JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi
ülésén, 2004. július 14-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti
tanácskozó teremben.

Jelen vannak:

Gyenes Levente polgármester, Balogh Béla, Garamszegi Sándor
képviselő, Hodruszky Lajos, Mezey Attila alpolgármester, Murvai
Lászlóné, Nagy Tiborné, Pató Zoltán, Sas Zoltán, Sigmond Zsolt,
Székely Attila, Dr. Tóth János, Dr. Török Gábor képviselő

Igazoltan
távolmaradt:
Tanácskozási
joggal részt vett:

Garádi István, Hajdú András, Spaits Miklós, Szabadi László képviselő

Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné oktatásügyi főtanácsos

Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
rendkívüli testületi ülés határozatképes, 13 képviselő van jelen, a testületi ülést megnyitja.
Garádi István, Hajdú András, Spaits Miklós és Szabadi László képviselők jelezték
távolmaradásukat.
A jegyzőkönyvet Sutús Judit vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület a napirendi pontokat 13 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta.

Napirendek tárgyalása
1. napirendi pont:
Az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása (EU jogharmonizáció).
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Dr. Tóth János képviselő: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság a testületi ülést megelőzően
módosított a rendeleten.
Varga Ernő jegyző: A bizottság megtárgyalta a rendeletet. Garádi István képviselő úrtól is
érkezett ehhez öt módosító indítvány, melyből kettőt nem javasolt módosítani, elfogadni a
bizottság. Többek között a településközpont meghatározásának módosítását sem javasolta a
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bizottság. Kéri, hogy polgármester úr minden módosító javaslatot tegyen fel szavazásra. Az
első módosító javaslat, hogy az 1. § végére a szakhatósági szót tegyék be az alábbiak szerint:
„… építésügyi és környezetvédelmi szakhatósági előírásoknak.”
Gyenes Levente polgármester: Aki a módosító javaslattal egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a módosító
javaslatot.
Varga Ernő jegyző: A 4. § (2) bekezdésében az állattartó építmény helyett az állattartó hely
megnevezést javasolja használni, a zárójeles rész pedig kerüljön kihúzásra.
Gyenes Levente polgármester: Aki a módosító javaslattal egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a módosító
javaslatot.
Varga Ernő jegyző: A 4. § (3) bekezdés b.) pontjában az állattartó telep és az állattartó hely
esetén ne különböző időpontot jelöljenek meg a bevezetésre, valamint a türelmi időt is
egységesen határozzák meg. Mindkét esetben 2005. január 1-től egy év átmeneti időt
biztosítsanak.
Gyenes Levente polgármester: Aki a módosító javaslattal egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a módosító
javaslatot.
Varga Ernő jegyző: Az 1. sz. melléklet a.) és b.) pontjába kerüljön beillesztésre az állattartó
hely megnevezés az alábbiak szerint:
„a.) nagy- és kis haszonállat tartása állattartó hely esetén összesen”
„b.) egyéb kis-, prémes, egyéb- és kedvtelésből tartott állat, állattartó hely esetén”
Gyenes Levente polgármester: Aki a módosító javaslattal egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a módosító
javaslatot.
Varga Ernő jegyző: Az 1. sz. melléklet I. d.) pontja utáni második bekezdés („Zárt
technológiával történő ….”) elhagyását javasolja.
Gyenes Levente polgármester: Aki a módosító javaslattal egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a módosító
javaslatot.
Varga Ernő jegyző: Van két hely a rendeletben, ami kipontozásra került. A testület korábban
az Ipari, Kereskedelmi, Mezőgazdasági Bizottságot bízta meg ezzel a szabályozási jogkörrel.
Véleménye szerint vagy a Környezetvédelmi, vagy az Ügyrendi és Jogi Bizottságra legyen ez
a teljes hatáskör átruházva.
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Hodruszky Lajos alpolgármester: Javasolja, hogy a Környezetvédelmi Bizottság kapja meg
feladatul.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Környezetvédelmi Bizottság
átruházott hatáskörben e rendelet szabályainak megsértése esetén eljárjon, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a
Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben e rendelet szabályainak megsértése
esetén eljárjon.
Gyenes Levente polgármester: Aki a rendeletet a fenti módosításokkal elfogadja, szavazzon.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete 13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotta

11/2004. sz. r e n d e l e t é t
az állattartás helyi szabályairól.

