fog befutni. Egy szociális
gondozót mindig el kell hogy érjenek.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, szavazzon.
291/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 2005.
január 1-től bevezeti. A rendszeres kiépítéséhez, működtetéséhez
szükséges pénzügyi fedezetet költségvetésében biztosítja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, szavazzon.

292/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy az Idősek Klubja Alapító Okiratának Alapellátás című fejezetét a „Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás”
feladat elnevezéssel bővíti ki.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

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

293/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy az Idősek Klubja Szervezeti és Működési
Szabályzatának Szervezeti felépítés fejezetét 4. ponttal,
„Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás” elnevezéssel egészíti ki.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

31. napirendi pont:
A káptalanfüredi tábor 2004. évi üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Nagy Tiborné képviselő: Részletes, körültekintő beszámoló került a testület elé. Két
észrevétele van. Azt írja a készítő, hogy a tavaly előtti többletbevételt használták fel
fejlesztésre. Ezek szerint a tavaly előtti bevétel nem is volt olyan rossz. Tekintettel arra, hogy
későn bízták meg az új táborvezetőt, feltehető, hogy nem tudott kellően foglalkozni a
szervezéssel, ezért lett alacsony a napi átlag. Rövidesen szervezni kell a következő idényt,
úgyhogy a táborvezető szerződésének meghosszabbításáról is dönteni kell. A tábort terhelő
jelzálog összege az értékének közel nyolcszorosa.
Garádi István képviselő: Úgy értékeli, hogy nagyon jó anyagot kaptak. Jó lenne, ha itt lenne
az ülésen a táborvezető. A táblázat mit takar?
Nagy Tiborné képviselő: A jövő évi fejlesztési javaslatot.
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Garádi István képviselő: Idei bevételeket és költségeket jellemző számokat lát. Hol van a
bevétel és a többi szám? Mit takar ez a két szám?
Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője: Konvertálási hiba van a táblázatban.
Garádi István képviselő: Vegyék le napirendről a témát és januárban tárgyalják újra.
Nagy Tiborné képviselő: Akkor döntsenek arról is, hogyan képzelik el a további működtetést.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a káptalanfüredi tábor
beszámolójáról a döntést napolják el a januári testületi ülésre, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 16 igen szavazattal egyhangúlag döntött arról, hogy
a káptalanfüredi tábor 2004. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalását a 2005.
januári testületi ülésre elnapolja.

32. napirendi pont:
Molnárné Pap Ildikó Gyömrő, Üllői u. 4., valamint Vozzsanyikovné Pap Irén Gyömrő,
Fromm A. u. 14. sz. alatti lakosok kártalanítási kérelme.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Dr. Tóth János képviselő: Van egy testületi határozat arra vonatkozóan, hogy az
önkormányzat a terület megvásárlására piaci értéken tegyen ajánlatot, ne pedig kártérítést
fizessen.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért a 181/2003. (09.08.) sz. határozatban foglaltak
fenntartásával, szavazzon.

294/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a 181/2003. (09.08.) sz. határozatában
foglaltakat fenntartja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

33. napirendi pont:
Dobos Dániel Gyömrő, Frangepán u. 4. sz. alatti lakos kérelme.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Sas Zoltán képviselő: Először az önkormányzatot kellett volna megkérdeznie, hogy
hozzájárul-e ahhoz, hogy kerítést készítsen. Ne utólag kérje az önkormányzat hozzájárulását.
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Murvai Lászlóné képviselő: Úgy gondolja, hogy az önkormányzat nem tartozik semmivel.
Sigmond Zsolt képviselő: A Településügyi Bizottság ülésén nem igazán tudták eldönteni,
hogy mekkora rész után kellene fizetnie az önkormányzatnak. Kérték, hogy a műszaki iroda
állapítsa meg, melyik kerítésszakaszról van szó.
Dr. Tóth János képviselő: Nem kell előre hozzájárulást kérnie a lábszomszédnak a Ptk.
szerint.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Furcsa észrevétele van. Kerítéssel kapcsolatban kért
véleményt a műszaki iroda vezetőjétől, aki azt mondta, hogy kell kerítést építeni, jogszabály
van rá, de erre senki nem kötelezhető.
Murvai Lászlóné képviselő: Valóban nem kötelező, de például ebtartás esetén köteles úgy
tartani az ingatlan tulajdonosa az ebét, hogy az más portájára ne mehessen át.
Dr. Tóth János képviselő: A műszaki iroda menjen ki a helyszínre, és nézze meg, mennyi az
önkormányzatra eső rész, és ez alapján mennyit kell fizetni.
Hodruszky Lajos alpolgármester: A műszaki iroda azt mondta, hogy ha a szomszéd megépíti
a kerítést, akkor ő nem köteles megfizetni a költségek felét.
Spaits Miklós képviselő: Most kb. 30.000,- Ft-ról folyik a vita.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, szavazzon.

