JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. június 21-én
megtartott rendes ülésén Gyömrőn a Szabadság tér 1. sz. alatt lévő tanácskozó
teremben.

Jelen vannak:

Gyenes Levente polgármester, Balogh Béla, Garádi István, képviselő,
Hodruszky Lajos alpolgármester, Mezey Attila alpolgármester, Murvai
Lászlóné, Nagy Tiborné, Pató Zoltán, Sas Zoltán, Sigmond Zsolt, Szabadi
László, Székely Attila, Dr. Tóth János képviselő.

Meghívottként
megjelent:

Volcz Zoltánné oktatási referens,
Rupp Zoltán műsz.-beruh. irodavezető,
Agócs Zoltán Kht. ügyvezetője.

Érkezését későbbre:
jelezte:

Garamszegi Sándor, Hajdú András, Dr. Török Gábor képviselő.

Igazoltan távolmaradt:

Spaits Miklós képviselő.

Tanácskozási
joggal részt vett:

Varga Ernő jegyző.

Jegyzőkönyvet vezette:

Horváth Ferencné.

Gyenes Levente polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes /13 képviselő van jelen/, az ülést megnyitja.
Kérdése, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e kiegészítés, észrevétel?
Dr. Tóth János képviselő:
Javasolja levenni napirendről a vagyonrendelet módosítását, valamint a 6.1 sz. napirendet, még
egy bizottsági tárgyalás után kerüljön a következő testületi ülésre.
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Gyenes Levente polgármester:
Aki a javasolt napirendek levételével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a 4.2., és 6.1. napirendi pontok napirendről történő levételét
egyhangúlag elfogadta.
Garádi István képviselő:
Jegyző úrtól kérdezi, hogy a testület módosította a munkatervét, miért van ma testületi ülés?
Varga Ernő jegyző:
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalt arról, hogy a választások miatt egy héttel később kerüljön
sor a testületi ülés megtartására.
Garádi István képviselő:
Erre testületi határozat nem született, rendkívüli ülést a polgármesternek bármikor joga van
összehívni, de a mai ülés rendes ülés. Választás miatt, nem indokolt a testületi ülést elhalasztani.
Murvai Lászlóné képviselő:
A 12. napirendi pont levételét kéri, a következő ülésre valamennyi képviselő tehet személyi
javaslatot a Vízi-közmű Kft. Felügyelő Bizottságának elnöki posztjára.
Gyenes Levente polgármester:
Aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a 12. napirendi pont levételét egyhangúlag elfogadta.
Gyenes Levente polgármester.
Spaits Miklós képviselő úr őt kérte meg, hogy távollétében javasolja a 24. napirendi pont
levételét, mert a Településügyi Bizottság jobb lehetőségre tud előterjesztést tenni a testület felé,
ami hitel felvétele nélkül egyszerűsítené a közbeszerzési pályázatot.
Dr. Tóth János képviselő:
Arról szó nem lehet, hogy a vízi-közművet vállalkozásba adjuk. Ha most ezzel a napirendi
ponttal a testület nem foglalkozik, a szennyvíztisztító bővítésére már az idén nem fog sor kerülni.
Ez nem egy új javaslat, nem javasolja a napirendi pont levételét.
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Gyenes Levente polgármester:
Jövő hét csütörtökön tárgyalja Maglód ezt a kérdést, meg kellene várni, hogyan határoz a
maglódi testület erről. Fontos lenne, hogy ezt a közbeszerzési pályázatot mindhárom település
közösen tudja kiírni. Maglód döntését megvárva a jövő héten egy rendkívüli ülés keretében,
ebben a kérdésben tudunk dönteni.
Dr. Tóth János képviselő:
A mai napon beszélt Dr. Gál Zoltán országgyűlési képviselővel, aki elmondta, hogy tájékozódása
szerint 99 %-ban Gyömrő megkapja a pályázati pénzt. Gál úr azt ígérte, hogy 15.00 óra után
telefonon fog hívni ezzel kapcsolatosan. A szennyvíztisztító bővítése olyan fajsúlyú dolog,
amivel halaszthatatlanul foglalkozni kell. Ismerteti a további pályázati lehetőségeket, amelyek
határideje június 30, illetve augusztus 31.
Nagy Tiborné képviselő:
Furcsának találja, hogy Gyömrő és Ecser igazodjon Maglódhoz, amikor ő tart be nekünk.
Mindennél fontosabb a szennyvíztisztító telep bővítése. Azzal nyílik lehetőség a közbeszerzési
pályázatra, ha ma erről határozunk.
Kéri, hogy Dr. Tóth János képviselő adja át a pályázati lehetőségek listáját a vezetésnek, hogy
nézzék át, mire érdemes pályáznunk. Nem támogatja, hogy Maglódhoz igazodjunk, mert időt
vesztünk, ha várunk. Ettől függetlenül a polgármester úrnak legyen információja Maglód
döntéséről.
Garádi István képviselő:
Hónapok óta javasolta a közös testületi ülés összehívását, amelynek célja az egymás meggyőzése
lett volna.
Gyenes Levente polgármester:
Kezdeményeztük Maglóddal a közös testületi ülést, de nem voltak partnerek annak
létrehozásában.
Mezey Attila alpolgármester:
Nem javasolja a napirendi pont levételét, a testület fogadja el a határozati javaslatot, de a
határidőt szabjuk meg. Azonban ha a polgármester úr úgy látja, hogy most mégsem érdemes
kiírni a közbeszerzési pályázatot, akkor a testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy saját
hatáskörben döntsön a közbeszerzési pályázat kiírásának időpontjáról.
Murvai Lászlóné képviselő:
Egyetért a javaslattal. Egyébként azt hallotta, hogy egyik képviselőnk megkereste Maglódot és
Ecsert a vízi-közművek eladása ügyében. Nem tudja, hogy erre kitől kapott felhatalmazást.
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Gyenes Levente polgármester:
Nem tud a dologról, lényeg az, hogy a mai napon tárgyaljunk a pályázatról.
Szeretné 12. napirendi pontként a Gyömrő Városért Közalapítvány kuratóriumi elnök
személyének tárgyalását felvenni, mivel Gazdag István úr lemondott. Helyette próbált gyömrői
embert keresni, de sajnos nem talált megfelelő személyt erre a posztra, így Borsitzky Kálmán urat
javasolná a helyére.
Nagy Tiborné képviselő:
Vegyük fel napirendre, de érdemben most ne tárgyaljon róla a testület.
Gyenes Levente polgármester:
Aki a napirendi pont felvételével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a polgármester által javasolt napirendet 12. napirendként
egyhangúlag felvette.
Ha nincs több módosító indítvány, aki a módosításokkal együtt a napirendi pontokat elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a napirendi pontok tárgyalását
egyhangúlag elfogadta.

