JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. április 19-én
megtartott rendes ülésén Gyömrőn a Szabadság tér 1. sz. alatt lévő tanácskozó
teremben.

Jelen vannak:

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

Meghívottként
megjelent:

Kalocsai Pálné bölcsődevezető,
Agócs Zoltán TÜF Kht. ügyvezetője.
Büki László CSASE vezetője.

Igazolatlanul
távolmaradt:

Spaits Miklós képviselő.

Érkezését későbbre
jelezte:

Mezey Attila alpolgármester.

Tanácskozási
joggal részt vett:

Varga Ernő jegyző.

Jegyzőkönyvet vezette:

Horváth Ferencné.

Gyenes Levente polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes /15 képviselő van jelen/, az ülést megnyitja.
Aki a meghívón feltüntetett napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület a napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta.
Kérdése, hogy van-e napirend előtti felszólalás?
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Murvai Lászlóné képviselő:
Azonnali intézkedést igényel a Rudolf u. 50/a. szám előtti járda javítása, mivel az ott építkező
teljesen összetörte a járdát és mély gödör keletkezett. A napokban egy kislány biciklivel
belehajtott és a villanyoszlopnak csapódott, szerencse, hogy komoly baja nem történt. Az ott
építkező tulajdonos egy ideiglenes kaput tákolt össze, ami a járdára nyílik, ez szintén nagyon
balesetveszélyes.
Hajdú András képviselő:
Lakossági panasszal fordultak hozzá, mert sokan újabb fizetési felszólítást kaptak a Jancsó
úréktól. Bírósági meghagyással fenyegetőzik, valamint késedelmi kamat és ügyvédi díj
megfizetésével. Kérdése, mit lehet tenni ebben az ügyben?
Gyenes Levente polgármester:
Nem áll rendelkezésére Jancsó úrnak leolvasási adat, a kiküldött számla valódiságát így nem
tudja bizonyítani. Ezt az újságban már leírtuk, de a most megjelenő újságban is benne lesz, hogy
nem kell fizetni.
Dr. Tóth János képviselő:
Nem tudja, hogy kinél milyen leolvasás történt, de amikor ő személy szerint bement a vízmű
irodájára egyeztetni, pontosan tudták, hogy mennyi tartozása van és mennyivel kezdett a jelenlegi
Kft. Valamennyi fogyasztónak volt egy kartonja, amelyen a záró és nyitó tétel szerepelt.
Gyenes Levente polgármester:
Klász László úr mondta, hogy a bírósági perben nem tud bizonyítani, mert nincs leolvasási adata.
Nagy Tiborné képviselő:
Ahol megtörtént a leolvasás, ott valóban úgy lehet, ahogy Dr. Tóth János elmondta, de
többségében nem történt meg a leolvasás. Kb. 1 m3 fizetési elmaradás lehetett valamennyi
lakosnál, de ennek többszörösét számlázták ki.
Szabadi László képviselő:
Akik megőrizték számláikat, le tudják ellenőrizni, hogy mennyi a záró és nyitó tétel közötti
különbség, ha minden fogyasztás ki van fizetve, nem lehet próbálkozni.
Varga Ernő jegyző:
Tudomása van a fizetési felszólítások kiküldéséről, ezzel kapcsolatosan az ügyvédi irodánkat
fogjuk felkérni, hogy segítsenek ebben az ügyben. A mai napon a Közigazgatási Hivataltól is
érkezett egy levél, miszerint ebben az ügyben hozzájuk írtak panaszos levelet. Javaslata, hogy a
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lakosság a számlák másolatát adja le a titkárságon Bohuczkiné Terikének, ezzel együtt az a
véleményünk, hogy a lakosságnak nincs fizetési kötelezettsége.
Garádi István képviselő:
Bizonyítási kötelezettsége Jancsó úrnak van és nem a lakosnak, mert nem kötelező a számlák
megőrzése. Az ügyvédi iroda által megfogalmazott cikket jelentessük meg az újságban.
Dr. Török Gábor képviselő:
Az állampolgári engedetlenségre történő felszólítás nem megoldás, feltétlenül szükséges, amit a
jegyző úr elmondott.
Székely Attila képviselő:
A Nefelejcs és Erzsébet utca kereszteződésében 4 m2 tócsa áll, ennek megszüntetése ügyében
valamint tenni kellene, mert az iskolásokat az autósok beterítik. Ugyancsak meg kell oldani az
iskola előtti árok tisztítását, mert nagyobb csapadék esetén a víz befolyik az iskola kazánházába.
Pató Zoltán képviselő:
Az Annahegyi úton nincsen járda, a gyerekek bokáig járnak a sárba, vízbe. Ha kapnak anyagot,
akkor társadalmi munkában 200 m járdát megépítenének a lakosok. Ebben hathatós intézkedést
kér.