2. napirendi pont:
A 21/2003. (X.16.) sz., a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet módosítása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Varga Ernő jegyző: Két módosító javaslat hangzott el az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésén.
Az egyik, hogy rendelet 3. § c.) pontja a törvény pontos megnevezésével legyen kiegészítve:
„Az 1993. évi III. tv. 3. § (3) bekezdése alá…”. A másik az 5. § (5) bekezdésének b.) pontja az
alábbiak szerint legyen módosítva: „… a lakásfenntartás elismert havi költségének és az
1993. évi III. törvényben meghatározott képlet alapján számolt támogatás mértékének
szorzata…”.
Gyenes Levente polgármester: Aki a szociális rendelet módosítását a fenti kiegészítésekkel
elfogadja, szavazzon.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete 13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotta a

12/2004. sz. r e n d e l e t é t
a 21/2003. (X.16.) sz., a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
rendelet módosításáról.
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3. napirendi pont:
Javaslat a KIOP-2004.-1.1.2.0. sz., „Szennyvízelvezetés és –tisztítás fejlesztése” című
pályázat benyújtására.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Dr. Tóth János képviselő: Érdemes tájékoztatni a testületet arról, hogy a kormányzat
biztosítja a 140 millió Ft-os vissza nem térítendő céltámogatást. Mennyiben függ össze a
kettő?
Sigmond Zsolt képviselő: Ez egy EU-s pályázat, a Környezetvédelmi és a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium írta ki. Ez is vissza nem térítendő támogatás lenne, minimum 500
millió Ft, ami elérhető. Július 15. a pályázat beadási határideje. Gyakorlatilag a már meglévő
anyagokat kellett egy kicsit átalakítani úgy, hogy beleférjenek a 500 millió Ft-os minimum
határba. A céltámogatási pályázatra beadott anyag egy kb. 400 millió Ft-os összeg, ez lett
informatikai fejlesztésekkel kiegészítve. Ehhez nem szükséges a vízjogi létesítési engedély
módosítása. Minden már meglévő engedély működik. 582 millió Ft-ra pályázna most az
önkormányzat. Ha nyer a pályázaton az önkormányzat, akkor 95%-ot kapna és 5% lenne az
önrész. Augusztus végén, szeptember elején fogják elbírálni ezt a pályázatot. Viszont ha nyer
az önkormányzat a pályázaton, a céltámogatási pályázaton nyert összeget nem tudja
felhasználni. Ha viszont a céltámogatást lehívják, akkor nem tudják lehívni a mostani
összeget. A céltámogatáson nyert 140 millió Ft kevés a szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez.
Ha az 500 millió Ft-os pályázaton nyernek, akkor az gyakorlatilag mindent fedezni fog. Ez
egy februárban kiírt pályázat, a vízműhöz és a műszaki irodához eljutott, de senki nem akart
rá lépni. Két hete tudta meg, hogy van ez a lehetőség. Két hét alatt állt össze az anyag.
Összesen 8 milliárd Ft van a pályázatban. A holnapi nap folyamán fog tárgyalni a kiírók
képviselőjével, és megnézik, milyen esélyekkel tudnak indulni a pályázaton.
Dr. Tóth János képviselő: Itt is kormányzati döntés szükséges.
Gyenes Levente polgármester: Amit egyszer már megítéltek az önkormányzat részére, azt
nem veszik vissza.
Dr. Tóth János képviselő: A kiírás elment június 30-ig, amiről korábban döntöttek?
Sigmond Zsolt képviselő: Nem ment el, mert sajnos nem készültek el az anyagok, amelyek
kellettek volna.
Gyenes Levente polgármester: Beszéltek a Közbeszerzések Tanácsával, hogyan lehetne
gyorsan lebonyolítani az eljárást. Nem kell 4 hónap csak a pályáztatásra és az elbírálásra,
hiszen itt havária helyzet van, illetve a források nem állnak 100%-ban rendelkezésre.
Meghívásos közbeszerzési pályázatot kellene lefolytatni. Erről külön kell a Közbeszerzések
Tanácsát értesíteni, akik értesítenek majd arról, hogy hozzájárulnak ehhez, hiszen azt
mondták, hogy hozzá fognak járulni. Javasolták 5-8 cég meghívását, de háromnál kevesebb
nem lehet. Ha olyan céget nem hívnak meg, aki egyébként pályázni akart, akkor annyi
történhet, hogy ezért megbírságolják az önkormányzatot.
Dr. Tóth János képviselő: Született egy önkormányzati határozat, melynek a végrehajtásáért
a polgármester úr felelős. A probléma az, hogy a határidő június 30. volt, ahhoz képest már 2
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hét csúszásban vannak. Június 29-én rendkívüli testületi ülést kellett volna összehívni, hogy
visszavonják a szóban forgó határozatot, és másik határidőt kellett volna meghatározni.
Nagy Tiborné képviselő: Javasolja a pályázat beadását. Elmondja, hogy ő hozta a
figyelemfelhívást, ami erről az 500 millió Ft-os pályázatról szólt. A pályázat elbírásának
határidejével kapcsolatban 6 hónapra emlékszik. A testület mindenről kapjon tájékoztatást,
hogy áll a dolog, és ha döntésre van szükség, akkor mindenre mondjon igent vagy nemet. A
testület minden információnak legyen birtokában.
Gyenes Levente polgármester: Az eredeti verzió folyamatosan megy, ez egy másik lehetőség,
és amíg nem biztos, hogy nyernek rajta, addig nem kell emiatt bármit is leállítani, minden
menjen a maga útján, és ha nyernek, akkor döntsenek arról, mit csináljanak a már megnyert
140 millió Ft-os céltámogatással.
Sigmond Zsolt képviselő: Még hivatalosan ki sem jött, hogy nyertek a céltámogatáson, és
véleménye szerint nyáron ki sem fog jönni, mert mindenki szabadságon van. Semmi köze
sincs a két pályázatnak egymáshoz, csak akkor fogják ütni egymást, ha mind a kettőn
nyernek.
Gyenes Levente polgármester: Ha a Közbeszerzések Tanácsa elfogadja a gyorsított eljárást,
akkor kell rendkívüli testületi ülést tartani.
Sigmond Zsolt képviselő: Javasolja a pályázat beadását.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért a pályázat benyújtásával, szavazzon.

