JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén, 2004.
november 8-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó termében.

Jelen vannak:

Tanácskozási
joggal részt vett:

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

Kissné Páska Andrea pü. irodavezető
Kosztelnik Károlyné Közig. és Lakosságszolg. irodavezető
Volcz Zoltánné oktatási referens

Meghívott vendég: dr. Deák Krisztina ügyvéd

Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
testület határozatképes, 17 képviselő van jelen, a testületi ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.

Gyenes Levente polgármester: Kíván-e valaki napirend előtt felszólalni?
Nagy Tiborné képviselő: Olvasta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság jegyzőkönyvében,
hogy Hoyos Imre a Teleki-család leszármazottja támogatást kér a családi kripta felújítására.
Javasolja 15/b napirendként felvenni a témát.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért Nagy Tiborné képviselő javaslatával, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület 17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
egyhangúlag elfogadta Nagy Tiborné javaslatát.
Murvai Lászlóné képviselő: Javaslata, hogy a Gyömrő névtábla alá tegyék ki a 40 km-es
sebességkorlátozó táblát. Kéri, hogy javaslatát 10/b napirendként tárgyalják.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért Murvai Lászlóné kérelmével, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület 14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással
elfogadta Murvai Lászlóné javaslatát.
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Dr. Tóth János képviselő: Az elmúlt ülésen rosszul lett az 5.2. napirendi pont határozati
javaslata megfogalmazva. A szennyvíztisztító telep ügyében rendkívüli testületi ülés
összehívásában állapodtak meg. Kéri a polgármester urat, hogy ezután olvassa fel a határozati
javaslatokat minden szavazás előtt.
Garádi István képviselő: A közmeghallgatással kapcsolatban írt egy levelet és kéri a
polgármester urat, hogy majd a közmeghallgatáson olvassa fel. Az SZMSZ alapján 15 nappal
előbb kell meghirdetni. Javasolja, hogy 2004. november 26-án -az eredeti időpont szerintlegyen még egy közmeghallgatás.
Murvai Lászlóné képviselő: Javasolja, hogy a mai közmeghallgatáson döntsenek a 26-áról, ha
lesz rá lakossági igény.
Gyenes Levente polgármester: Elmondja, hogy ő volt a hibás és vállalja ezért a felelősséget.
Garádi István képviselő: Elfogadja Murvai Lászlóné javaslatát.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület a napirendi pontokat a beterjesztett, illetve elfogadott
módosításokkal 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Napirendek tárgyalása:
1. napirendi pont:
Tájékoztató a 2004. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Garád István képviselő: A teljesítéshez vannak észrevételei. A tófürdő rendbehozatala szép
munka volt. Ez folytatása az 1992-es gátbontásnak. A 160 %-os teljesítést nem érti. Miért
nem indult meg a Klapka utcai önkormányzati bérlakás program? A járdaépítés miért nem
folytatódik? Látja a koncepcióban, hogy a Dózsa Gy. úton járdaépítés volt betervezve.
Szeretné hangsúlyozni, hogy a PEVDI kanyar területe nagyon kritikus és életveszélyes a
gyalogosok számára. A Csillag-csomópont is 0 Ft-ra, és az akadálymentesítés is 0 Ft-ra
teljesült. A Művelődési Ház fénytechnikájának átépítése túllépte a tervezett költséget. A 4. sz.
mellékletben, a felújítási kiadásoknál a házasságkötő tetőfelújítása –ami szinte már
műemléknek számit-, miért nem teljesült? A bevétel-kiadás 1. sz. mellékletben a 2. sorban, a
kamat 370 %, miért? Miért nem történt meg a Polgármesteri Hivatalban az
akadálymentesítés?
Gyenes Levente polgármester: A tó számlái még gyűjtés alatt álnak. Észlelte a túlköltekezést
és a következő testületi ülésen szeretne pótköltségvetést előterjeszteni. A tó fejlesztését még
nem lehet befejezni, szeretné, ha a tőzegesnél sétáló, kerékpározó út lenne jövőre kialakítva,
ami Gyömrő egész belső területét bejárhatóvá tenné. A Dózsa Gy. úton idén már 400 méter
járda megépült, a PEVDI oldalán, a Garamszegi saroktól, a PEVDI előtti üres telekig. A
PEVDI területén már csak a RESIN Kft. működik és ők is megígérték, hogy amint elkészül a
kerítés megcsinálják a járdát is. A kifogásolt kritikus szakasz tavasszal el fog készülni. Idén a
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Művelődési Ház lett akadálymentesítve, pillanatnyilag, ha mozgáskorlátozott ügyfél érkezik a
hivatalba, akkor az ügyintéző lemegy hozzá.
Garádi István képviselő: Nem kapott választ a házasságkötő tetőfelújítására és arra, hogy a
kamat miért 370%-os.
Gyenes Levente polgármester: A házasságkötővel kapcsolatban elmondja, hogy a kht. nem
tudta elkezdeni a házasságkötő tetejének felújítását, mivel nyáron a központi iskola födémje
megroggyant és a falusi iskola ebédlője is statikailag tönkrement, itt végzett munkát.
Kissné Páska Andrea pü. irodavezető: Tervezve csak a folyószámlák utáni kamatok lettek, de
egyéb lekötött számláira is kapott az önkormányzat kamatot.
Nagy Tiborné képviselő: Véleménye szerint fölösleges a költségvetést elkészíteni, ha ilyen
mértékben eltérnek tőle. A jövőben meg kellene határozni, hogy hány %-ban léphetik túl a
költségvetési koncepciótól. A lakossági csatorna visszafizetésből befolyt összegből is
értékpapír lett vásárolva?
Kissné Páska Andrea pü. Tavaly is, és idén is értékpapír lett vásárolva a lakossági csatorna
visszafizetésből.
Gyenes Levente polgármester: Jó ötletnek tartja, hogy határozza meg a testület, hogy hány
%-ban léphetik túl egyes fejlesztéseknél a költségvetési koncepciót. 2-3 havonta be fog
számolni a testületnek a költségvetés teljesítéséről. Tavaly mikor tervezték az idei
költségvetés nem számoltak arra, hogy a Kóczán úti beruházásból semmi nem teljesül.
Dr. Tóth János képviselő: Egyáltalán nem lehet eltérni a költségvetési rendeletekben
foglaltaktól, az attól való bármilyen eltérés jóváhagyása, a testület hatásköre. A módosítást
előre kell kérni és nem utólag jóváhagyni.
Gyenes Levente polgármester: Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