a módosításokkal együtt

Kérdése, hogy van-e napirend előtti felszólalás?
Garádi István képviselő:
Az elmúlt ülésen nagy derültséget okozott a 2000 Kör tagjainak, hogy a hitelfelvételt nem
fogadta el, viszont Dr. Tóth János javaslatát elfogadta. A javaslattal egyetértett, azt azért fogadta
el.
Az elmúlt héten kapott egy meghívót a Tóstrand bizottságának ülésére, egy nappal az ülés előtt.
Nagyon érdekelte volna mindkét téma, szeretett volna itt lenni, de el kellett utaznia. Kéri az
illetékeseket, hogy a meghívókat a jövőben megfelelő időben postázzák, mert egyik napról a
másikra nem tudja átprogramozni magát.
A mai testületi ülés megkezdése előtt szólt Sigmond képviselő úr, hogy van még egy kimutatás a
CD-n, amit érdemes megnézni. Talán szerencsésebb lett volna ráírni a meghívóra, így biztosan
mindenki megnézte volna és most hozzá tudott volna szólni. Mivel azt most látja először, nem
tud hozzászólni.
/Garamszegi Sándor képviselő megérkezett! Jelenlévő képviselők száma: 14 fő./
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N a p i r e n d i pontok tárgyalása:

1. napirendi pont:
Az Adóhatósági Iroda 2003. évi tevékenységének értékelése:
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás? Nincsen.
Aki az Adóhatósági Iroda 2003. évi tevékenységének értékelését elfogadja, szavazzon.

133/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Adóhatósági Iroda 2003. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

2. napirendi pont:
Polgármester jelentése a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás? Nincsen.
Aki a jelentést elfogadja, szavazzon.

134/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadta.
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Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

3. napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló a két ülés között tett intézkedésekről.
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Nagy Tiborné képviselő:
Kérdése, hogy a közétkeztetési ellenőrt milyen formában akarják foglalkoztatni, mi lenne a
feladata, mennyiért kívánják foglalkoztatni? Egyébként nem igazán ért egyet az alkalmazásával,
mert úgy gondolja, hogy a közétkeztetést biztosítótól kell megkövetelni, hogy úgy dolgozzanak,
hogy a mostanihoz hasonló helyzet ne fordulhasson elő.
A Teleki kastélyhoz vezető járda felújítása valóban aktuálissá vált, de reméli, hogy nem a
Rákóczi napok rendezvénye miatt kerül rá sor, hanem egyáltalán azért, mert szükség volt rá.
Gyenes Levente polgármester:
Most van a Kht-nak kapacitása a munka elvégzésére.
Mezey Attila alpolgármester:
Megbízásos alapon lesz alkalmazva a közétkeztetési ellenőr, nemcsak a közétkeztetést biztosító
konyhát, hanem az intézmények melegítő-tálaló konyháit is ellenőrizni fogja, szeptember 1-től
fog munkába állni.
Nagy Tiborné képviselő:
Kérdése, hogy van-e rá létszámkeret és bérkeret? Ha az önkormányzat alkalmazza, jó lenne, ha
részleteiben tudnának róla a képviselők. Alkalmazása előtt kéri, hogy kerüljön vissza a testület
elé.
Gyenes Levente polgármester:
Aki a beszámolót elfogadja, szavazzon.
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135/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a polgármesteri beszámolót elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

4. napirendi pont:
Rendelet:
Javaslat a locsolóvíz bekötés és az illegálisan igénybe vett víz- és csatornaszolgáltatás
díjának megállapítása:
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Kapja vissza a Településügyi Bizottság a rendeletet és a következő ülésre hívják meg Klász urat.
A rendelet illegális részére nincs meghatározás. Egyetértene a locsolóvíz lehetőségével, de ahhoz
szükség volna a locsolóvíz hálózat kiépítésére, amely fagyhatáron belül épülhetne meg,
megfelelő vízjogi létesítési engedéllyel. Akár egy-egy utca társadalmi munkában is megépíthetné.
Javasolja, hogy vegyék le napirendről, a bizottság kapja vissza átdolgozásra.
Gyenes Levente polgármester:
Jó néhány bizottság működik, azt kérné a Településügyi Bizottságtól is, hogy felelősséggel
dolgozzon, hogy a többi bizottság munkáját ne akadályozza.
Dr. Tóth János képviselő:
A Településügyi Bizottság ülésén nem volt ott, de az előterjesztés több szempontból jogilag nem
megalapozott. Meg kell vizsgálni, hogy a locsolóvíz hálózatot hogyan lehetne kiépíteni.
Nagy Tiborné képviselő:
Ezzel egyetlen lakosnak sem kötelező élni. Úgy gondolja, hogy a locsolás nem luxus, hanem a
tiszta környezetet, az egészséges életmód megteremtését szolgálja. Bízik benne, hogy előbbútóbb ezért a lakosság kedvezményt fog kapni.

8

Murvai Lászlóné képviselő:
Azzal egyetért, hogy aki locsol, ne vegye igénybe a 20 %-os kedvezményt. Mivel tudomása van
arról, hogy egyre több lakos furat kutat, két-három év múlva kevesebb lesz a vízfogyasztás.
Sigmond Zsolt képviselő:
Semmiképpen nem ért egyet azzal, hogy az ivóvizet locsolásra használják, mert még így is
szükség volna további kutak furására ahhoz, hogy ne legyen vízhiány.
Gyenes Levente polgármester:
Aki a rendelet módosítását elfogadja, szavazzon.

Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodással megalkotta a
10/2004. sz. r e n d e l e t é t
a 25/2003. /XII.22./ sz., a helyi közüzemi ivóvízdíj és csatornadíj megállapításáról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról.

5. napirendi pont:
Iparűzési adó 50 %-ának felajánlásaként elvégzett munka átvétele.
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Sigmond Zsolt képviselő:
A tornacsarnok világításának felújításának munkavégzését nem javasolja elfogadni
Gyenes Levente polgármester:
Aki az 1. sz. határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.
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136/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy Szöllősi Sámuel /2230. Gyömrő, Rudolf u.
10./ által készített, a műszaki iroda által leigazolt munkát
/földmunka végzése géppel/ 50.000.- Ft értékben átveszi.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester:
Aki az 2. sz. határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

137/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Beige Kft. /2230. Gyömrő, Liszt F. u. 48./.
által készített, a műszaki iroda által leigazolt munkát
/villanyszerelés/ nem veszi át..
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

6. napirendi pont:
6.1. „Rákóczi Napok” megrendezéséhez kapcsolódó költségvetési keret meghatározása.
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Murvai Lászlóné képviselő:
Nem ért egyet a rendezvény támogatásával.
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Nagy Tiborné képviselő:
Javasolja, hogy a jövőben minden rendezvény kerüljön bele a Művelődési Ház költségvetésébe,
ne kerüljön rendszeresen a testület elé a Rákóczi napi rendezvény. A bizottsági ülésen elhangzott,
hogy 40-50 ember már régóta dolgozik, akiket most már nem lehet cserbenhagyni.
/Garádi István képviselő elhagyta az üléstermet! Jelenlévő képviselők száma: 13 fő./

Gyenes Levente polgármester:
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

138/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
döntött arról, hogy a Rákóczi Napok rendezvény megszervezéséhez a költségvetésben megállapított támogatások, ezen
belül egyéb rendezvények költségvetési tétel terhére
400.000.- Ft-ot
biztosít.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2004. július 4.