N a p i r e n d e k tárgyalása:

1. napirendi pont:
A 2003. évi költségvetésről szóló 2/2003. /II.13./ sz. rendelet módosítása.
/mellékletek!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Sajnos a táblázatokban több hibát talált, a kiadás és bevétel összege nem stimmel. Nem érti, ha
van egy Pénzügyi Bizottság, hogyan nézi át a testület elé került anyagot. A testületi tagok sem
tudják ilyen rövid idő alatt rendesen áttanulmányozni az ilyen nagy anyagokat. Miért nem
használja a pénzügy az exelt, akkor jobban áttekinthetőek lennének az összeadások.
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Dr. Török Gábor képviselő:
Javasolja, hogy a pénzügyi vezető a táblázatokat nézze újra át és térjünk rá vissza.
Gyenes Levente polgármester:
A rendelet fő számai nem változnak, a mellékleteket a testületi tagok újra meg fogják kapni.
Garádi István képviselő:
Ilyen rövid idő alatt még egyeztetni sem tudnak bejönni a pénzügyi vezetővel, javasolja, hogy a
jövőben legalább egy héttel korábban kapják meg az ilyen nagy terjedelmű anyagokat.
Dr. Tóth János képviselő:
Javasolja, hogy a rendelet fő összegeit fogadják el.
Gyenes Levente polgármester:
Aki a 2003. évi költségvetés módosításának rendeletét elfogadja, szavazzon.

Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodással megalkotta a
7. sz. r e n d e l e t é t
a 2003. évi költségvetés módosításáról.

2. napirendi pont:
A 2003. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadása.
/mellékletek!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
A 6-os, 7-es mellékletek nem olvashatóak. Egyébként legalább fél óráig sorolhatná a
táblázatokban található hibákat. Nem érti, ha ennyi pénzmaradványunk van, miért nem fizetünk
vissza a hitelből, amikor a 2010-es esztendőben 360 milliót kell majd visszafizetni.
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Nem érti, hogy ezt a rendeletet is hogyan nézte át a Pénzügyi Bizottság. Úgy gondolja, hogy nem
jó a bizottság összetétele.
Nagy Tiborné képviselő:
Egyetért Garádi István képviselő által elmondottakkal, az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésén ezért
tett fel néhány kérdést, amit nem igazán vettek jó néven, de úgy gondolja, hogy az önkormányzat
végezzen jó munkát.
Szeretné megkérdezni, hogy a könyvvizsgáló záradéka megérkezett-e? Mert ha nem, akkor a
zárszámadási rendeletet nem tudja elfogadni.
Sigmond Zsolt képviselő:
A záradék nem érkezett meg, de a könyvvizsgáló azt mondta, hogy az utolsó oldal annak
megfelel.
Garádi István képviselő:
A könyvvizsgálói jelentésben is vannak hibák.
Dr. Tóth János képviselő:
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság olyan javaslatot tett, hogy a rendelet elfogadását csak a
könyvvizsgálói záradékkal lehet elfogadni. Azért vannak itt, hogy olyan dolgokat fogadjanak el,
ami valós.
Garádi István képviselő:
A Pénzügyi Bizottság mindkét napirendet tárgyalja újra és újra kerüljön a testület elé.
Gyenes Levente polgármester:
3 hét múlva lesz legközelebb testületi ülés.
Dr. Tóth János képviselő:
Legyen egy rendkívüli ülés, mivel törvényi előírás szerint április 30-ig a rendeletet el kell
fogadni, de legyen becsatolva a záradék.
Nagy Tiborné képviselő:
A rendkívüli ülésen legyen jelen a könyvvizsgáló.
Gyenes Levente polgármester:
A rendkívüli testületi ülés időpontjául április 29. d.u. 16.00 órát jelöli meg, amely időpontban a
zárszámadási rendelet és a könyvvizsgálói jelentés kerüljön újra tárgyalásra a testület elé.
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Aki ezzel egyetért, szavazzon.

78/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
döntött arról, hogy a 2003. évi zárszámadási rendeletet,
valamint a 2003. évi költségvetéssel kapcsolatos könyvvizsgálói
jelentést április 29-én, rendkívüli ülés keretében tárgyalja újra.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

3. napirendi pont:
Polgármester jelentése a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
/melléklet!/
Gyenes Levente polgármester.
Kérdés, hozzászólás? Nincsen.
Gyenes Levente polgármester:
Aki a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja, szavazzon.

79/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
15 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 között tett intézkedésekről.
/melléklet!/
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Gyenes Levente polgármester.
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
A Vasutas Települések Szövetségének közgyűlésén ő is jelen volt, hallotta polgármester úr
hozzászólását, ahol azt mondta, hogy 1990 óta romlott a vasúti közlekedés helyzete. Ez nem igaz,
mert 2000 óta. A legnagyobb javulás 1997-98-ban volt. Példátlan állapotok uralkodnak, amilyen
az állomás, olyan a menetrend is. Ez elsősorban a városvezetésnek róható fel, mert más volt a
helyzet, amikor jó volt a kapcsolat.
Kérdése, hogy a Centrál Kft. megkapta már a Környezetvédelmi Felügyelőség hozzájárulását?
Sigmond Zsolt képviselő:
Igen.
Garádi István képviselő:
A szennyvíztelep bővítését nem írták elő?
Sigmond Zsolt képviselő:
De igen.
Garádi István képviselő:
Maglód vonatkozásában milyen korlátozást tudunk alkalmazni?
Gyenes Levente polgármester:
Fizikai szankciót nem tudunk alkalmazni, csak jogit.
Dr. Tóth János képviselő:
Etikátlannak tartja Dr. Palkó József ügyvéd úr tevékenységét Maglódon velünk szemben.
Javasolja, hogy kezdeményezzünk egy közös testületi ülést, kerüljön a lakosság tudomására,
hogy a tőlük beszedett díjat nem fizeti Maglód Gyömrőnek. Ezzel talán eredményt tudnánk
elérni.
Dr. Török Gábor képviselő:
Kezdeményezzünk egy közös testületi ülést Maglóddal, ha erre nem hajlandóak, lakossági
megmozdulást kell szervezni, amelyre ki kell hívni a médiát, mert igenis meg kell tudnia a
lakosságnak, hogy Maglód a beszedett díjat nem fizeti.