234/2004. (XI.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodással
döntött arról, hogy a 2004. évi költségvetés háromnegyed évi
teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

2. napirendi pont:
A 2005. évi költségvetési koncepció elfogadása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
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(Balogh Béla képviselő az üléstermet 15.15 órakor elhagyta. Jelenlévő képviselők száma
16 fő.)
Garádi István képviselő: Az Intézményi-alkalmazotti csomag reálbér megtartása helyett a
reálbért növelni kell. Ha a Polgármesteri Hivatal a jó szakembereket meg szeretné tartani,
akkor azokat meg kell fizetni. A Komfort csomagnál nagyon szeretné, ha a Dózsa Gy. úti
járda 2005. évben végig elkészülne. A Gyömrő jövője csomagnál az új hulladékgazdálkodási
rendszer kiépítése, meg fog-e valósulni a kiírt határidőre?
Gyenes Levente polgármester: Nem lesz kész a kiírt határidőre.
Dr. Tóth János képviselő: Az okmányiroda helyiségének bővítése elmaradt. A sportcsarnokot
fizikailag, vagy jogilag akarják leválasztani?
Gyenes levente polgármester: Eddig csak a fűtés mérési lehetősége volt leválasztva, most az
egész fűtési rendszert külön szeretnék megoldani.
Gyenes Levente polgármester: Aki a határozati javaslatot a megbeszélt módosításokkal
elfogadja, szavazzon.

235/2004. (XI.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a 2005. évi költségvetési koncepciót elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

3. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja, szavazzon.

