JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. február 9-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, 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,
Kissné Páska Andrea pü.vez.,
Agócs Zoltán Kht. ügyvezetője,

Érkezését későbbre
jelezte:

Spaits Miklós Dr. Török Gábor képviselő.

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.
Kérdése, hogy van-e valakinek valamiféle észrevétele?
Garádi István képviselő:
December 2-án készített egy önálló képviselői indítványt, amelynek 2. pontja időközben oka
fogyottá vált, azonban az 1. pontja azóta sem került bizottság elé, kérdése, hogy miért nem?
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Ebben a pontban azt kérte, hogy a Mendei úti fatelep és a H-S Trans jelenlegi helyzetén
változtatni kellene, kérdése, hogy ez mikor kerül napirendre?
Gyenes Levente polgármester:
A Mendei úti fatelep helyzetével az egész hivatal folyamatosan foglalkozik, a vállalkozó intézi a
dolgait a Földhivatalnál, az országos hatáskörű szerveknél, amíg nem szerzi be a szükséges
dokumentumokat, sem bizottsági, sem testületi szinten nincs miről beszélni. Ez egy folyamatban
lévő ügy.
Garádi István képviselő:
Az üggyel kapcsolatos folyamatokat terjesszék a bizottság elé, majd megtárgyalás után kerüljön a
testület elé, mert így nem kapnak róla információt. Ez teljesen független attól, hogy a
szakhatóságok hogyan járnak el. Az önkormányzatnak ebben felelőssége van, köteles rendbe
tenni.
Gyenes Levente polgármester.
Kérdése, hogy van-e napirend előtti felszólalás?
Hajdú András képviselő:
A víz- csatornadíj beszedésével kapcsolatosan szeretne bejelentést tenni. Több állampolgár
megkereste, hogy a januári leolvasás után az új díjak szerint számlázott a Vízi-közmű Kft, ez
mindenki számára hátrányos és nagyon fel vannak háborodva. Aki átalánydíjat fizet, annak most
végszámla érkezik, így nem ritka a 30-40 m3-ről készített számla. Többek között ő is emelt díjas
számlát kapott, reklamált is, azt a választ kapta, hogy akinek a kartonja január 5-ig beérkezett,
annak a régi díj szerint számláztak, akinek január 5-e után érkezett be a kartonja, annak az új díj
szerint. Az emelés január 1-től történt, véleménye szerint a januári leolvasás után nem lehet emelt
díjjal számlázni.
Kéri, hogy történjen egy központi intézkedés, hogy senkit ne érjen hátrány.
Gyenes Levente polgármester:
Tegnap értesült a problémáról, felvette a kapcsolatot Klász László úrral és kérte, hogy akinek
emelt díjjal számoltak, annak térítsenek vissza.
Murvai Lászlóné képviselő:
Miért nem igazította el azonnal a pénzbeszedőket a problémáról, mert az emberek őket szidják.
Sigmond Zsolt képviselő:
Klász úr elmondta, hogy januárban volt egy leolvasás, ami a novemberi, decemberi fogyasztást
tartalmazták, a következő leolvasás már az új díjjal kerül leszámlázásra.
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Gyenes Levente polgármester:
A saját kiadásaikat fogják növelni a későbbi leolvasások kapcsán, de kérte, hogy ne is szedjenek
be plusz pénzeket, mert csak nekik lesz problémájuk vele.
Hajdú András képviselő:
Azért történtek az emelések áprilistól, mert télen nem került sor az órák leolvasására.
Garádi István képviselő:
Nem talált az anyagban semmiféle utalást a gyógyszertári ügyelet megoldására, ezt nemcsak ő,
hanem Gyömrő lakossága is hiányolja, ebben sürgős lépést kell tenni. Amíg fölülről nincs
megoldás, addig valamit az önkormányzatnak kell tenni. Ez az ügy nem tűr halasztást.
Mezey Attila alpolgármester.
Sajnos nem érkezett meg dr. Piskóty úrtól az ígért nyilatkozat és javaslat, ha megérkezik, fogunk
vele foglalkozni.
Garádi István képviselő:
Nem egy alkalommal történt már, hogy annak ellenére, hogy bizottság nem tárgyalt egy bizonyos
ügyet, mégis a testület elé kerül megtárgyalásra, ilyenformán ezzel az üggyel is foglalkozhatna a
testület. Nem biztos, hogy Piskóty úrtól kellene várni a megoldást. Azért vagyunk képviselők,
hogy a lakosság érdekeit képviseljük.
Gyenes Levente polgármester:
Aki a meghívón szereplő napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d i pontok tárgyalása:

1. napirendi pont:
2004. évi költségvetési rendelet elfogadása.
/mellékletek!/
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Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Dr. Tóth János képviselő:
Az MSZP nevében benyújtottak egy módosító javaslatot, azonban volna még néhány javaslata.
Először néhány kérdés. Az 1/8-as oldalon a 12, 13, 17 sorokban lévő összegek mit takarnak?
Kérdése továbbá, hogy a Halas-patak tisztításának költsége tartalmazza a Gyáli 1-es csatorna
tisztítását is?
Gyenes Levente polgármester:
Mindkét tisztítást tartalmazza az összeg.
Dr. Tóth János képviselő:
Kéri, hogy a gyermekcentrum felújítására kerüljön 5 millió Ft a költségvetésbe az idei évben.
Ebből az összegből már az idén elkezdhető lenne valami, a jövő évben ismét 5 milliót tervezzünk
be a további munkálatokra.
Kéri továbbá, a Rózsa-hegyi buszmegálló létesítését megoldani, addig, amíg azon a szakaszon
nem történik valami halálos baleset.
Továbbá szemétlerakó kijelölését kérné a Rózsa-hegyen, ahonnan a szemetet folyamatosan
elszállítanák.
Nem egészen érti a sportcélú támogatások összegeit, ha mi működtetjük a hátteret.
Arról volt szó, hogy a mai ülésen fogunk kapni a Kht-tól egy új táblázatot, ez nem történt meg,
kéri ennek sürgős pótlását.
Sigmond Zsolt képviselő:
Az említett tételek a Kht-nak átadott összegeket, a vízdíj visszatérítést, a parkosítást, különböző
fejlesztéseket, az LTP-ből ránk háruló feladatokat, valamint a támogatásokat tartalmazza.
Az egyéb sportcélú támogatások összegét az újonnan létesült szakosztályok fogják megkapni,
akik a diáksportot helyezik előtérbe és eddig nem részesültek semmiféle támogatásban. A 6
millió Ft-ot különféle sporttevékenységek folytatására kapják, hogy a szakosztályok működni
tudjanak.
Dr. Tóth János képviselő:
Hol van a Halas-patak közigazgatási határa?
Nagy Tiborné képviselő:
A műszaki iroda tudja.
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Dr. Tóth János képviselő:
A 2 millió Ft felosztása a testület elé fog kerülni?

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

Sigmond Zsolt képviselő:
Hogy kik kapnak ebből a keretből a Sportegyesület fogja eldönteni célirányosan. Azok a
szakosztályok fognak kapni, akik eddig nem részesültek támogatásban. Természetesen ezzel az
összeggel el kell számolni.
Mezey Attila alpolgármester:
Már többször szóba került a gyermek egészségügyi centrum kérdése. 2-3 évvel ezelőtt elkészült a
bővítési terv, ez a valódi cél az udvar beépítésével, ezért vásároltuk vissza a területet. Most az a
kérdés, hogy az önkormányzat saját beruházásban hozzá kíván-e látni a bővítéshez, vagy
pályázati lehetőséget kíván igénybe venni. Mert ha pályázni kívánunk, az idei évben kiírásra
kerülő pályázaton indulunk és a részünket hozzátesszük. A másik választása az
önkormányzatnak, hogy saját beruházással évente mindig egy keveset tudunk megcsinálni,
alapozás, falazás, tető stb. Azt kell eldönteni, hogy melyik variációt válassza az önkormányzat.
Dr. Tóth János képviselő:
Elfogadja az adott válaszokat, de a pataknál tisztázni kell, hogy az önkormányzatnak meddig
kötelessége a tisztítás.
A gyermekintézmény bővítésére ha lehetőségünk van pályázzunk, az 5 millió Ft a pályázatnál
önrészként szerepeljen.
Garádi István képviselő:
Kérdése, hogy a működési célú hitelnek hány %-os a kamata?
Gyenes Levente polgármester:
Bubor + 1 %.
Garádi István képviselő:
Hogyan lehet, hogy a pénzforgalmi jelentés csak 10 millió értékpapírt tartalmaz?
A beruházási kiadásoknak mi a konkrét tartalma? A járdaépítési program 7 milliója, milyen
járdákra vonatkozik?
Elsősorban a Dózsa Gy. úti járdát és a kastélyba vezető járdát kellene megépíteni, továbbá
szükség volna a Mendei úti járda felújítására is, mert nagyon sok helyen össze van törve.

6

Melyik Széchenyi úti ingatlanról van szó? Ha nincs örökös, akkor az automatikusan az
önkormányzat tulajdona.
A közbiztonság támogatása hogyan oszlik meg a két polgárőrség és a rendőrség között?
Gyenes Levente polgármester:
150-150.000.- Ft a két polgárőrség, a többi a rendőrség támogatása.

Garádi István képviselő:
Miért nem lehet ezt a sort így megbontani?
A 45. oldalon fel van bontva a Kht. pénze. Nem tudja elképzelni, hogy ilyen létszámmal a
tisztasági festést egyszerre ennyi intézménybe el tudja végezni. Kérdése, kit fog alvállalkozóként
alkalmazni?
A pénzforgalmi adatoknál kérdése, hogy a kísérleti fejlesztés és a szellemi termékek vásárlása
miért 0? A vásárolt telkeknél, gépek, berendezéseknél miért nem volt módosító előirányzat?
Kissné Páska Andrea pü. vezető:
Az előirányzatok még nincsenek a helyükön. A könyvelési technika másképpen működik,
egyébként fejből nem működik a válasz ennyi tételnél.
Garádi István képviselő:
Kérdése, hogy az 5 millió Ft bérmegtakarítás miért nem került kifizetésre a dolgozóknak, ezt év
végén ki szoktuk fizetni.
Kissné Páska Andrea pü.vezető:
Az utolsó egy hónapban keletkezett ez a megtakarítás, semmi akadálya nincs a kifizetésnek.
Garádi István képviselő:
Hogyan áll a Káptalan-füredi táborral kapcsolatban szerződés, milyen a lekötési arány, van-e a
tábornak vezetője?
Agócs Zoltán Kht. vezetője:
Voltak jelentkezők a felhívásunkra, komoly tárgyalásban voltunk Borbás Ottó úrral, azonban
időközben visszalépett.
Hajdú András képviselő:
Miért lépett vissza?
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Agócs Zoltán Kht. vezetője:
Indok nélkül lépett vissza.
Garádi István képviselő:
60 millió Ft volt értékpapírban, miért csak 10 millió szerepel?
Kissné Páska Andrea pü. vezető:
Megvan a 60 millió Ft értékpapír.
Gyenes Levente polgármester:
Sok helyről jelezték a lakók, ha anyagot kapnak, megépítik a járdát.