295/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással
döntött arról, hogy a benyújtott és felülvizsgált számlák
alapján az önkormányzatra eső részt Dobos Dániel
Gyömrő, Frangepán u. 4. sz. alatti lakosnak megtéríti.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

34. napirendi pont:
Pályázati felhívás a „Pest Megye Biztonságos Települése” cím elnyerésére.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kéri a határozati
javaslatban foglaltak elfogadását.
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296/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a „Pest Megye Biztonságos Települése”
elnevezésű pályázaton részt vesz.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

35. napirendi pont:
Strand Munkacsoport beszámolójának elfogadása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő: Kellett volna egy határozati javaslat ehhez az anyaghoz. A strand
munkacsoport ülésén született egy javaslat.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Nem adhat határozati javaslatot a strand munkacsoport. Dr.
Kiss György ügyvéd úr javaslata, hogy az Alfa Hullám Bt-vel peren kívül maximum 15 millió
Ft értékű kártalanításban, ingatlan formájában egyezzen meg a képviselő-testület.
Dr. Tóth János képviselő: Amennyiben az Alfa Hullám Bt. hajlandó lesz peren kívül
megegyezni ebben a kérdésben, de maximum 15 millió Ft-ig vállaljon kártalanítást az
önkormányzat.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Az ügyvéd úr véleményének 3. pontjában olvasható egy
határozati javaslat.
Varga Ernő jegyző: Az ügyvéd úr javaslatában az van, hogy az önkormányzat a tóstrand
területén elvégzett értéknövelő beruházások megtérítésére tegyen ajánlatot az Alfa Hullám Btnek 15 millió Ft értékben. A képviselő-testület a kártalanítást teljes egészében ingatlan
tulajdonjogának átruházásával kívánja biztosítani, de csak abban az esetben, ha az
önkormányzattal szemben minden jogcímen előterjesztett perbeli követelésétől eláll. A
képviselő-testület az egyezségi ajánlat közlésével a jogi képviseletét ellátó Kiss-TápayViszlói Ügyvédi Irodát bízza meg azzal, hogy ajánlatát 2005. január 30-ig tartja fenn.
Amennyiben a fenti határidő eredménytelenül telik el, az önkormányzat a jogvita eldöntésére
kizárólag peres eljárás keretében és eredményeképpen lát lehetőséget.
Gyenes Levente polgármester: Aki a fentiekkel egyetért, szavazzon.

297/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta.
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Az önkormányzat a tóstrand területén elvégzett
értéknövelő beruházások megtérítésére tesz ajánlatot az
Alfa Hullám Bt-nek 15 millió Ft értékben.
A képviselő-testület a kártalanítást teljes egészében
ingatlan tulajdonjogának átruházásával kívánja biztosítani,
de csak abban az esetben, ha az önkormányzattal szemben
minden jogcímen előterjesztett perbeli követelésétől eláll.
A képviselő-testület az egyezségi ajánlat közlésével a jogi
képviseletét ellátó Kiss-Tápay-Viszlói Ügyvédi Irodát bízza
meg azzal, hogy ajánlatát 2005. január 30-ig tartja fenn.
Amennyiben a fenti határidő eredménytelenül telik el,
az önkormányzat a jogvita eldöntésére kizárólag peres eljárás
keretében és eredményeképpen lát lehetőséget.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal és 2005. január 30.

Mezey Attila alpolgármester nem vett részt a szavazásban.

36. napirendi pont:
Csatlakozás az ECOVAST Magyarország Falvak és Kisvárosok Magyarországi
Műhelye Egyesülethez.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kéri a szavazást a
határozati javaslatban foglaltak elfogadásáról.

298/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy 2005. január 1-től belép az
ECOVAST Magyarország Egyesületbe.
Megbízza Lovász László (Gyömrő, Csemetekert)
egyesületi tagot, hogy Gyömrő Város Önkormányzatát
képviselje az egyesület ülésein.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: 2005. január 1. és folyamatos.