236/2004. (XI.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

4. napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti intézkedésekről.
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Dr. Tóth János képviselő: A Csillag-csomópont kérdését már egyszer megszavazta a testület,
most megint elutasította a PEMÁK a körfogalom lehetőségét?
(Murvai Lászlóné képviselő 15.36 órakor elhagyta az üléstermet. A jelenlévő képviselők
száma 15 fő.)
Gyenes Levente polgármester: Igen. Nem költötték el a jelzőlámpás forgalmi csomópontra
szánt 3 millió Ft-ot. Többször beszélt a csomóponttal kapcsolatban dr. Gál Zoltán parlamenti
képviselővel és a PEMÁK vezetőjével, aki a lámpás csomópontot támogatja. Javaslata, hogy
a testület fogadja el a lámpás csomópont megépítését és egy 5 éves végrehajtási tervben
terveztessék meg a körforgalmas csomópontot.
Spaits Miklós képviselő: Egyetért a polgármester úrral, hogy nem szabad a körforgalmasítást
elfelejteni. A tervezést el kell kezdeni a jövő évi költségvetésből.
Garádi István képviselő: Hosszú távon az elkerülő út megépítésén kellene gondolkodni.
Sas Zoltán képviselő: Bízik a körforgalmú csomópont megvalósításában és a lámpás
kereszteződés elkészítését nem támogatja.
Dr. Tóth János képviselő: A lámpás csomópontra már van érvényes határozata a testületnek,
ezt már nem kell megszavaztatni.
Gyenes Levente polgármester: Sas Zoltán képviselő hozott egy tervezőt, aki sok körforgalmi
csomópontot tervezett már. A PEMÁK átküldött egy levelet, melyben három tervezőt
támogatnak. A tervezők közül az egyik ajánlata nagyon kedvező. Ha a testület megszavazza,
akkor megköti a szerződést és megtervezeti a csomópontot.
(Visszaérkezik Murvai Lászlóné 15.47 órakor, az ülést elhagyja Székely Attila képviselő.
Jelenlévő képviselők száma 15 fő.)
Gyenes Levente polgármester: Aki a polgármesteri beszámolót elfogadja, szavazzon.

237/2004. (XI.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a polgármesteri beszámolót elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

(Az ülésre visszaérkezik Székely Attila képviselő 15.49 órakor. A jelenlévő képviselők
száma 16 fő.)
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5.1. napirendi pont:
157/2004. (VI.21.) sz. önkormányzati határozat visszavonása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

238/2004. (XI.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a 157/2004. (VI.21.) sz. önkormányzati
határozatát visszavonja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

5.2. napirendi pont:
Tájékoztató a
lebonyolításáról.

szennyvíztisztító

teleppel

kapcsolatos

közbeszerzési

pályázat

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Sigmond Zsolt képviselő: Arról van szó, hogy szükségessé válik a szennyvíztisztító telep
bővítésének módosítása, ami plusz 32 millió Ft + ÁFA költséggel jár. Az előző ülésen az volt
a testület álláspontja, hogy kérjen fel az önkormányzat egy szakértőt, aki megvizsgálja, hogy
ez a plusz költség mennyiben befolyásolja az eredeti pályázatot, és mennyiben érintheti a
céltámogatáson elnyert összeg felhasználását.
Dr. Deák Krisztina ügyvéd: Volt egy eljárás, amelyen részt vett a Csőszer Rt. A bővítési
tervben méretarányokat és ehhez kapcsolódó műszaki elemeket kell módosítani. Ez nehezen
lesz kivitelezhető. A közbeszerzési pályázat alsó értéke 2 millió Ft, a felső 60 millió Ft. A
törvény úgy rendelkezik, hogy abban az esetben nem kell újabb eljárást lefolytatni, ha csak
pótmunkát kell hozzá rendelni. Nem ismeri az itteni ÁSZ-t, hogy mit fog szólni 32 millió Ft +
ÁFA növeléshez. Van egy másik lehetőség is, vagyis a szerződést is lehet módosítani.
Mindkét megoldásnak van egy minimális hátulütője.
Gyenes Levente polgármester: Itt csak egy pótmunkáról lenne szó, mert kiderült, hogy az
első terv nem jó.
Dr. Tóth János képviselő: Amit az ügyvédnő javasol, azt gyorsan végre kell hajtani.
Dr. Deák Krisztina ügyvéd: A szerződés módosítását javasolja, azzal az indokkal, hogy a
tisztítási határfok nem éri el a kívánt mértéket.
Sigmond Zsolt képviselő: Az első résszámlát 2004. november 15-én nyújtja be a kivitelező,
ami 50 millió Ft-ról szól.
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Gyenes Levente polgármester: A tisztítandó szennyvíz minősége miatt kell a terveket
módosítani, mivel magas az ammónium tartalma.
Dr. Tóth János képviselő: Meg kell oldani a problémát, mert addig a város nem tud a
fejlesztésekben továbblépni.
Nagy Tiborné képviselő: Javasolja, hogy bízzák meg az ügyvédnőt a megoldásra vezető út
kidolgozásával, úgy, hogy előre lássa az önkormányzat a kockázati tényezőket és azok
nagyságát.
Gyenes Levente polgármester: Javaslata, hogy bízzák meg az ügyvédnőt, hogy az Ügyrendi
és Jogi Bizottsággal együtt találják meg a megfelelő megoldást. Aki a javaslattal egyetért,
szavazzon.