7. napirendi pont:
Széchenyi és Ady Endre utcák aszfaltozására bekért ajánlatok elbírálása.
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Mezey Attila alpolgármester:
Első helyezett a Hoffmann Rt.
Gyenes Levente polgármester:

Aki az 1. sz. határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.
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139/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Széchenyi és Ady Endre utca aszfaltozási munkáira kiírt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja. A beérkezett ajánlatok közül a
Hoffmann Rt-t
nyilvánítja nyertesnek.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eredményt hirdesse
ki és a nyertes pályázóval a kivitelezésre szóló szerződést
kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: a hivatalos eredményhirdetést követően 15 nap.

Gyenes Levente polgármester:
Aki a 2. sz. határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

140/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy engedélyezi a Gyömrői TÜF Kht. részére,
hogy a Kossuth Ferenc utca Táncsics M. úttól Vasútállomásig
terjedő szakaszának aszfaltozási munkáit saját költségvetéséből
elvégezze. A kivitelezést a tervekben meghatározott műszaki
feltételekkel, 4,5 méter szélességben kell megvalósítani.
A kivitelezési munkákhoz az önkormányzat műszaki ellenőrt
rendel ki.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2004. augusztus 31.
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8. napirendi pont:
Közbeszerzési pályázat kiírása aszfaltozásra.
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:

Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

141/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a város mészkő-zúzalékkal fedett útjainak
pormentesítési célú aszfaltozására közbeszerzési pályázatot
ír ki. A pályázatban megjelölendő aszfaltozási mennyiség
120.000 m2, melyet plusz 15 %-kal a szerződéskötés időpontjában módosíthat.
Felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás meghirdetésére és a Közbeszerzési Szabályzatban rögzített módon
történő lefolytatására.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

9. napirendi pont:
Csillag Kft. javaslatának megtárgyalása.
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Dr. Tóth János képviselő:
Nem tartja szükségesnek, a közös dolgokra még mindig ráfizettünk, arra pedig nincs szükségünk.
Ne tartsunk a vízre igényt, ne kérjünk vízvizsgálati véleményt.
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Murvai Lászlóné képviselő:
Ne lépjünk Dr. Doricsák Erzsébettel kapcsolatba.
Sas Zoltán képviselő:
A „B” határozati javaslatot támogatná vízvizsgálattal.
Nagy Tiborné képviselő:
Javasolja, hogy mindkét változatra szavazzon a testület.
Aki az „A” megjelölési határozati javaslattal egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület az „A” megjelölésű határozatot elutasította.

Gyenes Levente polgármester:
Aki a „B” megjelölésű határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

142/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással
döntött arról, hogy a Csillag Kft. konkrét javaslatát szakvéleménnyel alátámasztva készíttesse el és azt terjessze a képviselő-testület elé, hogy érdemben a testület tárgyalni tudjon.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

/Garádi István képviselő visszatért az ülésterembe! Jelenlévő képviselők száma: 14 fő./

10. napirendi pont:
Ajánlat kommunális hulladék feldolgozó létesítésére.
/melléklet!/
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Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Nagy Tiborné képviselő:
Egyetért, hogy a bizottságok tárgyaljanak erről, azonban úgy tudja, hogy az előző testület által
hozott határozat visszavonhatatlan. Egyébként nagyon meglepte az előterjesztés.
Gyenes Levente polgármester:
Amikor felkeresték őt ezzel a svéd technológiával, ami egy zárt, kémény nélküli technológia,
semmit nem juttat ki a környezetbe, mivel gáz keletkezik és villamos energiává alakítható, nem
hangzott rosszul. Ezért gondolta, hogy foglalkozzon vele a Településügyi és Környezetvédelmi
Bizottság.
Dr. Tóth János képviselő:
Egy megvalósíthatósági tanulmányt kellene készíttetni az ajánlattevővel.
Sigmond Zsolt képviselő:
Ingyen vállalnak egy felmérést, ami arról szól, hogy Gyömrő és térségében érdemes-e ilyen
tevékenységet létesíteni. Ha ők ezt a tanulmányt elkészítik és a testület elfogadja, velük fogjuk
kiviteleztetni.
Nagy Tiborné képviselő:
Ugyaneddig jutott el az előző testület is. Vigyázzanak ezzel a dologgal.
Hodruszky Lajos alpolgármester:
Annak idején veszélyes hulladék-égetőről volt szó, a kettő között óriási különbség van. Más
településekről ide hordták volna a veszélyes hulladékot. A jelenlegi ajánlat jónak tűnik, körbe
kell járni, hogy milyen referenciával rendelkezik. Azt tudjuk, hogy az építési törmeléket nem
tudják feldolgozni, ami azt jelenti, hogy a szemét 30 %-át valahová el kell helyezni.
Sas Zoltán képviselő:
Az ajánlatból azt olvasta ki, hogy mi építsük fel drága pénzen. Ezért is vissza kell adni a
Településügyi Bizottságnak.
Gyenes Levente polgármester:
Úgy nyilatkoztak, hogy minden költséget ők állnak, de ő is egyetért azzal, hogy a Településügyi
Bizottság foglalkozzon az ajánlattal.