/Spaits Miklós képviselő megérkezett! Jelenlévő képviselők száma: 17 fő./

Garádi István képviselő:
Kéri, hogy a Dózsa Gy. úti járda kiemelten szerepeljen a költségvetésben.
Gyenes Levente polgármester:
A tervezési költsége szerepel a költségvetésben.
Garádi István képviselő:
A tófürdő költsége mit takar?
Gyenes Levente polgármester.
Különféle belső munkálatokat: partszegély kialakítása, tó-fenékjavítás, a levegőztető geo-textília
megszüntetése, füvesítés, díszburkolat, 10 m-enként kandeláber leállítás, teraszok kialakítása, 4
pavilon kialakítása, 13 férőhelyes vizesblokk kialakítása, szennyvíztároló kialakítása, úszókávézó
kialakítása, fenti vizesblokk felújítása, kilátó terasz építése, bejárat kiépítése. Ezekre teljes
egészében készült engedélyes terv, ami a műszaki irodára le van adva, Vecsésen van
engedélyeztetés alatt.
Garádi István képviselő:
A tisztasági festésre nem kapott választ.
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Agócs Zoltán Kht. vezetője:
Már most elkezdődnek a tisztasági festések, így folyamatosak lesznek a munkálatok, 3 festővel
dolgoznak.
Nagy Tiborné képviselő:
A gyermekorvosi centrumnál csak a tisztasági festésre lát költséget beállítva, pedig nagy szükség
volna a felújítására, bővítésére, mert a gyermek fogorvosi rendelőnek is ott kellene helyet kapnia.
Mindenképpen javasolja, hogy 5 millió Ft legyen beállítva a költségvetésben erre a célra. Egyszer
már volt 5 millió betervezve, azonban nem történt semmi.
A pénzforgalmi adatokkal kapcsolatosan be fog jönni egyeztetni, mert sok érdekes dolgot lehet
abban látni. Úgy tapasztalja, hogy az intézményeknél, a közalkalmazottaknál és a
köztisztviselőknél nagyfokú költségvetési fegyelem van, ellentétben az önkormányzattal.
Egyedül ők vannak 100 %-os teljesítés alatt, minden más területen elszaladunk.
Tudja, hogy a Kht. önálló jogi személy, de az önkormányzattól jelentős finanszírozást kap.
Kérdése, hogy az álláshelyek számát és a fejlesztéseket ki dönti el?
Úgy gondolja, ha az önkormányzattól 81.840.000.- Ft-ot kap a Kht, amiből 47 millió Ft bér, az
önkormányzatnak lehet beleszólása, hogy hány álláshellyel működik, hogy ezt a fejlesztést jónak
tartja, vagy nem.
Számításai szerint 17 fő fejlesztés mutatkozik az álláshelyek számát illetően.
Nem tudja elfogadni a személyi juttatás tervezését sem. Arról volt szó, hogy kapnak egy újabb
kimutatást, ami nem történt meg, ezért tartózkodni fog a szavazásnál, mivel nem látja tisztán,
hogy miért kerül át ennyi pénz a Kht-hoz.
Kérdése, hogy pénzeszköz átadás történik, vagy számlázás?
Gyenes Levente polgármester:
Természetesen az önkormányzatnak van beleszólása a Kht. dolgaiba, azonban figyelembe kell
venni, hogy saját beruházásban, kivitelezésben, sokkal olcsóbban tudunk dolgokat elvégezni. A
létszámot fejleszteni kell szakemberekkel, szakmunkásokkal, hogy mindazt a feladatot el tudja
látni a Kht., amelyeket részükre átadtunk.
Agócs Zoltán Kht. vezetője:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elé letették álláshely javaslataikat. Az utak
aszfaltozására, a mészkő utak javítására 2-3 ember felvétele elengedhetetlenül szükséges.
Nagy Tiborné képviselő:
Kérdése az volt, hogy létszámfejlesztésről ki dönt, mert a testület elé álláshely fejlesztés nem
került. Elolvasta, hogy mi mindent szeretnének, de ebből nem derül ki, milyen tevékenységhez
hány főt szeretnének fejleszteni. Kéri, hogy a Kht. dolgait is úgy kezeljék, mint bármely más
intézményt.
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Gyenes Levente polgármester:
Úgy ítéltük meg, hogy Agócs Zoltán mint szakember tudja, hogy milyen szakemberekre van
szüksége ahhoz, hogy a kapott feladatokat el tudják látni.
Nagy Tiborné képviselő:
A testület elé kerül valami, aminek nincs háttér anyaga, ezért nem tudja, hogy a 47 millió Ft mire
lesz elköltve. Kérdése, hogy mi az a 99%, ami rárakódik a nettó bérre? Azt a költségvetési
tervezetet így nem tudja elfogadni.
Spaits Miklós képviselő:
Úgy ítéli meg, hogy a számokkal komoly problémák vannak, az állásigényt a feladatokhoz kell
igazítani. Ezekről a dolgokról a Településügyi Bizottságnak is tárgyalnia kellett volna.
Hodruszky Lajos alpolgármester:
A Kht. vezetője azokhoz az elvégzendő feladatokhoz tervezte a létszámkeretet, amelyeket
számukra megfogalmaztunk. Kérésünk az volt, hogy a karbantartásokra vegyen fel szakembert,
mert akik az intézményekben karbantartóként dolgoznak, nem minden szakmai feladatot tudnak
elvégezni.
Nagy Tiborné képviselő:
Álláshely ügyekben a testület dönt.
Szabadi László képviselő:
Azzal mindenki egyetért, hogy a Kht. működtetésére szükség van. A sarokszámok nem fognak
változni, mert ha azt akarjuk, hogy az átadott munkálatokat elvégezze, a pénzeket hozzá kell
rendelni., csupán egy kis átdolgozásra van szükség.
Gyenes Levente polgármester:
Nagy Tiborné képviselő a pataktisztítás költségéből javasolt 5 millió Ft-ot áttenni a
gyermekintézményre.
Dr. Tóth János képviselő:
Az ő javaslata az volna, hogy a hiányt emeljék meg 5 millióval és azt tervezzék be a
gyermekorvosi intézményre.
Gyenes Levente polgármester:
Aki Dr. Tóth János képviselő indítványát, miszerint a hiányt emeljük meg 5 millió Ft-tal,
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Ezzel egyidejűleg 5 millió Ft kerüljön betervezésre a
gyermekorvosi központ pályázati önrészeként.
Megállapítja, hogy a testület Dr. Tóth János képviselő indítványát egyhangúlag elfogadta.
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Garádi István képviselő:
Javaslata, hogy a Kht. kapja meg a keretszámot, részleteiben azt egy hónap múlva is el tudják
fogadni.
Szabadi László képviselő:
Egyetért Garádi István javaslatával, a részletes terv kerüljön a testület elé.
Agócs Zoltán Kht. vezetője:
A tavalyi év zárására még ezután kerül sor.
Gyenes Levente polgármester:
Aki egyetért a Kht. keretösszegének elfogadásával és hogy március 8-ra készüljön el a részletes
terv, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodással a Kht. keretösszegét elfogadja,
azzal, hogy március 8-ig részletes tervet készít és azt a testület elé terjeszti.
Aki a költségvetési rendeletet elfogadja, szavazzon.

Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16 igen szavazattal, 0 nem szvazattal, 1
tartózkodással megalkotta a
3/2004. sz. r e n d e l e t é t ,
a 2004. évi költségvetésről.

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

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?

11

Dr. Tóth János képviselő:
Hol lehet a falusi óvoda terveit megtekinteni?
Mezey Attila alpolgármester:
A műszaki irodán.
Hajdú András képviselő:
A 296-os számú határozat milyen ingatlanokat takar?

/Garádi István képviselő elhagyta az üléstermet! Jelenlévő képviselők száma: 16 fő./

Gyenes Levente polgármester:
Madách utcai ingatlanokat.
Aki a jelentés elfogadja, szavazzon.

15/2004. /02.09./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

/Garádi István képviselő visszatért az ülésterembe! Jelenlévő képviselők száma: 17 fő./

3. napirendi pont:
Polgármester beszámolója a két ülés között tett intézkedésekről, valamint a polgármester által
beterjesztett határozati javaslatok:.
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Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Szabadi László képviselő:
Kérdése, hogy sikerült kedvező feltételekkel a Hoffmann Rt-vel megegyezni?
Gyenes Levente polgármester:
Megtörtént a megegyezés.
Garádi István képviselő:
Véleménye, hogy a Monori Kistérségi Társulattól el kell válni, annak idején mondta, hogy
maradjunk a kertvárosinál.
Polgármester úr azt írta, hogy január 28-án nem jelent meg a megyei közgyűlés környezetvédelmi
bizottsága által tartott bizottsági ülésen. Gyömrőtől ő nem kapott meghívót, ha meghívták volna,
ott lett volna.
Gyenes Levente polgármester:
A listán szerepelt Garádi István neve, úgy gondolta, hogy akkor ott lesz.
Murvai Lászlóné képviselő:
Az Idősek Klubjával kapcsolatosan szeretne bővebb tájékoztatást kapni. Kérdése, hogy a Pataki
Ferenc lakótelep átkerülése Péterihez jó-e nekünk?
Gyenes Levente polgármester:
Az Idősek Klubjával kapcsolatosan Dr. Vass Csaba közölte, hogy semmilyen előírásnak nem
felel meg, ezért azt bezáratja. A gondozói hálózatot újjá kell szervezni.
Nagy Tiborné képviselő:
Akkor normatíva változás lesz, ezzel számolni kell.
Murvai Lászlóné képviselő:
Az udvarban van egy műterem, annak mi lesz a sorsa?
Gyenes Levente polgármester.
Műteremként nem működik, csak egy lomtár.
Dr. Török Gábor képviselő:
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Csereingatlanként fel kell ajánlani.
Spaits Miklós képviselő:
Az ingatlan hasznosításáról tárgyaljon a Településügyi Bizottság.
Gyenes Levente polgármester:
Egyetért Spaits Miklóssal, a Vagyonkezelő Bizottságot is vonják be.
Péteri szeretné, ha a laktanyával együtt a Pataki F. lakótelep is átkerülne hozzájuk, odavezetnék a
gázt, a csatornát, ha az ott lakók is akarják.
Garádi István képviselő:
1991-ben kaptuk vissza a laktanyát, akkor az ott lakók úgy döntöttek, hogy Gyömrőhöz
szeretnének tartozni. Akkor történt egy megállapodás, miszerint a lakók a buszfordulóval együtt
Gyömrőhöz, a laktanya pedig Péterihez tartozik. Ez volt a honvédség javaslata is, ezt akkor
Gyömrő elfogadta. Lehet, hogy azóta változott a lakók véleménye, de hogy honnan jön a közmű,
semmit nem jelent. Ebben az ügyben Péterivel egy együttes ülést kell tartani.
Pató Zoltán képviselő:
A telepről sok emberrel beszélt, akik elmondták, hogy igényeiket, amelyeket ők támasztanak a
gyömrői önkormányzat nem tudja teljesíteni, azért szívesen tartoznának Péterihez.
A lakótelep közös képviselőjével a lakóktól alá kell íratni egy nyilatkozatot, ha 51 % úgy
nyilatkozik, hogy Péterihez szeretne tartozni, a dolog el van intézve. Gyömrőnek jó lenne, ha a
Tövesmajor is Péterihez lenne csatolva.
Dr. Török Gábor képviselő:
Ez a kérdés sokkal bonyolultabb ennél, mert az ott lakók orvosi ellátása, szakrendelőhöz
tartozása, iskola, óvoda szempontjából Gyömrőhöz tartoznak. A helyi önkormányzatnak
felelőssége van abban, hogy ezekről a dolgokról a lakosokat tájékoztassa.
Aki a polgármesteri beszámolót elfogadja, szavazzon.