8

Gyenes Levente polgármester:
Ha elutasítják a közös testületi ülést, bele kell tenni a kis sárga újságba.
Murvai Lászlóné képviselő:
Először a maglódi polgármestert keressük meg a közös ülés megtartása ügyében, ha elutasítja, a
válaszát is meg kell jelentetni az újságban, vagy szórólapokat kell készíteni, hogy a maglódi
lakosság tudomást szerezzen erről a dologról .
Dr. Tóth János képviselő:
Sérelmezi, hogy a Március 15-i koszorúzásnál az MSZP és a Weöre S. Iskola kimaradt a
koszorúzási névsorból. A jövőben javasolja, hogy ne készüljön névsor, csak jelentsék be, hogy a
pártok és szervezetek helyezzék el koszorúikat és akkor nincs keveredés.
Garádi István képviselő:
Javasolná, hogy a közös ülést az ecseri művelődési házban tartsák meg, ahová természetesen az
ecseri testületet is meg kell hívni.
Gyenes Levente polgármester:
Írásban felkéri Maglód és Ecser képviselő-testületét egy közös ülés megtartására, ha
kezdeményezésünket nem fogadják el, szórólapokat juttatunk el Maglód lakosságának.
Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

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

80/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat:

Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a polgármesteri beszámolót elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

/Mezey Attila alpolgármester megérkezett! Jelenlévő képviselők száma: 16 fő./
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5. napirendi pont:
Polgármester által beterjesztett határozati javaslatok:
5.1 Közérdekű célból történő felajánlás.
/melléklet!/
Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
A Széchenyi és Bethlen utca sarkán van egy elhanyagolt ingatlan, javasolja, hogy a hivatal ezt is
vizsgálja meg, hogy milyen módon lehet közérdekű célra felhasználni.
Gyenes Levente polgármester:
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

81/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a 2663 hrsz-ú, Gyömrő, Széchenyi u. 12.
sz. alatti ingatlan közérdekű célból való felajánlását elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az erre vonatkozó megállapodást kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

- 5.2. Részvétel az Oktatási Minisztérium által kiírt SZAK 2004. pályázaton.
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester.
Kérdés, hozzászólás?
Nagy Tiborné képviselő:
A szakértetés nem kötelező, ne szakértessünk.
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Gyenes Levente polgármester:
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

82/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy az Oktatási Minisztérium által kiírt SZAK
2004 pályázaton részt vesz, valamint a pályázathoz szükséges
önrészt, max. 160.000.- Ft-ot költségvetéséből biztosítja.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2004. április 30.

- 5.3 Városi Majális megrendezéséhez támogatás kérése.
/melléklet!/

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

83/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással
a Városi Majális megrendezéséhez
300.000.- Ft
támogatást nyújt a 2004. évi költségvetésben elkülönített
keret terhére.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.
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-

5.4 Szerződésmódosítás a Simon Mihály tér hasznosításával kapcsolatban, névváltozás
miatt.
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Dr. Tóth János képviselő:
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság nem tárgyalta, a bizottság egy rendkívüli ülésen tárgyalja meg és
elfogadásra kerüljön a rendkívüli ülésre.
Gyenes Levente polgármester:
Aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

84/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Simon M. tér hasznosításával kapcsolatos szerződés
módosításának tárgyalásával megbízza az Ügyrendi és
Jogi Bizottságot, ezt követően elfogadásra terjessze az április
29-i rendkívüli testületi ülés elé.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

6. napirendi pont:
A Bölcsőde vezetői pályázatának elbírálása.
/mellékletek!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Mennyi lesz a bére? Azt a határozatban rögzíteni kell.
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Varga Ernő jegyző:
Bruttó bére: 147.960.- Ft, képzettségi pótléka: 7.100.- Ft, vezetői pótléka: 37.620.- Ft, összesen:
192.680.- Ft.
Gyenes Levente polgármester:
Bejelenti, hogy az érintett nem kéri a zárt ülés tartását.
Aki Kalocsai Pálné megbízásával egyetért, szavazzon.

85/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde vezetőjének
megbízza
Kalocsai Pálnét
2004. június 1-től – 2009. május 31-ig, 5 év időtartamra.
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján:
Bruttó bére:
Képzettségi pótléka:
Vezetői pótlék:

147.960.- Ft,
7.100.- Ft,
37.620.- Ft,

Összesen:

192.680.- Ft.

Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2004. június 1.

Kalocsai Pálné bölcsődevezető:
Szeretné elmondani, hogy az igényeket figyelembe véve egy 60-80 férőhelyes bölcsőde
működtetésére volna városunkban szükség. Az Uniós pályázat keretében egy korszerű bölcsőde
építésére szeretnének pályázni, ehhez kéri a testület segítségét. A bölcsőde a jövő évben ünnepli
50 éves fennállását, melyet szeretnének méltóképpen megünnepelni, ehhez a testület támogatását
fogja kérni.

13

Hodruszky Lajos alpolgármester:
Szeretné tudni, hogy a túljelentkezés minek köszönhető? Milyen arányban van azok száma, akik
valóban szociálisan rászorulnak azon vállalkozókkal szemben, akik csak beteszik bölcsődébe a
gyereküket, hogy többet tudjanak keresni.
Kalocsai Pálné bölcsődevezető:
Többségben vannak a szociálisan rászorultak, valamint sok az egyedülálló szülők gyermekei.