15

Garádi István képviselő:
Az előző testület hozott egy határozatot, miszerint égetőművel Gyömrő soha többet nem
foglalkozik. Nehéz lesz megmagyarázni az embereknek, hogy nem veszélyes hulladék-égető,
hanem egy erőmű. Véleménye szerint mindenképpen negatív lakossági véleményt fog kiváltani.
Kell ez nekünk? Nem. Azok a települések, ahol hulladék lerakó épül, nagyon keményen
megharcolták a lehetőségét annak, hogy megépüljön a hulladék lerakó.
Ha ezt a testület egyszer már elvetette, nem kellene vele foglalkozni még olyan szinten sem, hogy
visszaadják a bizottságnak.
/Hajdú András képviselő megérkezett! Jelenlévő képviselők száma: 15 fő./
Sigmond Zsolt képviselő:
Nem égetésről van szó, hanem különböző hőfokokon működik, ez egy processzoros katalizátor.
A szeméthez különböző anyagokat adnak, amelyek szétbomlasztják a különböző szemetet, amely
által gáz keletkezik, ami energiaként hasznosítható. Ez egy új találmány, amit szeretnének a
világban elterjeszteni. Odáig kellene első lépcsőben eljutni, hogy ez a cég ezen a területen tudnae egy ilyen technológiát működtetni.
Murvai Lászlóné képviselő:
Ott volt a bizottsági ülésen, a technológia ismertetése után azt mondta, hogy ehhez ő is hozzá
tudna járulni, de ő úgy gondolja, hogy a működtetéshez szükséges szemét mennyiséget nem
tudnánk biztosítani. Arról is szó esett, hogy a meglévő szemétbányában lévő szemetet is
feldolgoznák.
Hodruszky Lajos alpolgármester:
Fel kellene ajánlani Maglódnak ezt a lehetőséget.
Garádi István képviselő:
Név szerinti szavazást javasol.
Szabadi László képviselő:
Tanulmány bekéréséhez, miért van szükség név szerinti szavazásra.
Gyenes Levente polgármester:
Azért, mert ezt nagy lakossági figyelem kíséri.
Murvai Lászlóné képviselő:
A Pennyvel kapcsolatban is nagy lakossági ellenállás volt, most pedig mindenki azt akarja, hogy
a sportpályánál épüljön meg.
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Gyenes Levente polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy név szerinti szavazás legyen, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással egyetért a
név szerinti szavazással
.
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

Szavazás:

Gyenes Levente
Garamszegi Sándor
Hajdú András
Mezey Attila
Nagy Tiborné
Sas Zoltán
Szabadi László
Dr. Tóth János

nem
nem
nem
tartózk.
nem
igen
igen
tartózk.

Balogh Béla
Garádi István
Hodruszky Lajos
Murvai Lászlóné
Pató Zoltán
Sigmond Zsolt
Székely Attila

143/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
/név szerinti szavazással/

4 igen szavazattal, 7 nem szavazattal, 4 tartózkodással
döntött arról, hogy a Thermo-Rec AB kommunális hulladék feldolgozó létesítésére tett ajánlatát elutasítja.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

11. napirendi pont:
Gyömrői TÜF Kht. felügyelő bizottságának személyi változása.
/melléklet!/

Gyenes Levente:
Kérdés, hozzászólás? Nincsen.

igen
nem
nem
tartózk.
nem
igen
tartózk.
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Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

144/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
döntött arról, hogy a Gyömrői TÜF Kht. felügyelő bizottságából Kerepesi Lászlónét /2230. Gyömrő, Nefelejcs u. 47./
2004. június 1-i hatállyal visszahívja.
A megüresedett helyre Kanyó Józsefet /2230. Gyömrő, Felvidéki u. 15/b./ delegálja.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

12. napirendi pont:
Javaslat a Gyömrő Város Közalapítvány elnökének személyére.
/szóbeli előterjesztés!/

Gyenes Levente polgármester:
Mint már az ülés elején elmondta, Borsitzky Kálmán urat javasolja.
Kérdés, hozzászólás?
Nagy Tiborné képviselő:
Nem ismeri a javasolt személyt, ő azt látná jónak, ha gyömrői lenne az illető.
Gyenes Levente polgármester:
Így nem működhet a dolog, sürgős lenne, hogy mielőbb legyen elnöke az alapítványnak és
pontosan vezetve legyenek a bevételek és kiadások.
Garádi István képviselő:
Egy alapítványnak szigorú szabályai vannak, amelyeket be kell tartani, véleménye szerint az
elnöki posztot egy agilis gyömrői embernek kellene betöltenie.
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Nagy Tiborné képviselő:
Javasolja, hogy a jelenlévők tegyenek személyi javaslatot, a döntést a következő ülésig napolják
el.
Gyenes Levente polgármester:
Aki Nagy Tiborné képviselő javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 4 igen szavazattal, 11 nem szavazattal, 0 tartózkodással Nagy
Tiborné képviselő javaslatát elvetette.
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

145/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással
döntött arról, hogy a Gyömrő Város Közalapítvány
kuratóriumának elnökeként
Borsitzky Kálmán urat
választja meg.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

/Dr. Török Gábor képviselő megérkezett! Jelenlévő képviselők száma: 16 fő./

13. napirendi pont:
Beszámoló a 2003-2004. évi peres ügyekről.
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás? Nincsen.
Aki az ügyvédi beszámolót elfogadja, szavazzon.

19

146/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Kiss – Tápay – Viszlói Ügyvédi Iroda peres ügyekről szóló beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

14. napirendi pont:
Az önkormányzat 2004. II. félévi munkatervének megtárgyalása:
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Miért szeptember 20-án van a legközelebbi testületi ülés?
Volcz Zoltánné:
Mert ha 13-án lenne, akkor már augusztus utolsó két hetében bizottsági üléseket kellene tartani.
Nagy Tiborné képviselő:
Így pedig össze fog torlódni az októberi anyag.
Gyenes Levente polgármester:
Augusztus 20-a után szeretne menni két hét szabadságra.
Aki az önkormányzat 2004. II. félévi munkatervét elfogadja, szavazzon.

147/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az önkormányzat 2004. II. félévi munkatervét elfogadta.
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Felelős: jegyző.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.

Gyenes Levente polgármester:
Aki a szabadságára vonatkozó bejelentését tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a polgármester úr szabadságára vonatkozó bejelentését
egyhangúlag tudomásul vette.
/Sas Zoltán és Garádi István képviselők elhagyták az üléstermet! Jelenlévő képviselők
száma: 14 fő./

15. napirendi pont:
Javaslat az Európai Uniós Strukturális Alapok által kiírt bölcsőde pályázat benyújtására.
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester.
Kérdés, hozzászólás? Nincsen.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