37. napirendi pont:
Hajdú András képviselői indítványa.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
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Garádi István képviselő: A határozat végén a felelőst kéri kijavítani, ugyanis
intézményvezető nem lehet felelős.
Hajdú András képviselő: Köszöni Nagy Tiborné segítségét az indítvány elkészítésében. Kéri,
hogy 2005. január 31-re módosítsák a határidőt. Ha jövőre is lesz jutalomkeret megállapítva
az intézményeknél (tavaly 3% volt), akkor annak a terhére lesz a díjazás végrehajtva, nem fog
plusz költséget jelenteni a város számára.
Gyenes Levente polgármester: Aki a határozati javaslatot a fenti módosításokkal elfogadja,
szavazzon.

299/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött a közintézményekben hosszú szolgálati időt elismerő
egyszeri díjazásról. A díjazásról az intézményeknek szabályzatot
kell készíteni, melyet a fenntartó ellenjegyez.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: 2005. január 31.

38. napirendi pont:
Bizottságok beszámolójának elfogadása.
Gyenes Levente polgármester: Aki a VOKS Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

300/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal , 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a VOKS Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Aki a Környezetvédelmi Bizottság beszámolóját elfogadja,
szavazzon.
301/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Környezetvédelmi Bizottság
beszámolóját elfogadta.
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Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Aki az Ipari, Kereskedelmi és Vagyonkezelő Bizottság
beszámolóját elfogadja, szavazzon.

302/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Ipari, Kereskedelmi és Vagyonkezelő Bizottság
beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Aki a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság beszámolóját
elfogadja, szavazzon.
303/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Aki az Ügyrendi és Jogi Bizottság beszámolóját elfogadja,
szavazzon.
304/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Ügyrendi és Jogi Bizottság
beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Aki az Egészségügyi és Szociális Bizottság beszámolóját
elfogadja, szavazzon.
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305/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Egészségügyi és Szociális Bizottság
beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Aki a Településügyi Bizottság beszámolóját elfogadja,
szavazzon.

306/2004. (12.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Településügyi Bizottság
beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

39. napirendi pont:
Interpellációk, bejelentések.
Garádi István képviselő: Sajnálatos módon a református templom díszkivilágítása a Dózsa
Gy. út felől nem ég. Kéri, hogy a karácsonyi ünnepek előtt legyen kijavítva a hiba.
Jegyző úrtól kérdezi, hogy a Mendei út mellé rengeteg földet vittek, kaptak-e építési
engedélyt?
A válaszokat megkapta, először volt udvarias a válasz, a kérdéseire pozitív válaszokat kapott.
Az interpellációs válasz 3. pontjából kimaradt a Szt. Imre utca felújítása, az mennyibe került?
Ez az adat nincs benne a táblázatban, kéri pótolni.
A konkrét interpellációival kapcsolatban kéri polgármester urat, hogy azokra a problémákra,
amelyeket már hónapok óta jelzett, azokra nem választ, hanem intézkedést szeretne kapni. Így
például a Bercsényi utca – Táncsics M. út sarkán a „Megállni tilos” tábla hónapok óta
hiányzik. A József A. utcában a Csütörtöki piactérnél a fák alsó gallyainak levágása nem
történt meg. A játszótéri eszközök leszerelése nem történt meg. A Mánya réti táblát még nem
pótolták. Már egy éve kéri az Üllői út – Gróf Teleki út sarkán lévő oszlop kiszedését. A
vasútállomás környékén sem történt semmilyen változás. A képviselő-testületből sem
polgármester úr, sem az alpolgármester urak nem vettek részt a II. világháborús
megemlékezésen. Nem történt meg ennek az emlékműnek a helyreállítása. Érdemes szétnézni
Maglódon, ahol már jelzőlámpás csomópontot építenek, továbbá szalagkorlát is készült már
ott.
Nagy Tiborné képviselő: Felhívta néhány idős ember, köszönik a karácsonyi ajándékot. A
kérdésük az volt, hogy miért csak CBA üzletben lehet levásárolni őket?
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Gyenes Levente polgármester: CBA üzlet van a város minden pontján.
Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető: A 80 éven felüliek olyan utalványokat kaptak,
amelyek mindenhol beválthatók, TESCO-ban, Profi üzletben, CBA üzletben egyaránt.
Székely Attila képviselő: Tisztelettel meghív minden képviselőt a december 20-án 18.00
órakor a polgármesteri hivatal régi épülete előtt megrendezendő „Mindenki Karácsonya”
ünnepségre.
Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt és a testületi ülést bezárja.

K.m.f.
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