7. napirendi pont:
A Családsegítő, Gyermekjóléti Szolgálat és Nevelési Tanácsadó vezetői pályázatának
elbírálása.
/mellékletek!/

Gyenes Levente polgármester:
Bejelenti, hogy az érintett nem kéri a zárt ülés tartását.
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Reméli, hogy a logopédus foglalkozásra az iskolák alsótagozatos tanulóihoz ki fog járni, ez azért
fontos, mert ezek a kis gyerekek önállóan nem tudnak bejárni a központba. Egyébként a
pályázatot támogatja, a bér megjelölését itt is kéri a határozatba belefoglalni.
Mindkét vezetőnek gratulál.
Varga Ernő jegyző:
Bruttó bére: 158.080.- Ft, vezetői pótlék: 37.720.- Ft, összesen: 195.700.- Ft.
Gyenes Levente polgármester:
Aki Büki László megbízását elfogadja, szavazzon.

86/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Családsegítő, Gyermekjóléti Szolgálat és Nevelési Tanácsadó vezetőjének megbízza
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Büki Lászlót
2004. szeptember 1-től – 2009. augusztus 31-ig, 5 év időtartamra.
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján:
Bruttó bére:
Vezetői pótlék:

158.080.- Ft,
37.720.- Ft,

Összesen:

195.700.- Ft.

Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2004. szeptember 1.

/Gyenes Levente polgármesterPár percre átadja az ülés vezetését Mezey Attila
alpolgármesternek. Jelenlévő képviselők száma: 15 fő./

8. napirendi pont:
A Családsegítő, Gyermekjóléti Szolgálat és Nevelési Tanácsadó gyermekvédelmi
tevékenységével kapcsolatos 2003. évi tevékenységének véleményezése.
/melléklet!/

Mezey Attila alpolgármester:
Kérdés, hozzászólás? Nincsen.

Aki a CSASE beszámolóját elfogadja, szavazzon.

87/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Családsegítő, Gyermekjóléti Szolgálat és Nevelési Tanácsadó 2003. évi gyermekvédelmi tevékenységét megfelelőnek
értékeli, az arról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.
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9. napirendi pont:
Szerződéskötés a VOLÁNBUSZ Rt-vel a 2004. évi üzemeltetésről.
- 9.1 Bérleti szerződés parkoláshoz.
/melléklet!/
Mezey Attila alpolgármester:
Kérdés, hozzászólás?

Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

88/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
felhatalmazza a polgármestert, hogy a parkolásról szóló
bérleti szerződést az előterjesztett formában kösse meg a
VOLÁNBUSZ Rt-vel.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

- 9.2 Bérleti szerződés helyiséghasználathoz.
/melléklet!/

Mezey Attila alpolgármester:
Kérdés, hozzászólás? Nincsen.
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

89/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyiséghasználatról
szóló bérleti szerződést az előterjesztett formában kösse meg
a VOLÁNBUSZ Rt-vel.
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Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

- 9.3. Megbízási szerződés.
/melléklet!/

Mezey Attila alpolgármester:
Kérdés, hozzászólás? Nincsen.
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

90/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést
az előterjesztett formában kösse meg a VOLÁNBUSZ Rt-vel.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

/Gyenes Levente polgármester visszatért az ülésterembe! Jelenlévő képviselők száma: 16
fő!/

10. napirendi pont:
A Rákóczi Szövetség által benyújtott kérelem elbírálása.
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Murvai Lászlóné képviselő:
A támogatási összeget fordítva adná, a Beteg Gyerekeknek 100.000.- Ft-ot, a Rákóczi
Szövetségnek 50.000.- Ft-ot.
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Hodruszky Lajos képviselő:
Annyit javasoltak, amennyit kértek.
Sigmond Zsolt képviselő:
A Rákóczi Szövetség a Rákóczi napok szervezésében mindig kiveszi a részét.
Nagy Tiborné képviselő:
A Beteg Gyerekek kérelmében nincs összegszerű meghatározás, a Pénzügyi Bizottság elnöke írta
rá javaslatát, ami 50-60.000.- Ft.
Sigmond Zsolt képviselő:
Van egy hajdúszoboszlói meghívásuk, és az utazási költséget szeretnék ebből fedezni.
Személyesen tárgyalt velük, azt mondták, hogy 50.000.- Ft támogatás elég lesz.
Pató Zoltán képviselő:
Határozottan támogatja, hogy a Rákóczi Szövetség megkapja a 100.00.- Ft támogatást.
Garádi István képviselő:
A napirenden belül most a Rákóczi Szövetségről van szó, tartsuk be a napirendet.
Székely Attila képviselő:
Javasolja a 100.000.- Ft támogatás megadását.

