JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én
megtartott rendkívüli ülésén Gyömrőn a Szabadság tér 1. sz. alatt lévő
tanácskozó teremben.

Jelen vannak:

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

Meghívottként
megjelent:

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

Érkezését későbbre
jelezte:

Garamszegi Sándor, Dr. Török Gábor képviselő.

Igazolatlanul
távolmaradt:

Balogh Béla, Spaits Miklós képviselő.

Igazoltan
távolmaradt:

Szabadi László képviselő.

Tanácskozási
joggal részt vett:

Kosztelnik Károlyné igazg. irodavezető.

Jegyzőkönyvet vezette: Horváth Ferencné.

Gyenes Levente polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes /12 képviselő van jelen/, az ülést megnyitja.
Aki a meghívón feltüntetett napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.
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Megállapítja, hogy a testület a napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta.
A 2. napirendi pont határozati javaslatánál egy elírás történt, menetközben javítani fogjuk.

N a p i r e n d e k tárgyalása:

1. napirendi pont:
Döntés a szennyvíztisztító telep bővítési beruházásáról.
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Teljes mértékben egyetért a szennyvíztisztító bővítésével és a pályázat beadásával. Egy dologgal
nem ért egyet, hogy a bővítést hitel felvétellel akkor is meg kell valósítani, ha pályázaton nem
nyerünk hozzá pénzt.
Szeretné, ha a bővítés főleg állami pénzekből valósulna meg, mert amikor a telep kivitelezése
történt, a szakhatóságok azt mondták, hogy hosszú távon megoldást jelent a településeknek a
tisztító, és az I osztályú vízminőség kibocsátását garantálták. Akkor Üllő-Maglód-Gyömrő
összefogásával épült. Ezt azért mondja, mert Üllő nagyobb létszámú település, mint Ecser.
Azért nem ért egyet a hitel felvételével, mert a szakhatóságoknak nagy a sara a tisztítóval
kapcsolatban. Érdekelné, hogy a hitel felvételéhez a másik két önkormányzat mit szól?
/Dr. Török Gábor képviselő megérkezett!/ Jelenlévő képviselők száma: 13 fő./

Nagy Tiborné képviselő:
Egyetért a bővítéssel és a pályázattal is. Kérdése, hogy mi a pályázat beadási határideje? Mivel a
szakhatóságok 1992-ben ludasak voltak, reméli, hogy ezt az engedélyezésnél figyelembe veszik
és meggyorsítják a folyamatot. A hitel felvételét a Kft. vegye fel, mert nagyon sok lakos nem kap
engedélyt a rácsatlakozásra, mivel a jelenlegi állapot miatt korlátozni kellett a rákötéseket.
Remélhetőleg a közbeszerzési eljárás ebben az évben kifut.
Meg kell nézni azt is, hogyha a Kft. veszi fel a hitelt, hogyan áll a Kft. vagyonának gyarapodása,
mert Maglód a mai napig nem fizetett egy fillért sem. Ezért el kell gondolkodni azon, hogy
részükre szerezzünk-e további pénzt, vagy csak Ecsernek és Gyömrőnek.
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Gyenes Levente polgármester.
A beadási határidő: április 01., a környezetvédelem engedélye hiányzik, mivel a szennyvíziszap
elhelyezésének módját nem fogadták el.
Ha a bővítéshez nem járulnak hozzá, továbbra is szennyezni fogunk, lehet, hogy a folyamatos
bírságolás nekik biznisz.
Nagy Tiborné képviselő:
Volt egy KEVITERV általi munkavégzés, ami engedélyes volt.
Gyenes Levente polgármester:
Felújítás történt, nem épült semmilyen új egység. Mihamarabb 3.000 m3-esre szeretnénk bővíteni
a tisztító kapacitását, olyan megoldással, ami a későbbiek folyamán 5.000 m3-re lenne növelhető.
Dr. Tóth János képviselő:
Jó lenne minél több állami pénzt megszerezni. Ha mindenképpen hitel felvételére van szükség,
akkor a Kft. vegye fel. Maglód kérdését nagyon rövid időn belül le kell rendezni, mivel már közel
50 millióval tartozik. Valahogyan rájuk kell terhelni ezt az összeget, vagy vásároljuk ki Maglód
tulajdonrészét.
/Garamszegi Sándor képviselő megérkezett! Jelenlévő képviselők száma: 14 fő./

Gyenes Levente polgármester:
Nem tudjuk kivásárolni, mert nem tudják hová engedni a szennyvizüket.
Dr. Török Gábor képviselő:
Egy közös testületi ülésen kellene erről tárgyalni.
Sas Zoltán képviselő:
Követeli, hogy a szennyvíztisztító bővítésének ügye elsődleges legyen, bármi áron.
Murvai Lászlóné képviselő:
Nagyon nagy szükség van a bővítésre, mert a lakosoknak ma már nem mondhatjuk, hogy építsen
szennyvízaknát, a rákötést minden lakosnak biztosítanunk kell.
Gyenes Levente polgármester:
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.
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72/2004. /03.29./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a gyömrői kistérségi szennyvíztisztító telep
1000 m3/ napos kapacitásbővítését lehetővé tevő beruházást
Maglód Nagyközség Önkormányzatával és Ecser Község
Önkormányzatával közösen 2004. és 2005. évben megvalósítja.
A beruházás a vízjogi létesítési engedélynek megfelelően történjen.
Döntött továbbá arról, hogy a bővítési beruházás megvalósítása
érdekében az önkormányzati források pótlására gesztorként, a
társönkormányzatokkal közösen igénybejelentést nyújt be a
Belügyminisztérium céltámogatási alapjához.
A beruházás teljes összege 236.800.000.- Ft, melyhez az önkormányzatok a BM céltámogatás alapjából 2004. és 2005. évre
összesen 142.080.000.- Ft támogatást igényelnek, és 94.720.000.Ft saját forrást biztosítanak az alábbi megosztás szerint:

Gyömrő Város Önkormányzata
Maglód Nagyközség Önkormányzata
Ecser Község Önkormányzata

2004. évben

2005. évben

24.485.000.- Ft
16.434.000.- Ft
6.441.000.- Ft

24.485.000.- Ft,
16.434.000.- Ft,
6.441.000.- Ft.