239/2004. (XI.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
felhatalmazza a polgármestert, hogy bízza meg a dr. Deák és Társa
Ügyvédi Irodát, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottsággal együtt
dolgozzanak ki egy szerződés módosítást a szennyvíztisztító telep
bővítésével kapcsolatban.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

6. napirendi pont:
A 16/2002. sz. rendelet –az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályok módosítása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő: Miért kell a 2005. évben infláció fölötti emelést megszavazni?
Hodruszky Lajos alpolgármester: A Pénzügyi Bizottsági ülésen ő is támogatta a 10%-os
emelést, mert mindannyian tudják, hogy a bérlakások karbantartásához szükséges anyagok ára
nem inflációszerűen emelkedik, és a karbantartásuk sokba kerül.
Gyenes Levente polgármester: Aki a rendelet módosításával egyetért, szavazzon.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 3
tartózkodással megalkotta a
17/2004. sz. rendeletét
a 16/2002. sz., az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatozó egyes helyi szabályokról szóló rendelet módosítását.
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7. napirendi pont:
A Mendei út melletti terület Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
(Az üléstermet Sas Zoltán képviselő 15.53 órakor elhagyja. A jelenlévő képviselők száma
15 fő.)
Gyenes Levente polgármester: Aki a rendelet meghozatalával egyetért, szavazzon.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotta a
18/2004. sz. rendeletét
a Mendei út melletti terület Helyi Építési Szabályzatáról.

8. napirendi pont:
Beszámoló Gyömrő Város
feladatainak ellátásáról.

Önkormányzat

gyermekjóléti

és

gyermekvédelmi

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő: A 8. oldalon olvasható, hogy a gyermekvédelmi ügyintéző egy
irodában dolgozik egy egészen más feladatot ellátó ügyintézővel. Szeretné kérni, hogy az
elhelyezés olyan módon történjen, hogy az megfeleljen a jogszabályoknak. A 14. oldalon az
otthonteremtési támogatás témában katasztrófának tartja, hogy soha egyetlen egy kormány
nem oldotta meg azt, hogy az intézetből kikerülő fiatalok valódi otthonteremtési támogatást
kapjanak, mert 900.000,- Ft-ból nem lehet saját lakást teremteni.
(Az ülésre visszaérkezik Sas Zoltán képviselő 15.58 órakor. A jelenlévő képviselők
száma 16 fő.)
Gyenes Levente polgármester: Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