148/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a HEFOP IH által kiírt, „A társadalmi
befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázaton részt vesz.
A szükséges önrészt, maximum 14.370.000.- Ft-ot és az
előfinanszírozás biztosításához maximum 24.000.000.Ft-ot rendelkezésre bocsát.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2004. június 30.
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16. napirendi pont:
Iskolatej program bevezetésének felülvizsgálata.
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Hodruszky Lajos alpolgármester:
A „B” határozati javaslattal értene egyet. A közétkeztetés ellátóját vegyük rá arra, hogy minél
jobb reggelit adjon a gyerekeknek.
Hajdú András képviselő:
Valahol azt olvasta, hogy a 15 %-os áremelésben benne volt az iskolatejjel történő ellátás is. Ez
tévedés, mert ez arra az esetre szólt, ha a Fekete István és a II. Rákóczi F. Általános Iskoláknak ő
adta volna a tízórait, azonban az iskolák vezetése úgy döntött, hogy ők többet tudnak adni a
gyerekeknek és nem tartanak rá igényt. A gyereklétszám töredéke a napközis létszám. Az
iskolatej programnak az volna a lényege, hogy valamennyi gyerek kapjon iskolatejet. A bizottság
javaslatával értene egyet, hogy ebben az évben ki kell próbálni, hogyan működik ez a program.
Nagy Tiborné képviselő:
Egyetért az elmondottakkal. A VOKS Bizottság javaslatát támogatja. Elment egy olyan iskolába,
ahol működik az iskolatej program. Megállapította, hogy jól működik és a vele járó szemét sem
mérvadó, mert a poharakat egymásba rakva gyűjtik össze. Az iskola pozitív véleménnyel van a
programról. Véleménye, hogy sokkal nagyobb tételeket is megszavazott már a testület, amelyeket
a költségvetés nem tartalmazott.
Hodruszky Lajos alpolgármester:
A közétkeztetés vállalkozójával már többször beszélt, aki elmondta, hogy több alkalommal
kapnak a gyerekek tejet, kakót és tejeskávét. Mindenképpen kikérné a közétkeztetési biztostól
ezzel kapcsolatos szakmai véleményét.
Gyenes Levente polgármester:
Volt egy nagyon jó kormánydöntés az iskolatej programmal kapcsolatosan, de a végrehajtási
szintig nem jutottak le. Javaslata, hogy egy hónapra indítsák be a programot, ezt követően
döntsünk arról, hogy menjen-e tovább.
Hodruszky Lajos alpolgármester:
A testület döntsön az „A” határozati javaslat mellett, átemelve a „B” változat második
bekezdését.
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Volcz Zoltánné:
A program két időszakra van meghatározva, a jelenlegi szeptember 1-től – december 31-ig tart.
Ha a testület egy hónapról dönt, semmi visszatérítést nem kapunk az államtól. Csak a tej
mennyiségét lehet csökkenteni.
Sigmond Zsolt képviselő:
Naponta 45.000.- Ft/1400 fő. Nem igazán örül annak, hogy az önkormányzatok zsebéből
kihúznak egy bizonyos összeget, mert a kormány tetszelegni akar ezzel a programmal. Ilyen tétel
nem is lett beállítva a költségvetésbe. Ez 3,5 hónapot tekintve 2 millió Ft-ot jelent.
Dr. Tóth János képviselő:
Ez egy megelőlegezett összeg, mert az állami támogatást februárban visszakapjuk.
Gyenes Levente polgármester:
Aki az „A” megjelölésű határozati javaslat első bekezdésével, valamint a „B” megjelölésű
határozati javaslat második bekezdésének beemelésével egyetért, szavazzon.

149/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött az iskolatej 2004. szeptember 1-től – 2004. december
31-ig tartó időszakra vonatkoztatott bevezetéséről.
Egyidejűleg döntött arról, hogy az Új Halászkert Étteremben rendszeresen ellenőrzi a gyermekek számára biztosított
tejtermékek mennyiségét.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2004. augusztus 31.
/Sas Zoltán és Garádi István képviselők visszatértek az ülésterembe! Jelenlévő képviselők
száma: 16 fő./

17. napirendi pont:
Tájékoztató az intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjáról.
/melléklet!/
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Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás? Nincsen.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

150/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
tv. 102. § /2/ bekezdés f/ pontjában meghatározott hatáskörét átruházza a VOKS Bizottságra:
-

az óvodák nevelési programjának,
az általános iskolák pedagógiai programjának

jóváhagyása tekintetében.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

18. napirendi pont:
Határozott idejű vezetői megbízás a 3. sz. Napközi-otthonos Óvoda óvodavezetői állására.
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás? Nincsen.
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

151/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
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2004. augusztus 1. – 2005. június 30. időszakra, határozott
időre megbízza Szabó Judit óvodapedagógust a 3. sz. Napközi-otthonos Óvoda vezetésével.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1993. évi
XXXIII. törvény alapján.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2004. augusztus 1.

19. napirendi pont:
Molnár Zsolt /0139 hrsz./ kérelmének megtárgyalása:
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Melyik ez a terület?
Gyenes Levente polgármester:
Kövér Bélával szemközti terület.
Garádi István képviselő:
Mint interpellációjában le is írta, az illető ott folyamatosan javítási tevékenységet folytat. Kéri,
hogy a hivatal a tevékenység folytatása ellen keményen lépjen fel. Egyébként egyetért a
határozati javaslattal.
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

152/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Molnár Zsolt 0139 hrsz-ú területen parkoló létesítésére vonatkozó kérelmével hatáskör hiányában nem foglalkozik, a
Településszerkezeti Tervet nem módosítja.
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Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

20. napirendi pont:
Gyömrői Polgári Kör kérelmének megtárgyalása:
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Nagy Tiborné képviselő:
Miért utólag kerül a testület elé a kérelem?
Garádi István képviselő:
Örül annak, hogy a pártok és civil szervezetek tevékenyen részt vesznek Gyömrő Város
lakosságának szórakoztatásában, de rendezvényeiket finanszírozzák saját maguk, ne az
önkormányzattól kérjenek támogatást. Az még jobban felháborítja, ha utólag teszik azt. Az
önkormányzatnak nem feladata az effajta támogatás.
Hajdú András képviselő:
Tudomása szerint a pénz már ki van fizetve, kinek volt joga kifizetni? Akkor most miről
szavazunk?
Gyenes Levente polgármester:
Az összeget ő fizette ki.
Hajdú András képviselő:
Ha a polgármester úrnak munkaköri lehetősége van az összeg kifizetésére, miért kerül ide?
Dr. Tóth János képviselő:
A jövőt illetően meg kell határozni, hogy melyik ünnepségre mennyi összeget adunk.
Garádi István képviselő:
A jövőben az önkormányzatnak el kell határolódnia az ilyen rendezvények támogatásától.
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Gyenes Levente polgármester:
Ha nem politikai célra van felhasználva, teljesen mindegy, hogy ki rendezi a rendezvényt.
Hodruszky Lajos alpolgármester:
Több éve megrendezésre kerül a gyermek és családi vasárnap. Ő személy szerint örül, ha
Gyömrő lakosságának rendezvényeket szerveznek, de azt ki kell kötni, hogy a rendezvényt
követően X időn belül rakjanak maguk után rendet.
Balogh Béla képviselő:
Véleménye szerint, ha bármilyen szervezet felvállal egy rendezvényt, támogatást érdemelnek.
Murvai Lászlóné képviselő:
A három unokája is részt vett ezen a rendezvényen és nagyon jól érezték magukat. Azt javasolná,
hogy januárban jelentsék be a szervezők igényeiket és akkor nem lesz ilyen probléma.
Szabadi László képviselő:
Mivel nem raktak maguk után rendet, csökkenteni kellene a támogatási összeget.
Hajdú András képviselő:
A szervezők időben kérték a támogatást, de az csak most került a testület elé.
Szabadi László képviselő:
A szervezők év elején adják le igényeiket, ezt tervezni lehet.
Hodruszky Lajos alpolgármester:
Javaslata, hogy a rendezvényt szervezők a rendezvény előtt fizessenek 50.000.- Ft kauciót és
akkor kapják vissza, ha a rendezvény után minden téren elfogadható rendet csinálnak.
Gyenes Levente polgármester.
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

153/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással
döntött arról, hogy a Gyömrői Polgári Kör részére utólag
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300.000.- Ft
támogatást nyújt a családi és gyermeknap megrendezésére.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a költségvetés tervezésénél a gyömrői rendezvények szervezői írásban
adják le igényeiket, szavazzon.