16/2004. /02.09./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a polgármesteri beszámolót elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.
/Dr. Török Gábor képviselő elhagyta az üléstermet. Jelenlévő képviselők száma: 16 fő./
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- 4.1. A 068/89 hrsz-ú ingatlan vásárlása /melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Hajdú András képviselő:
Mennyi az ára?
Gyenes Levente polgármester:
2,6 millió Ft, ami 173.- Ft/m2.
/Garamszegi Sándor képviselő elhagyta az üléstermet! Jelenlévő képviselők száma: 15 fő./

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

17/2004. /02.09./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy módosítja a 7/2004. /01.19./ sz. önkormányzati határozatot, és a megvásárolandó területeket kibővíti a 068/89 hrsz-ú ingatlannal.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

4.2. A 068/85, 86, 87 hrsz-ú ingatlanok határozott időre történő bérbeadása. /melléklet!/

Gyenes Levente polgármester.
A területet 5 évre bérbe adjuk, melynek fejében olcsóbban kapjuk az aszfaltot.
Kérdés, hozzászólás?
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/Garamszegi Sándor képviselő és Dr. Török Gábor képviselő visszatért az ülésterembe!
Jelenlévő képviselők száma: 17 fő./

Sigmond Zsolt képviselő:
Amikor a bérbeadásról tárgyaltunk, elmondtuk, hogy szükségünk volna egy kis területre, ahová
követ, sódert, murvát sózott homokot le tudnánk deponálni. Felajánlottak egy sarkot, ahová a
Kht. ilyen dolgait lerakhatjuk.
/Garádi István képviselő bejelenti, hogy ebben a témában nem kíván szavazni./

Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

18/2004. /02.09./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a 068/85, 068/86 és 068/87 hrsz-ú
ingatlanokat – miután azok a Gyömrő Város Önkormányzatának
kizárólagos tulajdonába kerültek – határozott időre, 5 éves
időtartamra bérbe adja a Hoffmann Építőipari Részvénytársaság részére.
A bérbeadás célja mobil aszfaltkeverő üzem létesítése
fenti ingatlanokon.
nettó 3,5 millió Ft, melyet a bérlő
a bérleti szerződés megkötésekor egy összegben köteles
megfizetni az önkormányzat részére.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: 2004. február 29.

4.3. Szennyvíztisztító kapacitás bővítése. /melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
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Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Mennyiért vállalják a pályázat elkészítését?
Mezey Attila alpolgármester:
300.000.- Ft + az elnyert pénz 10 %-a.
Garádi István képviselő:
Nem lehet 0 forint + sikerdíjban megegyezni? Részükről a pályázat készítés már rutinmunka.
Kértünk mástól is árajánlatot?
Mezey Attila alpolgármester:
Örülnünk kell, ha 50 milliót meg tudunk nyerni.
Sas Zoltán képviselő:
Két éve vettük kezelésbe a szennyvíztisztítót, több alkalommal elhatároztuk, hogy pályázatot
adunk be, addigra mindig valamiféle környezetvédelmi katasztrófa állt be. Eddig mennyi
költöttünk eredménytelen pályázatokra? Véleménye szerint ebben a dologban nemcsak az
önkormányzatoknak, hanem a Vízügyi Igazgatóságnak és a Környezetvédelmi Felügyelőségnek
is sara van.
Gyenes Levente polgármester:
Nyertünk már pályázaton pénzt, amit a kotró cseréjére fel is használtunk.
Sas Zoltán képviselő:
Kérdése, hogy Maglód tartozásával hogyan állunk?
Gyenes Levente polgármester:
Az első tárgyalás lement, a perlés a 40 millió Ft tartozás ügyében tovább folytatódik.
Mezey Attila alpolgármester:
Jelenleg elég jól állunk, mert a jogi helyzet tisztázódott, szakértői vélemény alapján a másodfokú
tárgyalás után, végrehajtási úton tudjuk rendezni a követelésünket, természetesen ennek összege
naponta változik.
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Gyenes Levente polgármester:
Abban maradtunk, hogy Maglód hozzon szakértőt és mondjon egy összeget, amit mi nem fogunk
vitatni. A szakértő közel akkora összeget állapított meg mint mi, így történt egy megállapodás,
miszerint mi elfogadjuk a szakértő által megjelölt összeget.
Dr. Tóth János képviselő:
Ha már tartozik 40 millióval, vásároljuk ki a tulajdonhányadát és kössük le a szolgáltatásról.
Gyenes Levente polgármester:
Szóba került ez is, azonban alapszolgáltatásnak minősül, ezért nem kapcsolható ki a
szolgáltatásból.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