240/2004. (XI.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Gyömrő Város Önkormányzat gyermekvédelmi és
gyermekjóléti feladatainak 2003. évi tevékenységét
megfelelőnek értékeli, az arról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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9. napirendi pont:
Döntés 80 év felettiek karácsonyi ajándékozásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő: Az előterjesztésben szereplő nyolcvan év fölöttiek létszámában
nincsenek benne az Erdei Fenyő Idősek Otthonában élők? Véleménye szerint az ott élő idős
emberek is városunk lakói, így őket is megilletné ez a kis figyelmesség. Javasolja, hogy ennek
értelmében legyen módosítva a határozati javaslat.
Murvai Lászlóné képviselő: Nem ért egyet Garádi István képviselő javaslatát, mert az ott élő
idős emberek egy ellátott intézményben laknak. Véleménye szerint a képviselő testület
vendégelje meg őket.
(Az ülést elhagyja Garamszegi Sándor képviselő 16.03 órakor jelenlévő képviselők
száma 15 fő.)
Hajdú András képviselő: Kéri, hogy az ajándék utalványokat legkésőbb 2004. december 10ig kapják meg a képviselők, hogy azokat időben ki tudják hordani.
Gyenes Levente polgármester: Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

241/2004. (XI.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 6 tartózkodással
döntött a 80 év felettiek karácsonyi ajándékozásáról,
vásárlási utalvány formájában, melynek értéke
3.000,- Ft/fő.
Az utalványok kiszállítását a képviselők, akadályoztatás
esetén a Polgármesteri Hivatal munkatársai végzik.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: 2004. december 10.

10. napirendi pont:
A helyi közút, -híd, vízelvezető rendszer és ezekhez kapcsolódó közterület karbantartási
munkák folyamatos ellátásáról szóló Közhasznú Szerződés módosításának javaslata.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

242/2004. (XI.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a TÜF Kht-val megkötött
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Közhasznú Szerződést nem módosítja.
A képviselő-testület megbízza polgármestert,
hogy a Kht. közhasznú szerződésének tárgyában keletkezett
kártérítési ügyek intézésével az önkormányzattal
szerződésben álló ügyvédi irodát bízza meg.
A témában a Műszaki Iroda folyamatosan működjön együtt a Kht-val.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

10/B. napirendi pont:
40 km-es sebességkorlátozó tábla kihelyezésének javaslata.
Gyenes Levente polgármester: Támogatja, hogy a város bevezető útjaira ki legyenek
helyezve a sebességkorlátozó táblák. Ennek az is nagy előnye, hogy így a Monori Rendőrség
Gyömrő egész területén leállíthatják a sebességmérő autóját.
Szabadi László képviselő: Javasolja a radarkontroll tábla kihelyezését is.
Gyenes Levente polgármester: Aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

243/2004. (XI.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 1 tartózkodással
döntött arról, hogy Gyömrő város bevezető útjaira 40 km-es
sebességkorlátozó tábla és a radar kontroll feliratú tábla
kerüljön elhelyezésre.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

11. napirendi pont:
Maglód Önkormányzat csatlakozási szándéka a Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft-hez.
Gyenes Levente polgármester: Szerveztek egy tájékozódó jellegű beszélgetést, ahol az a
megoldás született, hogy még további tárgyalások folyjanak Maglóddal. Ezért javasolja, hogy
ezt a napirendet vegyék le és majd csak a soron következő testületi ülésen tárgyalják.
Dr. Tóth János képviselő: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésén az a javaslat született, hogy
csak a kamatok legyenek elengedve, és ha rendezte Maglód a tartozását, akkor csatlakozhat a
Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft-hez.
Garádi István képviselő: Véleménye szerint is csak a kamatot lehet elengedni, a többi
adósságot pedig ki kell fizetniük. Kéri, hogy a 3. és 4. pont kivételével tárgyalják továbbra is
az ügyet.
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Sas Zoltán képviselő: A maglódi határozat egyetlen pontjával sem ért egyet, sőt még a kamat
elengedését sem javasolja. Hova lett az a pénz, amit a maglódi lakosoktól beszedtek?
Dr. Török Gábor képviselő: Korábbi tapasztalata, hogy a maglódi lakosság nincs korrektül
tájékoztatva. Meg kell bízni egy újságírót, hogy egy országos napilapban írja le a valós
tényeket.
Dr. Tóth János képviselő: Az Ügyrendi és Jogi Bizottságnak volt egy olyan javaslata, hogy
hozzon létre a testület egy munkacsoportot.
Sigmond Zsolt képviselő: A szennyvíztisztító telep bővítése volt az elsődleges cél. A három
település összefogásának ez a fő szempontja.
Gyenes Levente polgármester: Elfogadja az Ügyrendi és Jogi Bizottság javaslatát, hogy
hozzon létre a testület egy munkacsoportot, melynek összetételét személyekre bontva
határozzák is meg.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Javasolja, dr. Tóth János képviselő bevételét a
munkacsoportba.
Gyenes Levente polgármester: Az alábbi tagokat javasolja a munkacsoportba: dr. Tóth János
képviselő, Sas Zoltán képviselő, Sigmond Zsolt képviselő, Spaits Miklós képviselő, Mezey
Attila alpolgármester, Hodruszky Lajos alpolgármester és Gyenes Levente polgármester.
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