154/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy Gyömrő Város rendezvényeire csak
abban az esetben biztosít támogatást, ha a szervezők
igényeiket a költségvetés tervezésénél írásban bejelentik.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.

21. napirendi pont:
Gyömrői Sportegyesület kérelmének megtárgyalása.
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Sigmond Zsolt képviselő:
A VOLÁNBUSZ-szal történt tárgyalások során szó sem volt arról, hogy a Sportegyesület és a
Nyugdíjas Klub ingyen jut hozzá a járatokhoz, csak arról, hogy kedvezményesen. A
labdarúgóknak elég sok plusz kiadásuk volt azzal, hogy a sportpályát maguknak kellett rendben
tartani, így jött az egyszeri támogatás kérése. A jövő évben ilyenről szó sem lehet. Javasoltuk és
szeretnénk, ha minden szakosztályba bevezetnék a tagdíjat. Ha csak fejenként 500.- Ft-ot
fizetnének, nem okozna gondot hogyan utaztassanak, hogyan vegyenek mezt, nem volna
probléma.
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Gyenes Levente polgármester.
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

155/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Gyömrői Sportegyesület részére az
önkormányzat költségvetésében szereplő „egyéb sportrendezvények támogatása” keretből
400.000.- Ft
támogatást nyújt az utaztatási költségek fedezésére.
Ebből az összegből a futball szakosztály részére 300.000.Ft-ot, a kézilabda szakosztály részére pedig 100.000.- Ftot biztosít.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

22. napirendi pont:
Közműfejlesztési hozzájárulások összegének felülvizsgálata:
/melléklet!/
Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Dr. Tóth János képviselő:
A csatorna hozzájárulás összegének emelését nem tudja elfogadni addig, amíg az elmaradt
csatornaszakaszok megépítését nem tudjuk biztosítani. Az ő választó körzetében a Gróf Teleki
utcában, a Kisközben, a Puki úton nincs csatorna. Már azt is igazságtalannak tartotta, hogy volt
akinek 45.000.- Ft-ért, akikre később került sor, azok már 120.000.- Ft-ért kapták a csatornát.
Erről akkor határozzon a testület, ha készen lesz a tisztító bővítése, és akkor is csak az újonnan
igénylőkre vonatkozzon az emelt díj.
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Murvai Lászlóné képviselő:
Valójában a víz beköttetése a lakosnak nemcsak 40.000.- Ft-jába, hanem ténylegesen 100.000.Ft-jába kerül, a 120.000.- Ft-os csatorna pedig 200.000.- Ft-jába. Még ezt is soknak tartja, az
emelést nem fogja támogatni.
Sigmond Zsolt képviselő:
A víz bekötésének díja 1997 óta ennyi, a csatorna bekötésének díja 1999 óta ennyi. Ezeket az
árakat legalább az inflációval kellett volna növelni. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a
lakosok hibáján kívül, ahol a csatornázás elmaradt, marad a régi összeg. Az áremelés csak az
újonnan kialakított telkeket érintené.
Mezey Attila alpolgármester:
A szennyvíztisztító bővítését ne azokkal fizettessük meg, akik már fizettek. Aki a jövőben
újonnan kialakított telekről akar a hálózatra csatlakozni, az nagyobb összeggel járuljon hozzá a
bekötéshez. Víz esetében 1997 óta nem változott az összeg. A vízhálózat elavult, nagyobb
felújításokra lenne szükség, amely nem kevés pénzbe kerül majd.
Rupp Zoltán műsz.-beruh. irodavez.:
Javaslata, hogy új építési engedélyhez kötődjön a magasabb hozzájárulási díj víz- és csatorna
rákötés esetében.
Garádi István képviselő:
Építési engedély kérése előtt is kérhet rákötési engedélyt bárki. A társulat régen megszűnt, újra ki
kell dolgozni a feltétel rendszert.
Dr. Tóth János képviselő:
Soknak tartja az emelést, javasolja, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi és
Jogi Bizottság tárgyalja újra.
Gyenes Levente polgármester:
Aki Dr. Tóth János képviselő javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület egyhangúlag visszautalja a Pénzügyi és Városfejlesztési, valamint
az Ügyrendi és Jogi Bizottsághoz kidolgozásra a víz- és csatorna lakossági hozzájárulásának
emelését.
23. napirendi pont:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság által javasolt felújítási terv megtárgyalása az Idősek
Klubja épületére vonatkozóan.
/melléklet!/
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Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Hajdú András képviselő:
A „B” jelű határozati javaslattal értene egyet.
Gyenes Levente polgármester:
Aki az „A” jelű határozati javaslattal egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 9 tartózkodással az „A”
változatot elutasítja.
Aki a „B” jelű határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

156/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással
döntött arról, hogy az Idősek Klubja épületének felújítását
a Gyömrői TÜF Kht. árajánlata alapján a műszaki iroda
rendelje meg.
A felújítás fedezetét a Szociális Bizottság által megtakarított
szociális keret terhére határozza meg.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