19/2004. /02.09./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
kinyilvánítja azon szándékát, hogy részt kíván venni
a kistérségi szennyvíztisztító telep kapacitását bővítő
beruházásban. A beruházás célja a három társult településről érkező szennyvizek környezetvédelmi előírásoknak megfelelő szintű kezelése és a megnövekedett kapacitásigények kielégítése. A bővítési beruházás tegye lehetővé a 3.000 m3/napos szennyvízkezelési kapacitás elérését.
Gyömrő Város Önkormányzata a beruházásban változatlan
tulajdoni arányának megfelelően 51,7%-kal vesz részt.
Ezen túlmenően vállalja a beruházás lebonyolítását,
és a két társtelepülés megbízása esetén a gesztori
feladatok ellátását.
A képviselő-testület ezennel felhatalmazza a
polgármestert, hogy a bővítés megvalósításához
szükséges önkormányzati források csökkentésének
érdekében minden szóba jöhető pályázati vagy állami
támogatási formát derítsen fel, és tegye meg az ezek
igénybevételéhez szükséges előkészületeket. Felhatalmazza

18

a polgármestert, hogy amennyiben szükséges, a pályázatok
megírásában pályázatkészítő céget vonjon be. Az előkészítést
követően a konkrét pályázatok benyújtásához és az önrész
vállalásához a képviselő-testület felhatalmazása szükséges.

Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal és folyamatos.

- Káptalan-füredi tábor működtetése:
/Szóbeli előterjesztés!/

Gyenes Levente polgármester:
Szeretne egy szóbeli előterjesztést tenni a tábor működtetésével kapcsolatosan.
Garádi István képviselő:
Az előterjesztést a testületi ülés napirendjeinek elfogadásakor kellett volna megtenni.
Gyenes Levente polgármester:
Való igaz, ez elkerülte a figyelmét, kéri, hogy hallgassák meg szóbeli előterjesztését.
Megállapítja, hogy a testület elfogadja a táborral kapcsolatos szóbeli előterjesztést.
Az ülés elején elmondtuk, hogy Borbás Ottó visszalépett a tábor vezetésétől. A mi ismeretségi
körünkben volt egy jelentkező, mégpedig Sigmond Zsolt felesége vállalná a tábor vezetését.
Felsőfokú végzettséggel, szervezői iskolai végzettséggel rendelkezik, kéri, hogy a testület fogadja
el.
Agócs Zoltán Kht. vezetője:
A tábor vezetését a Gyömrő Újságban hírdettük meg. Jelentkezett Borbás Ottóbácsi, Nagy Imre
és felesége, akik már voltak táborvezetők, jelentkezett egy óvodapedagógus, valamint a Határ
utcából egy Tóth nevezetű másodéves főiskolás. Borbás Ottóbácsival kezdtünk tárgyalást,
azonban szerződéskötéskor azt mondta, hogy nem ebben egyeztünk meg.
Sajnos Tóth László az előző táborvezető a mai napig nem számolt el.
Hajdú András képviselő:
A Kht-nak ellenőrzési jogköre van a táborban, de zárás után már nem lehet ellenőrizni.

Agócs Zoltán Kht. vezetője:
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Szeptemberben kezdték meg az ellenőrzést.
Sas Zoltán képviselő:
Mivel már február közepe van, el tudja fogadni a táborvezető személyét, de olyan elszámolás
történjen, ami megfelelő.
Gyenes Levente polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy erre az évre bízzuk meg Sigmondné Kovács Zsuzsannát a káptalanfüredi tábor vezetésével, szavazzon.