244/2004. (XI.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy munkacsoportot hoz létre, melynek tagjai:
dr. Tóth János képviselő, Sas Zoltán képviselő, Sigmond Zsolt képviselő,
Spaits Miklós képviselő, Mezey Attila alpolgármester,
Hodruszky Lajos alpolgármester és Gyenes Levente polgármester;
feladata a csatlakozás feltételeinek kidolgozása.
Elfogadja Maglód csatlakozását a Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft.
szolgáltatásához 2005. január 1-jével. Az egyéb feltételeket
a Maglóddal folytatott tárgyalások
után határozza meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

12. napirendi pont:
Szabó István (Gyömrő, Munkás u. 10. sz.) alatti lakos kérelme.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
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Garádi István képviselő: Miért nem fizetik ki a 2,5 millió Ft-ot Szabó István részére?
Végrehajtást fog kérni az önkormányzat ellen.
Dr. Tóth János képviselő: A testület elfogadta, hogy a sportegyesülettől átvállalja a tartozást,
így az esetlegesen felmerülő kamatokat is az önkormányzattal fogja kifizettetni.
Nagy Tiborné képviselő: Egyetért határozati javaslatban foglaltakkal.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért a 174/2004. sz. önkormányzati határozat
visszavonásával és az új határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

245/2004. (XI.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
döntött arról, hogy a 174/2004. (07.29.). sz. önkormányzati
határozatát visszavonja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

246/2004. (XI.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
döntött arról, hogy továbbra is fenntartja –Szabó István
(Gyömrő, Munkás u. 10. sz.) alatti lakos számára a Kóczán úti
területen- telekeladási ajánlatát.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

13. napirendi pont:
Gyömrő Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Rt. között – a 2004. évi XXXIII.
számú törvény alapján – megkötött szerződés.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Nagy Tiborné képviselő: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésén megkérdezte a jegyző urat,
hogy ügyintézői munkakörbe lesz-e utalva a feladat ellátása, Ő inkább egy munkacsoport
létrehozását javasolta.
Gyenes Levente polgármester: Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.
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247/2004. (XI.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a helyközi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos
megállapodást az előterjesztett formában elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

248/2004. (XI.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés
biztosításával kapcsolatos Közszolgálati Szerződést az
előterjesztett formában elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat ügyvédi
irodájának véleményezése után a szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

14. napirendi pont:
Döntés a játszótérépítés kivitelezéséről szóló számlák kiegyenlítéséről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő: Hol található ez a játszótér, és miért nem kötötte meg az
önkormányzat a Mobilitás Kft-vel a szerződést időben?
Gyenes Levente polgármester: A Nefelejcs – Bimbó utca sarkán található ez a játszótér. A
MOL Rt. nem adta meg az eredeti helyre az engedélyt, és ezért új területet kellett keresni,
ezért csúszott a szerződéskötés időpontja is.
Hajdú András képviselő: Látta a játszóteret és az a véleménye, ha nem vesz részt az
önkormányzat a pályázaton és önerőből építi meg, akkor is különbet épített volna.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Ez egy EU szabvány szerint épült játszótér.
Nagy Tiborné képviselő: Ő is látta a játszóteret. Egyetért a határozati javaslattal, de mielőtt
elszállításra kerül, csináltassanak egy értékbecslést.
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Gyenes Levente polgármester: Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.
249/2004. (XI.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Sajó Kft. bontsa el és
szüntesse meg a játszóteret.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

(Az ülést elhagyta dr. Török Gábor képviselő 16.46-kor a jelenlévő képviselők száma 14
fő.)