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

91/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
támogatja a Rákóczi Szövetséget
100.000.- Ft-tal,
melynek forrását az „Egyéb rendezvények támogatására”
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meghatározott költségvetési keretben jelöli meg.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

11. napirendi pont:
A Szolidaritás a Beteg Gyermekekért Egyesület kérelmének megtárgyalása.
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Nagy Tiborné képviselő:
100.000.- Ft támogatást javasol, mert olyan feladatokat látnak el, amit senki nem lát el, ezek a
feladatok, akár önkormányzati szociális ellátáshoz is tartozhatnának.
Hodruszky Lajos alpolgármester:
Komoly munkát végeznek, eddig még nem kaptak támogatást, ezért javasolja, hogy kapjanak
100.000.- Ft támogatást.
Sigmond Zsolt képviselő:
A kérelmükben nem szerepelt összeg.
Mezey Attila alpolgármester:
Most kapjanak 50.000.- Ft-ot és később kérjenek még, támogatni fogjuk őket.
Nagy Tiborné képviselő:
A működésükhöz kérnek támogatást, a 100.000.- Ft-tal is bőven el tudnak majd számolni.
Sigmond Zsolt képviselő:
Működésüket támogatja az önkormányzat, mert a helyiséget ingyen kapják meg.
Gyenes Levente polgármester:
Aki egyetért az egyesület 100.000.- Ft támogatással, szavazzon.
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92/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 6 tartózkodással
támogatja a Szolidaritás a Beteg Gyermekekért Egyesületet
100.000.- Ft-tal,
melynek forrását az „Egyéb rendezvények támogatására”
meghatározott költségvetési keretben jelöli meg.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

12. napirendi pont:
A Római Katolikus Egyház kérelmének megtárgyalása.
- 12.1. Az Együttműködési megállapodás meghosszabbításáról.
/melléklet!/
Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Dr. Tóth János képviselő:
Az előző támogatás elszámolását regisztrálni kell.
Gyenes Levente polgármester:
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

93/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Római Katolikus Egyházközség számára
a 2005. évre járó bérleti díjat – 800.000.- Ft-ot – 2004. évben
biztosítja, melyet az egyház által benyújtott pályázat önrészeként
kell felhasználni.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.
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-

12.2. Az Egyház támogatásáról.

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?

Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

94/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Római Katolikus Egyházzal kötött
együttműködési-üzemeltetési megállapodást 2005. december
31-ig meghosszabbítja azzal a kitétellel, hogy a Római Katolikus Egyház a megállapodást 4. sz. melléklettel egészítse ki,
mely a 2004. évben kivitelezésre került felújítási és korszerűsítési munkák és költségeik részletes felsorolását tartalmazza.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

13. napirendi pont:
A Weöres Sándor Általános Iskola és Művészeti Iskola igazgatójának kérelme
/parkolóépítésről/.
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Helyileg hol lenne ez a parkoló?
Gyenes Levente polgármester:
Az út és a kerítés között.
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Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

95/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a park rendezési terv elkészülte után
visszatér a parkoló kialakításának kérdésére.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2004. augusztus 31.

14. napirendi pont:
Szerződéskötés felülvizsgálata a Gödöllő és Környéke Regionális Turisztikai Egyesülettel.
/melléklet!/

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

96/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Gödöllő és Környéke Regionális
Turisztikai Egyesületben fennálló tagsági viszonyát
2004. április 30-i hatállyal megszünteti.
Felhatalmazza a polgármester, hogy a tagsági viszony
megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2004. április 30.
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15. napirendi pont:
Gyömrő Intelligens Város Stratégia és Operatív Program véleményezése.
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Dr. Tóth János képviselő:
Javasolja egy munkacsoport létrehozását a program pontosítására. Minden bizottságból legyen
egy tagja a munkacsoportnak. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság részéről Nagy Tibornét javasolja.
Szabadi László képviselő:
Be kellene vonni azokat a civil szervezeteket, akikkel együtt lehet működni Gyömrő hosszú távú
terveinek érdekében.
Gyenes Levente polgármester:
A munkacsoportba a Településügyi Bizottság részéről:
Szociális Bizottság részéről:
Vagyonkezelő Bizottságból:
Környezetvédelmi Bizottságból:
VOKS Bizottságból:
Pénzügyi és Városf.Bizottságból:
Ügyrendi és Jogi Bizottságból:

Spaits Miklóst,
Dr. Török Gábort,
Sas Zoltánt,
Balogh Bélát,
Hajdú Andrást,
Sigmond Zsoltot,
Nagy Tibornét javasolja.

Aki a munkacsoport összetételével egyetért, szavazzon.

97/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy az Intelligens Város Stratégia és Operatív Program véleményezése pontosítására munkacsoportot hoz létre, melynek tagjai:
Spaits Miklós,
Dr. Török Gábor,
Sas Zoltán,
Balogh Béla,
Hajdú András,
Sigmond Zsolt,
Nagy Tiborné
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A munkacsoport vezetőjét, a tagok az első ülés alkalmával
maguk közül választják meg.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.