20/2004. /02.09./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
döntött arról, hogy 2004. évben a káptalan-füredi
tábor vezetésével megbízza
Sigmondné Kovács Zsuzsannát.
Felhatalmazza a polgármestert, a szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

/Dr. Török Gábor képviselő elhagyta az üléstermet! Jelenlévő képviselők száma: 16 fő./

5. napirendi pont:
Fodor Pálné lakásvásárlásához kapcsolódó fizetési haladék kérelme.
/mellékletek!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Nagy Tiborné képviselő:
Piacértéken 20 % kedvezményt kap mint bérlő.
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Mezey Attila alpolgármester:
Lakottan le kell vonni bizonyos összeget.
Sas Zoltán képviselő:
Az értékbecslésben kell benne lennie, hogy lakott az ingatlan.
Nagy Tiborné képviselő:
Szeretné látni azt a testületi határozatot, amiben arról szavaztunk, hogy 20 %-kal kevesebbért kell
értékesíteni a lakott lakásokat.
Sigmond Zsolt képviselő:
A Pénzügyi Bizottság is úgy javasolta az eladást, hogy részletfizetés esetén nem veheti igénybe a
20 %-ot.
Garádi István képviselő:
Javasolja, hogy kerüljön vissza a bizottsághoz, mert az új rendelkezés szerint ÁFA is terheli az
eladási összeget.
Dr. Tóth János képviselő:
Fodor Pálné esetében a szerződéskötés megtörtént, ezt követően jelentette be, hogy a fennmaradó
részt csak részlet fizetéssel tudja vállalni. Jelzálogjogot hogyan lehet pótlólag rátenni. A
részletfizetéssel további engedményt kapna.
Mezey Attila alpolgármester.
Gyakorlatilag a testületi határozatnak megfelelően megtörtént a szerződéskötés, ÁFA itt már nem
jelentkezik, mert a szerződés aláírást nyert, ez csupán szerződés módosításra irányuló kérdés.
Amennyiben a testület a kérelmet nem szavazza meg, a vevőnek az előző határozat értelmében
kell fizetnie.
Murvai Lászlóné képviselő:
Javasolja a kérelem megszavazását, mert úgysem tudna egy összegben fizetni.
Gyenes Levente polgármester:
Utaljuk vissza a bizottságnak.
Szabadi László képviselő:
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A bizottság nem tud mit kezdeni vele, mert aláírt szerződés van.
Varga Ernő jegyző:
Itt az a kérdés, hogy ad, vagy nem ad haladékot a testület.
Sigmond Zsolt képviselő:
A vevő amikor aláírta a szerződést még nem tudta, hogy nem tud fizetni.
Murvai Lászlóné képviselő:
Semmit nem érünk azzal, ha nem adjuk meg a haladékot, abban a lakótömbben még van két lakó,
akik csak részletfizetéssel tudnák megvásárolni a lakást.
Gyenes Levente polgármester:
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

21/2004. /02.09./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással
döntött arról, hogy Fodor Pálné 2230 Gyömrő,
Klapka u. 28. sz. alatti lakos kérelme alapján
a 1339/A/3 albetétszámú lakás megvásárlásának
fizetési határidejét 2005. december 31-ig
meghosszabbítja, és a vételár teljes
kiegyenlítéséig az ingatlanra jelzálogot
jegyeztet be.
Megbízza a polgármestert, hogy a jelzálogjog
bejegyzéséhez szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

6. napirendi pont:
Rudolf József Gyömrő, Tulipán u. 13. sz. alatti lakos lakásvásárlási kérelme.
/mellékletek!/
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Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Itt már érvénybe lép az ÁFA fizetés. Javasolja, hogy adjuk vissza a bizottságnak.
Gyenes Levente polgármester:
Aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a testület Rudolf József Gyömrő, Tulipán u. 13. sz. alatti lakos lakásvásárlási
kérelmét visszaadja az Ipari- Kereskedelmi- Vagyonkezelő Bizottságnak.

7. napirendi pont:
Somogyi Károly és Ruskó Róbert Gyömrő, Szt. István u. 12. sz. alatti lakosok lakásvásárlási
kérelme. /mellékletek!/

Gyenes Levente polgármester.
Kérdés, hozzászólás?
Nagy Tiborné képviselő:
Úgy emlékszik, hogy van egy olyan testületi határozat, miszerint közintézménnyel egybeépült
lakásokat nem adunk el.
Véleménye, hogy a Szt. István 12. sz. alatti épület egy olyan értékes ingatlan, amelynek több
helyiségből áll pincerésze is van, amely közcélra felhasználhat lenne, ezért javasolja, hogy ezt az
ingatlant tekintsék a határozat hatálya alá tartoznak.
Sas Zoltán képviselő:
Valóban közintézménnyel egybeépült lakásokról van szó, azonban a testület dönthet másképpen
is.
Gyenes Levente polgármester:
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A házasságkötő terem mellett lévő lakó is kérte a lakás eladását, azonban azt az önkormányzat
még hasznosítani tudná, a lakót pedig ki lehet költöztetni egy bérlakásba. A Szt. István 12. sz.
alatti lakások eladásával egyetértene.
Dr. Tóth János képviselő:
A lakások itt a közintézménytől teljesen leválaszthatók, az eladást viszont csak akkor javasolja,
ha lakások értékesítése piaci áron kerül meghatározásra.
Hajdú András képviselő:
Megért már az önkormányzat olyat, hogy a benne lakó megvette és azt követően jó pénzért
eladta. Semmi nem kényszerít bennünket arra, hogy ezeket a lakásokat eladjuk. Ezek jó állapotú
lakások, nem kapkodná el az eladásukat. Szüksége lehet még az önkormányzatnak szolgálati
lakásra, ezeket tartalékoljuk arra az esetre.
Mezey Attila képviselő:
Amennyiben a testület az eladás mellett dönt, célszerű lenne Dr. Klein Lászlót is megkeresni a
rendelő megvétele ügyében.
/Garádi István képviselő elhagyta az üléstermet! Jelenlévő képviselők száma: 15 fő./

Sas Zoltán képviselő:
Valóban egy jó állapotú épületről beszélhetünk, azonban a gyakorlat azt mutatja, hogy a lakókat
kitenni nem lehet belőle.
Gyenes Levente polgármester:
Hajdú András által elmondottakat figyelembe véve mégsem javasolná a lakások eladását, a cél az
legyen, hogy a lakbéreket kell folyamatosan a piaci értékhez emelni.
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon. Név szerinti szavazásra van szükség.