15. napirendi pont:
Katolikus Egyház kérelmének elbírálása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

250/2004. (XI.08.) sz önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Római Katolikus Egyházközösség számára
a 2005. évre járó bérleti díjat –800.000,- Ft-ot- biztosítja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

15/b. napirendi pont:
Hoyos Imre a Teleki család műemléki kripta felújítására vonatkozó kérelme.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Nagy Tiborné képviselő: Nézze meg az önkormányzat, hogy mennyibe kerülne a kripta
felújítása, és ha nagyon magas, akkor javasolja a kérelmező részére a 100.000,- Ft támogatás
kifizetését a 2005. évi költségvetésből.
Gyenes Levente polgármester: Fel lett mérve a kripta állapota. A 100.000,- Ft-os támogatás
kifizetését javasolja, a 2005. évi költségvetésből.
Aki a javaslattal egyetért, szavazzon.
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251/2004. (XI.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy Hoyos Imre 100.000,- Ft-os támogatási
kérelmét elfogadja, és a 2005. évi költségvetésbe a
támogatást betervezi.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

16. napirendi pont:
Bizottsági beszámolók elfogadása.
Ügyrendi és Jogi Bizottság:
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.
252/2004. (XI.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Ügyrendi és Jogi Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság:
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

253/2004. (XI.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

VOKS Bizottság:
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.
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254/2004. (XI.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a VOKS Bizottság beszámolóját elfogadta.

Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

17. napirendi pont:
Interpellációk-bejelentések.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő: Fontosnak tartja, hogy a város egész területe szép legyen. Szeretne
kérni egy időpontot a polgármester úrtól, amikor együtt be tudják járni az elhanyagolt
területeket. Kaptak egy meghívót a II. világháborús megemlékezésre, de ezt az emlékművet
előtte rendbe kellene hozni, amíg az időjárás engedi. A 2/11. pont kéri a polgármester urat,
hogy menyjen ki a régi telepi temetőbe és ellenőrizze le, mert a sírok között nagy a gaz és a
bozót.
Gyenes Levente polgármester: Garádi István bejárási kérelmére a 2004. november 20-i
(szombat) időpontot adja meg.
(Az ülést elhagyja Székely Attila képviselő 16.58 órakor. A jelenlévő képviselők száma
13 fő.)
Hajdú András képviselő: Megkeresték a régi temető állapotával kapcsolatban, és véleménye
szerint is borzasztó a helyzet.
Gyenes Levente polgármester: 2004. október 29-30-án, mind a három temetőt körbejárta a
kht-val és minden temetőt rendben találtak, kivéve egy-két orgonabokrot. Amint a levelek
lehullanak azok is ki lesznek vágva. Még a szemétkupacok is el lettek szállítva. Jövő héten
ismét elszállítják az ünnep után felgyülemlett virágokat, koszorúkat.
Garádi István képviselő: Az interpellációjára adott válaszokat elfogadja.
Hajdú András képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadja.
Szabadi László képviselő: Örömmel olvasta, hogy az üllői busz ismét visszaállításra kerül.
Több Táncsics M. úti lakos megkereste a járda állapota miatt. Főleg a temető környékére
panaszkodnak. A Táncsics M. úton a tehergépkocsi forgalmat is korlátozni kellene Az
Erzsébet-telepi buszforduló állapota nagyon rossz. Nem volt sem augusztus 20-án, sem pedig
október 23-án a város fellobogózva.
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Gyenes Levente polgármester: Utána néz a lehetőségeknek és az okoknak. Megköszöni a
részvételt, az ülést bezárja.

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Dr. Tóth János
Ügyrendi és Jog Biz. Elnöke
jkv. hitelesítő

/ Kosztelnik Károlyné/ s.k.
Közig. és Lakosságszolg. irodavezető