Gyömrő Város Önkormányzata az önrészt tulajdoni arányának megfelelően a költségvetési rendeletében, az igénybejelentés tartalmának
megfelelően biztosította, illetve biztosítja.
Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a beruházásról szóló
megállapodást Ecser és Maglód Önkormányzatával megkösse.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2004. április 1. és folyamatos.

2. napirendi pont:
Pályázat benyújtása
útaszfaltozásra.
/melléklet!/

a

Pest Megyei

Területfejlesztéi

Tanácshoz

óvodabővítésre,
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Gyenes Levente polgármester.
Kérdés, hozzászólás?
Nagy Tiborné képviselő:
Kéri a gépelési hiba javítását. A második határozati javaslatnál milyen munkákra vonatkozik a
költségvetés?
Gyenes Levente polgármester:
Van egy jogerős építési tervünk, ami megtekinthető a műszaki irodán.
Hajdú András képviselő:
Ha a Kossuth F. utca építésére nem nyerünk pályázaton pénzt, akkor is meg fog épülni az út? Ezt
azért kérdezi, mivel az utca szervezése megtörtént.
Gyenes Levente polgármester:
A szerződéskötések a jövő héten megkezdődnek.
Aki az óvodabővítés határozati javaslatát elfogadja, szavazzon.

73/2004. /03.29./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács
által kiírt 2004. évi óvodabővítésre elnyerhető támogatásra, a
„Gyömrő, Dózsa Gy. u. 1. sz. Bóbita Óvoda bővítés” építési
munkáira.
A beruházás összköltsége:
bruttó
28.000.000.- Ft,
A PM TT felé pályázott támogatás összege: 70 %
19.600.000.- Ft,
A városi önkormányzat az óvodaépítési munkákhoz
8.400.000.- Ft
önrészt biztosít /ÁFÁ-val/, melyet beépített a 2004. évi költségvetésbe.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.
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Gyenes Levente polgármester.
Aki a Kossuth F. utca aszfaltozásával kapcsolatos határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

74/2004. /03.29./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács
által kiírt 2004. évi útépítésre elnyerhető támogatásra, a
„Gyömrő, Kossuth F. utca 4 m szélességű szilárd burkolattal való
ellátása” építési munkáira.
A beruházás összköltsége:
bruttó 38.500.000.- Ft,
A PM TT felé pályázott támogatás összege: 48 % 18.480.000.- Ft,
A városi önkormányzat az útépítési munkákhoz 20.020.000.- Ft
önrészt biztosít /ÁFÁ-val/, melyet beépített a 2004. évi költségvetésbe.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.

3. napirendi pont:
Olajterv Rt. új csővezetéknek a kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozat kiadása
iránti kérelme.
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Az elkészített tervet nem tartja jónak, mindenképpen a meglévő csővezeték mellett lévő
csőfektetést kell kihajtani, egyébként is van még egy védőtávolság, amit be kell tartani.
Gyenes Levente polgármester:
A védőtávolságot nem kell bővíteni. Elmondta a cég képviselőinek, hogy több beruházásunk van
folyamatban, amelyekhez cserébe anyagi hozzájárulásukat kérjük. Mi 150 millió Ft-tal
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indítottunk, de ők csak 3 milliót tartanak reálisnak, ezt mi nagyon kevésnek tartjuk,
megpróbálunk több pénzt kihajtani.
Sigmond Zsolt képviselő:
A tervező irodájuk munkatársainak elképzelése az volt, hogy a régi nyomvonalat megszűntetik és
új nyomvonalat jelölnek ki, de a rendezési tervünk megtekintése után úgy döntöttek, hogy a régi
csővezeték mellé fektetik az újat, így újabb területigényük nincsen.
Olyan berendezéseket fognak felszerelni, hogyha 2 m távolságban megközelítik a csöveket, a
berendezések már jelezni fognak.
Gyenes Levente polgármester:
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

75/2004. /03.29./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy kiadja az Olajterv Rt-nek a kért tulajdonosi
és szakhatósági hozzájárulást a tervdokumentációban szereplő
új benzol-toloult szállító vezeték megépítésére.
A hozzájárulás feltétele, hogy az Olajterv Rt. Gyömrő városban
folyó beruházásokhoz, illetve felújítási munkálatokhoz legalább
30 millió Ft értékben járuljon hozzá.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

4. napirendi pont:
Pályázat benyújtása a GYISM által kiírt tábori eszközvásárlásra.
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás,
Nagy Tiborné képviselő:
Testületi határozat nélkül is be lehetett volna adni a pályázatot, mivel kis összegről van szó.
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Sigmond Zsolt képviselő:
Önrész megjelölése sem lett volna kötelező, de azt mondták, hogy jelöljünk önrészt, mert
különben nem nyerünk a pályázattal.
Gyenes Levente polgármester:
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

76/2004. /03.29./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy felhatalmazza a polgármestert,
hogy a GYISM által kiírt eszközbeszerzési pályázaton való
részvételhez a 25 % önrész biztosításáról szóló nyilatkozatot
adja ki.
A pályázaton elnyerhető összeg max. 300.000.- Ft.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2004. március 31.

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

K.m.f.

/Gyenes Levente/
polgármester

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

/Varga Ernő/
jegyző