16. napirendi pont:
Penny Market ajánlatának megtárgyalása.
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Dr. Tóth János képviselő:
Javasolja, hogy a műszaki iroda megfelelően készítse elő és nézzük meg mit tudunk tenni. Itt be
kell vonni a Szülői Munkaközösséget is.
Hodruszky Lajos alpolgármester:
Itt is szükség lenne egy munkacsoportra, amelyben részt venne a Szülői Munkaközösség, a
Weöres Sándor Iskola vezetője, megbízott pedagógusai, valamint a Településügyi Bizottság
elnöke. Alaposan meg kell vizsgálni, hogy ezt a területet célszerű-e ilyen célra felhasználni.
Dr. Török Gábor képviselő:
Már korábban is ezt a területet szemelte ki a Penny, akkor hatalmas lakossági felháborodás volt
ezzel kapcsolatban, ő személy szerint nem ajánlja, hogy ezzel újra foglalkozzon a testület. Miért
tegyük ki magunkat újra ennek a dolognak? A Dózsa tanya területén tudunk adni területet, ha azt
elfogadják, építsenek oda, de a központi területtel a testület ne foglalkozzon.
Murvai Lászlóné képviselő:
Egyetért Dr. Török Gábor által elmondottakkal. Önkormányzatunktól felvette a kárigényét, már
nehogy ő diktáljon, semmiképpen nem támogatja, hogy újra erről a területről tárgyaljunk vele.
Hodruszky Lajos képviselő:
Lakossági felháborodás miatt nem épült meg a parkoló sem. Egy összejövetelt megér, hogy az
általuk átdolgozott ajánlatot megtárgyaljuk.
Nagy Tiborné képviselő:
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Javasolja, hogy az alpolgármester úr nézzen utána, hogy a parkoló miért nem épült meg. A
parkolóra az engedélyezés elkészült, azonban a SÁMA Kft-nek nem volt pénze a parkolót
megépíteni. Első körben is ugyanezek voltak a Penny ajánlatában.
Szabadi László képviselő:
Nem kellene elutasítani az ajánlatot, mert igenis volna rá igény. Meg kell nézni, hogy mennyien
járnak át vásárolni Maglódra a Plus Áruházba. A parkoló kialakítása pedig Gyömrő érdekét
szolgálja. Olyan konkrét javaslattal jöjjön ide, amire véleményt lehet mondani és ha elfogadható
feltételek vannak, akkor itt a központban egy kulturált üzletközpont legyen. A Penny mindenféle
változtatásra hajlandó az ajánlata szerint.
Dr. Török Gábor képviselő:
Ide a központba semmiképpen nem való egy ilyen épület. Nagyszámú aláírásgyűjtés történt, hogy
itt ne épüljön Penny. Nagy óvatosságra intene mindenkit, mert a szülők részéről nagy volt a
felháborodás. Ugyanúgy nem tartotta alkalmasnak a piactéren való építkezését sem, de ezt a
területet még inkább nem.
Murvai Lászlóné képviselő:
Javasolja, hogy Czipa Istvánnal vegyék fel a kapcsolatot és a benzinkúttal szemben épüljön meg.
Hodruszky Lajos alpolgármester:
A Kóczán területet ajánlották számukra, de a Penny nem fogadja el.
Murvai Lászlóné képviselő:
Ha megépül a piactéren a Profi, miért van szükség még egy üzletre?
Garádi István képviselő:
A Penny mindegyiknél olcsóbb.
Sas Zoltán képviselő:
Lámpás csomópontot ígér, új sportszékházat épít, sportpályát épít. Véleménye, hogy építsen,
további tárgyalásokat kell folytatni, természetesen körültekintően.
Pató Zoltán képviselő:
Ezt a szép, levegős részt, az iskola udvarát ilyen célra nem szabad odaadni. Nem a Penny érdekét
kell néznünk. Mi mondjuk meg, nem ő, hogy hová építhet. Személy szerint őt a Penny
üzletpolitikája pedig egyáltalán nem érdekli.
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Székely Attila képviselő:
Megfontolás tárgyává tenné, hogy a gyerekeket a sportolási lehetőségtől megfosszuk, mert akkor
a parkot tennék tönkre.
Dr. Török Gábor képviselő:
Nem tudja, hogy ennek a munkacsoportnak ki lesz a vezetője, de véleménye szerint az előző
munkacsoportot meg lehetne bízni ennek a témának a tárgyalásával is.
Gyenes Levente polgármester:
Fontos, hogy ezt a témát minél több bizottság megvitassa, a végeredményt úgy is a testület fogja
kimondani.
Hodruszky Lajos képviselő:
Fontos, hogy ezekre a megbeszélésekre meghívást kapjon a Szülői Munkaközösség, az iskola
vezetősége, valamint a Sportegyesület vezetője.
Gyenes Levente polgármester:
Aki a fent elmondottakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a tárgyalások folytatását egyhangúlag elfogadta.

17. napirendi pont:
Tájékoztató a 11/2003. /V. 15./ és a 36/2003. /XII. 22./ sz. rendeletekről.
/mellékletek!/

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

98/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Tó-strand és a Tőzeges tó közötti ingatlanok hasznosításának
szabályairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi, azt elfogadja.

26

Felelős: jegyző.
Hat.idő: azonnal.

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

Gyenes Levente polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolójához? Nincsen.
Aki az Egészségügyi és Szociális Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

99/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Egészségügyi és Szociális Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás az Ipari, Kereskedelmi és Vagyonkezelő Bizottság beszámolójához?
Nincsen.

Aki az Ipari, Kereskedelmi és Vagyonkezelő Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