24. napirendi pont:
A szennyvíztisztító telep bővítési terveinek és költségvetésének elfogadása.
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
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Hajdú András képviselő:
Hogy lesz ebből december közepén próbaüzem?
Sigmond Zsolt képviselő:
Az új közbeszerzési törvény szerint úgy is ki lehet írni a pályázatot, ha nincs fedezet, csupán
vállalni kell a kockázatot. Ha valaki óvást emel, hogy az önkormányzatnak nincs meg rá a
fedezete, akkor a Közbeszerzési Tanács kötelezheti az önkormányzatot, hogy mutassa fel a
fedezetet. Ebben az esetben az OTP Bank mögöttünk áll.
Itt arról lenne szó, hogy hosszú távú hitel felvételére lenne lehetőség 20 évre. Ezt a hitelt a három
település kapná 1 %-os kamatra, 3 év türelmi idővel, a törlesztés az ütemezés szerint történne. A
lakossági befizetéseket fedezetként elfogadják. Gyakorlatilag a megemelt csatornadíjba lenne az
összeg beépítve, amely összeg egy külön számlán lenne kezelve. Így Maglódot is be tudnánk
kapcsolni a Vízi-közmű Kft működésébe. Nagyon lényeges lenne, hogy a telep működőképes
legyen.
Dr. Tóth János képviselő:
Nem javasolja, hogy újabb 240 milliós hitelt vegyenek fel az önkormányzatok, mert már így is
nagy teher nehezedik a településekre. A költségvetésben is szerepel elkülönített összeg és újra
lesz pályázati lehetőség. Reméljük, hogy a mostani pályázaton nyerünk a bővítéshez pénzt, a
meglévő forrásokat használjuk fel, már így is 1500 millió hitelnél tartunk.
Nagy Tiborné képviselő:
Kérdése, mit csinál az önkormányzat a költségvetésével, ha mindent hitelből akar megoldani,
valamint mindent a lakosságra akar áthárítani. Kérdezi, milyen nagyságrendű összeg jött be már a
Kóczán úti telkekből? A Piac-téri beruházás sem mozdul sehová.
Hirtelen összeszámolta, hogy mennyi önkormányzatunk adóssága jelenleg:
1275 millió Ft tőke tartozás, 441,9 millió Ft a kamat, egyszer 195 millió Ft óvadék és még 158
millió Ft óvadék. Nem szeretne további hitel felvételére szavazni.
Elsődlegesnek tartaná a szennyvíztelep bővítését, ehhez a hiteleket át kell programozni.
Gyenes Levente polgármester:
Aki a határozati javaslatot elfogadja, június 30-i határidővel, szavazzon.

157/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy gyömrői kistérségi szennyvíztisztító telep
1000 m3/nap kapacitás bővítésére közbeszerzési pályázatot
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ír ki.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közbeszerzési Szabályzat alapján a közbeszerzési pályázatot tegye közzé és az eljárást
folytassa le.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2004. június 30.

25. napirendi pont:
A Csínom Palkó c. daljáték költségvetésének megtárgyalása:
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Dr. Tóth János képviselő:
Miért nem mondták időben, hogy többe fog kerülni.
Székely Attila képviselő:
Decemberben még egészen más koncepció volt.
Sigmond Zsolt képviselő:
Mire a valós költség kiderült, meg voltak a próbák.
Garádi István képviselő:
Méreg drágának tartja az előadást.
Hodruszky Lajos alpolgármester:
Ígéret volt arra, hogy a szabadtéri színpadon tudják megtartani, azonban az határidőben nem tud
elkészülni a rendkívüli esős időjárás miatt. Így pedig nagyobb hangtechnikát igényel.
Gyenes Levente polgármester:
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.
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158/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodással
döntött arról, hogy a Csínom Palkó c. daljáték előadására
1,8 millió Ft-ot biztosít, melynek fedezetét az alábbiakban
jelöli meg:
-

művelődési ház költségvetéséből 1.400.000.- Ft,
Rozmaring Hagyományőrző Egyesület támogatásából 100.000.- Ft,
egyéb kulturális rendezvények támogatása c. költségvetési keretből
300.000.- Ft.

Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

26. napirendi pont:
Bizottsági beszámolók elfogadása:
/mellékletek!

Gyenes Levente polgármester:
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása a Településügyi Bizottság beszámolójához? Nincsen.
Aki a beszámolót elfogadja, szavazzon.

159/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
a Településügyi Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester:
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása a Környezetvédelmi Bizottság beszámolójához? Nincsen.
Aki a beszámolót elfogadja, szavazzon.
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160/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Környezetvédelmi Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester:
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása a Pénzügyi és Városfejlesztési, valamint a
Környezetvédelmi Bizottság együttes beszámolójához? Nincsen.
Aki a beszámolót elfogadja, szavazzon.

161/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Pénzügyi és Városfejlesztési, valamint a Környezetvédelmi
Bizottság együttes beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester:
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság beszámolójához?
Nincsen.
Aki a beszámolót elfogadja, szavazzon.

162/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.
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Gyenes Levente polgármester:
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása a VOKS Bizottság beszámolójához? Nincsen.
Aki a beszámolót elfogadja, szavazzon.

163/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a VOKS Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester:
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása az Ügyrendi és Jogi Bizottság beszámolójához? Nincsen.
Aki a beszámolót elfogadja, szavazzon.

164/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Ügyrendi és Jogi Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester:
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolójához?
Nincsen.
Aki a beszámolót elfogadja, szavazzon.
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165/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester:
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása a Pénzügyi és Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi és
Jogi Bizottság együttes beszámolójához? Nincsen.
Aki a beszámolót elfogadja, szavazzon.

166/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Pénzügyi és Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottság együttes beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