168/2004. (07.14.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a KIOP-2004-1.1.2.0. kódszámú,
„Szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztése”
elnevezésű pályázaton részt vesz,
a szükséges önrészt 29.125.200,- Ft-ot
rendelkezésre bocsátja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

4. napirendi pont:
A Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács tagsági jogviszony létesítése.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Nagy Tiborné képviselő: A határozati javaslatból kimaradt egy szó, az „Egészségügyi”. Kicsit
nehéz volt megérteni a mellékelt anyagból, hogy mit jelent ez az önkormányzatnak tagdíjban.
Az 5.1.5. pontban van leírva, hogy mit fog ez jelenteni, de véleménye szerint ez több lesz,
mint 20.000,- Ft. Ugyanakkor ebből a Tanácsból bármikor ki lehet lépni.
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Murvai Lászlóné képviselő: A leírás egy sablonszöveg, talán Dr. Török Gábor képviselő mint
szakmabeli, tud erről valamit mondani.
Dr. Török Gábor képviselő: Nem tudja megerősíteni az abban leírtakat. Ez egy sóhivatalnak
tűnik, aminek az árát az önkormányzat fizeti. Ugyanakkor javasolja, próbálják ki, hiszen
könnyen ki lehet lépni belőle.
Gyenes Levente polgármester: Javasolja, hogy indításnak nézzék meg, miről szól ez a
Tanács, egy évre létesítsenek tagsági jogviszonyt. Aki ezzel egyetért, szavazzon.

169/2004. (07.14.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy csatlakozik a Közép-Magyarországi
Regionális Egészségügyi Tanácshoz.
Megbízza a polgármestert, hogy az Alapító Szerződést
írja alá.

Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt és a rendkívüli ülést bezárja.

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

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

Varga Ernő
jegyző