100/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Ipari, Kereskedelmi és Vagyonkezelő Bizottság beszámolóját elfogadta.
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Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás a Környezetvédelmi Bizottság beszámolójához?
Garádi István képviselő:
A maglódi szemétbányának 2010-ig kellett volna üzemelnie, ennek utána lehet nézni az Erős
Viktor által készített üzemeltetési dokumentációban. A maglódi önkormányzat nem kezeltette a
bányát megfelelően, nem a terveknek megfelelően, a tervben leírt tömörítési módszerrel
működött. Számára döbbenetes, hogy ebben az évben a bánya be fog telni.
Sok videó felvétel is készült, amit Csonka József készített.
A 4 cm-es aszfalt utat meg lehet nézni, hogy néz ki.
Véleménye, hogy jogi eszközökkel kell ezzel kapcsolatosan lépni a maglódi önkormányzat ellen,
mert komoly kárt okozott a társközségeknek. Ezért javasolja, hogy ezt a témát kapja meg az
Ügyrendi és Jogi Bizottság és vizsgálja meg a kár következményét. Simon László akkori
bizottsági elnökkel számos alkalommal jelezték Maglód felé, hogy súlyos következményei
lesznek, ha nem a terveknek megfelelően működtetik a bányát.
Nagy Tiborné képviselő:
Van a Vecsési ÉKÜ-vel egy olyan megállapodás, amely tartalmazza, hogy a rekultivációra
mennyi pénzt különít el. Az ezzel kapcsolatos dokumentációk a hivatalban fellelhetők, meg kell
azokat nézni.
Gyenes Levente polgármester:
Aki az elmondottakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület az elhangzott javaslatokat egyhangúlag elfogadta.
Aki a Környezetvédelmi Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

101/2004. /04. 19./ 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.
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Gyenes Levente polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság beszámolójához? Nincsen.

Aki a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

102/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás a Településügyi Bizottság beszámolójához?
Nagy Tiborné képviselő:
Szeretné hangsúlyozni, hogy a parkoló építését nem az önkormányzat akadályozta meg, hanem a
SÁMA Kft. pénz hiányában nem építette meg.

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

103/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Településügyi Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.
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Gyenes Levente polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás az Ügyrendi és Jogi Bizottság beszámolójához? Nincsen.
Aki az Ügyrendi és Jogi Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

104/2004. /04. 19./ 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 kérdés, hozzászólás a VOKS Bizottság beszámolójához? Nincsen.
Gyenes Levente polgármester:
Aki a VOKS Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

105/2004. /04. 19./ 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.

19. napirendi pont:
Interpellációk – bejelentések.
/mellékletek!/
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Gyenes Levente polgármester:
Kérdése, hogy az írásban adott válaszokat az érintettek elfogadják-e?
Garádi István képviselő:
Kéményseprőt régen nem látott, de még a díjat sem szedték be. A tevékenység megyei feladat, de
átvállalta Gyömrő, ettől kezdve Jegyző úr hatáskörébe tartozik. Az, hogy a tevékenység nem
működik, komoly következményekkel járhat a lakosságnak. Ez a működés nem felel meg az
elvárásoknak és a balesetveszély is fennáll. Ezt ő, mint képviselő, nem szeretné átvállalni.
Kéri, hogy ezzel a témával foglalkozzon a Településügyi Bizottság, számoltassák be a
vállalkozót.
A parkolóval kapcsolatosan kéri a költségkimutatást, valamint a bevételekről szóló kimutatást is.
Szokás volt Gyömrőn, hogy március 15-re a játszótereket rendbe rakták, kérdése, hogy most mi
okozta a csúszást?
Gyenes Levente polgármester:
Sajnos a sok feladathoz nincs elég ember.
Garádi István képviselő:
Gondoskodni kell, hogy legyen elég ember.
A templom dísz kivilágításának is volt egy gazdája, aki hetente átállította a kapcsolót.
A 2.4. ponttal kapcsolatosan nem kapta meg a kért dokumentumokat.
Érdemes elgondolkodni azon, hogyha a Közlekedés Felügyelethez beadunk majd pályázatot,
érdemes-e velük újat húzni.
Kérdése, mi a helyzet a Magtárral kapcsolatosan?
Gyenes Levente polgármester:
A tulajdonos 12 millió + ÁFA összegért felajánlotta megvételre, de a Műemlék Felügyelőség
meghatározza, hogyan kell rendbe hozni, ami kb. 30 milliós ráfordítást igényelne. Egy budapesti
és egy-két helyi vállalkozó jelezték, hogy megvásárolnák.
Garádi István képviselő:
Azért kellene megvásárolni, mert a városnak kevés műemléke van, a másik dolog pedig, hogy
életveszélyes és lehet pályázati pénzt szerezni a felújítására. Nem szeret pénzeket megszavazni,
de szeretné, ha a Településügyi Bizottság megkapná ezt a témát.
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Képviselői adományokból készült el a II. Világháborús emlékmű, azonban annak faszerkezete
komoly kezelést igényelne, különben rövid időn belül tönkremegy. Kéri, hogy annak felújítása
soron kívül történjen meg Pál Mihály közreműködésével.