27. napirendi pont:
Interpellációk – bejelentések:
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdése, hogy Garádi István képviselő úr az interpellációjára kapott írásbeli választ elfogadja-e?
Garádi István képviselő:
Készített Gyömrő Városáról néhány fényképet, bízik benne, hogy valamennyi képviselő
megkapta, amelyekhez azt a kommentárt tudja fűzni, hogy nagyon szomorú, hogy a város
gazdátlan, a város vezetése semmivel nem foglalkozik, ami feladata lenne.
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A játszótereken életveszélyes hinták vannak.
A vasútállomás és környéke kritikán aluli. Az ő idejében valóban sok mindent megcsinált az
önkormányzat a MÁV helyett, de cserébe mindent megkaptunk a MÁV-tól, amit kértünk. Ezt a jó
kapcsolatot sikerült tönkretenni, így soha nem is fogunk kapni semmit. Meg kell nézni az
állomási WC-ket, a volt könyvtár helyiségét, siralmas állapotok vannak.
Ahogy a város vezetése az előszobáját kezeli, úgy néz ki az egész település.
Azt a választ írták, hogy a Mánya-réti táblát pótolják, mai napig nem történt meg.
Az autóbuszjelző tábla a Rózsa-hegynél továbbra is hiányzik, szerte az egész városban áldatlan
állapotok vannak.
A Tóth József utca eső után járhatatlan, csatornázott szakaszról van szó.
Kérte a központban készült parkoló költségvetését, a mai napig nem kapta meg.
A gyógyszertári ügyelet problémája óriási, hármas sorban állnak az emberek sorba, itt sem történt
semmi intézkedés, képtelen a város vezetése ebben a dologban akármit is tenni.
A Dózsa Gy. úti járda építésével kapcsolatosan még semmi nem történt.
Dr. Tóth János képviselő:
23,5 m elkészült, amit ő az ingatlana előtt csinált.
Garádi István képviselő:
A Mendei úti szalagkorlát a mai napig nem készült el. Eszméletlen állapotban van az egész
Mendei úti járda, a szegélykövek eltűntek, nagy gaz van a járda mellett
A Magtár és környéke életveszélyes.
Gyenes Levente polgármester:
A Magtárat két hónapja eladták, a tulajdonos budapesti.
Garádi István képviselő:
A temetők állapota borzalmas. A régi temetőben a sírok között nem lehet járni. Elképesztő
trehányság és gazdátlanság, közömbösség uralkodik az egész településen. A tehetetlenség, nemtörődömség jellemzi az egész városvezetést, ami nagyon elszomorítja.
Murvai Lászlóné képviselő:
Kérdése, hogy a Mendei úti bejárásról lett-e tájékoztatva a lakosság?
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Gyenes Levente polgármester:
A PEMÁK levelét és a válaszlevelet fogja kiküldeni a lakosságnak. Csak a Mendei út felső
kanyarjában javasolják a 40 km-es táblát, máshol nem, mivel komoly forgalmat bonyolít le.
Dr. Tóth János képviselő:
Nem érti, miért nem szorgalmazzák a körforgalom megoldását, akár merre jár, mindenhol van
körforgalom.
Murvai Lászlóné képviselő:
Tudomása szerint a Töves majorban lakóknál nincs bekötve a víz, így vízórával sem
rendelkeznek, kérdése, hogy fizetnek-e az ott lakók átalányt, vagy azt is az önkormányzat fizeti?
Megkeresték a lakosok, hogy június 16-től megváltozott a buszjárat, miért?
Az egyik lakó elmondta, hogy 16.25 órakor száll le a vonatról, felszáll a buszra, amely
végigmegy a Szt. István úton, az Erzsébet-telepen, József A. utcán, Mendei úton, a Laktanyánál
egy ideig várakozik, majd 25 perces buszozás után ér haza.
Garádi István képviselő:
Szeptember 1-ig a tanszüneti menetrend van érvényben.
Murvai Lászlóné képviselő:
A Táncsics M. úton megépült diszkó épületéhez nagy teherautók járnak be, a járdát teljesen
összetörték. Fel kellene szólítani az illetőt a járda helyreállítására.
Szabadi László képviselő:
Az autóbusz menetrend június 1-től változott meg. Ki van téve a tanszüneti menetrend, amelyen
elég nehéz eligazodni. A körforgalmas közlekedésnek technikai oka van, mivel csak jobboldali
leszállási lehetőség van. Nagyobb baj, hogy a buszokon egyre kevesebb az utas, ha bebizonyítják
hogy kihasználatlan, meg fogják szüntetni a járatot.
A 14.45-ös és a 15.45-ös vonathoz nincs járat. Üllőre van egy járat, ami közel 25 percet áll az
állomási ABC mögött. Az őszi időszak előtt a VOLÁNBUSZ illetékeseivel tárgyalni kell.
Hodruszky Lajos alpolgármester:
Szeretné tájékoztatni a testületet, hogy elkészült a térinformatikai rendszer, ezzel remélhetőleg
hatékonyabban tud majd működni a műszaki iroda. Megtalálható Gyömrő térképe, helyrajzi
számokkal, tulajdonosokkal, közművekkel. Aki igényt tart rá, az önkormányzat informatikusával
fel kell venni a kapcsolatot, aki ráteszi a személyi számítógépekre.
Mindenki asztalára letett egy meghívót, ami a 25-i strand átadására szól.
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Hajdú András képviselő:
A Gödör kocsma megvásárlójával áprilisban írtuk alá a szerződést, akkor az volt az ígéret, hogy
30 napon belül felépíti az új épületet. Komoly problémákat lát a szabadtéri színpad és környéke
tekintetében. A színpad mögé több m3 sittet raktak, nagyon elkeserítő a helyzet.
Gyenes Levente polgármester:
A sitt azért lett odahordva, mert gépkocsi lehajtót építenek. A vállalkozó most kapja meg a
jogerős építési engedélyt, július végére át fogják adni az épületet, augusztus 20-ra átadják az
egész területet. Plusz munkák merültek fel, amelyek most fejeződnek be.
A strand beruházást is az esőzés lassította le.
Szabadi László képviselő:
A Művelődési Házból nagy értékű berendezések eltulajdonítására került sor. Tudomása szerint
fényképek készültek, meg lettek nevezve a tettesek, a rendőrség mégis tehetetlen az ügyben.
Kiderült, hogy abban az időpontban több helyre betörtek, a riasztó rendszer mintha nem
működne.
Úgy gondolja, hogy végig kellene gondolni a rendőrség támogatásának rendszerét, mert nem
igazán látja elfogadhatónak a rendőrőrs tevékenységét. A város lakossága semmit nem érzékel
abból, hogy a város vezetésének esetlegesen jó kapcsolata van a rendőrséggel.
Gyenes Levente polgármester:
Azt mondták, hogy nincs bizonyíték a kezükben, ez megérne egy újságcikket.
Szabadi László képviselő:
Van-e tudomása a polgármester úrnak a Mendei úti lakosok demonstrációjáról, akik valamelyik
TV társaságot kihívták és felvételt készítettek. Véleménye szerint sokféle képpen lehet
magyarázni, de nekik volt igazuk.
Gyenes Levente polgármester:
A lakók a Mendei út forgalmát kifogásolták. Nehezményezik, hogy kamion parkoló kialakítására
kerül sor. Az összejövetelen jelen volt, ahol elmondta, hogy a vállalkozó nem kapott
használatbavételi engedélyt és üzleti tevékenységet nem folytathat.
Dr. Tóth János képviselő:
Kérdése, hogy Kiss László teheneivel mi a helyzet?
A Gróf Teleki utca elejéről a 6,5 tonnás tábla le lett szerelve, az aszfalt út több helyen leszakadt,
a kamion és vontató forgalom teljesen tönkreteszi az utat. Nincsenek tekintettel arra sem, ha
temetés van, zörögnek, csattognak.
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Annak idején, amikor a vállalkozó megkapta az engedélyt, azt az ígéretet tette, hogy
folyamatosan gondoskodik az út javításáról, de ez ígéret maradt. Ebben az ügyben kéri az
intézkedést.
Varga Ernő jegyző:
Szeretné bejelenteni, hogy július 2-án pénteken 9 órától az Ikarus /Üllő külterület/ vadászházban
– köztisztviselők napja alkalmából – a köztisztviselőknek és a képviselőknek egy közös
összejövetelt szerveznek, ahová minden képviselők szeretettel várnak.
Kéri rövid időn belül, hogy kik azok, akik ezen az összejövetelen részt tudnak venni.
Hajdú András képviselő:
A Teleki kriptát feltörték, szeretne tudni a rendőrségi fejleményekről.
Garádi István képviselő:
Az interpellációjára adott írásbeli választ nem fogadja el.
Gyenes Levente polgármester:
Köszöni a figyelmet és megjelenést, a testületi ülést bezárja.
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