Murvai Lászlóné képviselő:
A kastély járdájának javítását kérte már Garádi István képviselő úr. A műszaki iroda ezzel
kapcsolatosan 2003. szeptember 29-én írt egy levelet a Kht-nak /ennek szövegét ismerteti/.
Sajnos intézkedés nem történt, a burkolat nem készült el. Arra kéri a Polgármester urat, hogy
szorgalmazza a járda elkészítését, mivel a felmérés megtörtént.
Garádi István képviselő:
A Jegyző úrhoz intézett interpellációkra nem kapott választ, elvárná, hogy Jegyző úr adjon
írásban választ.
Hajdú András képviselő:
Az írásban adott válaszokat elfogadja, azonban nem gondolja, hogy egy forgalmas
kereszteződésben 3 hónapot követően kelljen az útjavítást elvégezni.
Ugyancsak nem gondolja, hogy az Elektromos Művek által lenyesett ágaknak, hónapokig az
utcán kell lenniük.
A harmadik dologgal kapcsolatosan nem kapott mellékletet.
Hodruszky Lajos alpolgármester:
Igények érkeztek arra, hogy ikerházat szeretnének építtetni, ezért módosítottuk az elképzelést.
Hajdú András képviselő:
Két lakó megkereste, hogy kaphatnának-e anyagot a járdaépítéshez?
Két utca szervezését végezte el az aszfaltút program keretében. Arról volt szó, hogy február 1-től
megnyílik az iroda, ahol szerződést lehet kötni, a mai napig ez nem történt meg. Mikor nyílik
meg az iroda, mi a helyzet az útépítéseket illetően?
Gyenes Levente polgármester:
Járdaépítés ügyében a műszaki irodán Rontó Zoltánt kell ebben az ügyben megkeresni. A
járdaépítéseknél a művezetést is elvégzi.
Már megkaptuk a helyiséget, még festeni kell és két hét múlva megnyílik az iroda. Az
útépítésekre a Hoffmann cégtől, valamint a Strabagtól kaptunk árajánlatot, azokból fogjuk
kiválasztani a legmegfelelőbbeket.
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Murvai Lászlóné képviselő:
Szombaton lesz a lomtalanítás, szórólapokat kellene eljuttatni a lakossághoz, mert az újságban
már későn fog megjelenni.
Kéri, hogy a közterület felügyelők járják naponta végig a területüket, mert elkezdődtek a kerti
munkák és sokan földdel töltik be az utcai gödröket, ezeket észrevételezni kellene, és
figyelmeztetni a lakosokat.
Fontos lenne, hogy roncsautókat se tároljanak az utcán, sőt a magántulajdonban lévő nagy
kocsikat se.
Kérdése, hogy mi a helyzet a Mendei út bejárásával kapcsolatban. Ha sor kerül rá, szeretne ott
lenni.
Az utak borzalmas állapotban vannak.
Mi a helyzet Spaits Miklós képviselővel, miért nem vesz részt a testületi munkában?

Dr. Tóth János képviselő:

A Csillag csomópontban áll a víz, itt valahogyan el kellene vezetni a vizet.
A lakosság részéről több igény volna a csatornára való rákötésre, mivel a hozzájárulást befizették.
Úgy hallotta, hogy Maglódon, Ecseren szó nélkül rákötnek.
Az utak aszfaltozásánál is figyelemmel kell lenni arra, hogy hol nem történt még meg a bekötés,
hogy utána ne történjen út felbontás.
A telekalakítási tilalom kérdésében döntöttünk, ettől kezdve az építkezéseket építéshatóságilag
tudjuk szabályozni, mivel nincsen részletes rendezési terv. Javasolja, hogy a jelenlegi tervezőnek
mondjunk fel, mert évek óta nem tudja elkészíteni a rendezési tervet.
Kérése, hogy Vízmű ügyben az Ügyrendi és Jogi Bizottság kapjon tájékoztatót, hogy mi a
jelenlegi helyzet.
Született egy döntés a Gödör kocsmával kapcsolatosan, azonban a tulajdonos váltás óta nem
készült el a szerződés.

Nagy Tiborné képviselő:

Ameddig nincs szerződés, addig nem kaphat építési engedélyt.
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Dr. Tóth János képviselő:

Kéri, hogy a Gödör új tulajdonosának szerződés tervezetét, valamint valamennyi peres ügyről
szóló tájékoztatót kapja meg az Ügyrendi és Jogi Bizottság, hogy tárgyalni tudjanak róla.

Szabadi László képviselő:

A „Harmónia” Kht-nál nyílt egy postafiók, ami nagy segítség a település egy részének, mert a
központban lévő postai szolgáltatással sokan elégedetlenek. A MÁV Főnökségével fel kellene
venni a kapcsolatot, hogy az üresen álló váróteremben járuljon hozzá egy 3-4 fős postafiók
létrehozásához. Ezzel talán nagyobb rendet lehetne tartani a vasútállomáson és a gyömrői lakosok
is másképpen állnának a dolgokhoz, hogy az ottani állapotok javulnának.
A Szt. István és Táncsics út kereszteződésében napokon belül be fog szakadni az úttest, kéri
annak javítását.
Nem tudja hogyan áll a patkány mentesítés, ebben a dologban sürgősen lépni kellene.
A vízmű peres ügyeiről szeretné ha a testület tájékoztatást kapna, mert úgy hallotta, hogy már
végrehajtás is szóba került.
Az Elektromos Művek a számla mellékleteként értesítette a lakosságot a gyömrői irodáról.
Nagyon jó lenne, ha megoldódna az irodába történő telefonálási lehetőség, mert a műszaki
problémákat be lehetne jelenteni.
A lomtalanításról egy hangszórós gépkocsival lehetne tájékoztatni a lakosságot.

Gyenes Levente polgármester:
Már meg van szervezve.

Dr. Tóth János képviselő:

Tagja a vízmű felügyelő bizottságának, kérése, hogy intézkedjenek annak összehívásáról, mivel a
mérleget a mai napig nem fogadták el.

Gyenes Levente polgármester:

Ez a FB elnökének a feladata.
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Sigmond Zsolt képviselő:
A Csillag csomópontnál, a Dózsa Gy. út és Kossuth F. utca sarkán is nagy a belvíz.

Gyenes Levente polgármester:
Köszöni a figyelmet és megjelenést, a testületi ülést bezárja.

K.m.f.

/Gyenes Levente/
polgármester

/Dr. Tóth János/
Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
Jegyzőkönyv-hitelesítő

/Varga Ernő/
jegyző