Szavazás:

Gyenes Levente
Garamszegi Sándor
Hodruszky Lajos
Murvai Lászlné
Pató Zoltán
Sigmond Zsolt
Szabadi László

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

Balogh Béla
Hajdú András
Mezey Attila
Nagy Tiborné
Sas Zoltán
Spaits Miklós
Székely Attila

nem
nem
tartózkodik
nem
igen
nem
nem
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Dr. Tóth János

igen.

22/2004. /02.09./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2 igen, 12 nem szavazattal, 1 tartózkodással
döntött arról, hogy a Gyömrő, Szt. István u. 12. sz.
alatt lévő szolgálati lakásokat nem értékesíti.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

/Garádi István képviselő visszatért az ülésterembe. Jelenlévő képviselők száma: 16 fő./

8. napirendi pont:
Szoboszlai János Gyömrő, Klapka u. 28. sz. alatti lakos lakásvásárlási kérelme.
/mellékletek!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Hodruszky Lajos alpolgármester:
Nevezett a Kht. dolgozója, úgy tudja, hogy a lakás vásárlásához a Kht. kamatmentes hitelt
biztosít Szoboszlai János részére.
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon. Név szerinti szavazásra van szükség.

Szavazás:

Gyenes Levente
Garamszegi Sándor
Hajdú András
Mezey Attila
Nagy Tiborné
Sas Zoltán

igen
igen
igen
igen
igen
igen

Balogh Béla
Garádi István
Hodruszky Lajos
Murvai Lászlné
Pató Zoltán
Sigmond Zsolt

igen
igen
igen
igen
igen
igen
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Spaits Miklós
Székely Attila

igen
igen

Szabadi László
Dr. Tóth János

23/2004. /02.09./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Gyömrő, Klapka u. 28. sz. alatti
1339/A/5 albetétszámú lakást 500.000,- Ft-os áron
a szerződés aláírását követő 30 napon belül egy
összegben történő kifizetés mellett értékesíti
Szoboszlai János (Gyömrő, Klapka u. 28. sz.
alatti lakos) részére.
Megbízza a polgármestert, hogy az értékesítéssel
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

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

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás? Nincsen.
Aki az Ügyrendi és Jogi Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

24/2004. /02.09./ 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.

igen
igen.
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Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Kérdése, hogyan állnak a VOLÁNBUSZ-szal a tárgyalások? Szeretné, ha az üllői járat maradna.
A 4-es elkerülő átadásakor meg kell vizsgálni, hogy Kőbánya-Kispest járattal ezt a járatot hogyan
lehetne bővíteni. Pécel irányába is további fejlesztést kellene elérni.
Aki a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

25/2004. /02.09./ 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.

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás? Nincsen.
Aki az Ipari- Kereskedelmi- Vagyonkezelő Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

26/2004. /02.09./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Ipari- Kereskedelmi és Vagyonkezelő Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás? Nincsen.
Aki a Településügyi Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.
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27/2004. /02.09./ 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.

10. napirendi pont:
Szabadi László képviselő önálló képviselői indítványa:
/mellékletek!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Szabadi László képviselő:
A javasolt paramétereknél gépelési hiba történt, helyesen 40 GB HDD.
Hodruszky Lajos alpolgármester:
Természetesen a gép vásárlása nem kötelező, aki nem igényli a gépet, továbbra is klasszikus
formában fogja megkapni az anyagot. A gépek használatával próbáljuk inspirálni a képviselőket
az elektronikus jellegű munkára.
Murvai Lászlóné képviselő:
Kérdése, hogy lesz a képviselőknek a gép használatával kapcsolatos tanfolyam?
Gyenes Levente polgármester:
Hartai László felajánlotta a tanfolyam tartását.
Nagy Tiborné képviselő:
Először arról szavazzanak, hogy ki az aki igényli a gépet és ki az aki nem.
Garádi István képviselő:
A bizottsági anyagokat is elektronikus úton kérik megküldeni.
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Sigmond Zsolt képviselő:
Felhívná a figyelmet, hogy ilyen összeg a költségvetésben nem szerepel, a gépek vásárlása 5
millió Ft-ot jelent.
Mezey Attila alpolgármester.
A gépek 50 %-kal támogatott értéke 300.000.- Ft+ÁFA, ha valaki drágábbat akar, a különbözetet
magasabb részlettel ki kell fizetnie.
Sas Zoltán képviselő:
Az elektronikus úton történő továbbítással egyetért, azonban felmerül a kérdés, hogy erre honnan
lesz pénzünk. Személy szerint a saját költségvetése nem engedi meg a gép vásárlását, mivel van
otthon számítógépe, részére az megfelel, ezért a gépet ő nem igényli.
Mezey Attila alpolgármester:
Ha mindenki egyetért a gépek vásárlásával, nem szeretné olvasni az újságban, hogy a képviselőtestület tagjai laptop vásárlást szavaztak meg maguknak.

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

28/2004. /02.09./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a képviselők számára írásos igény
alapján hordozható számítógépet vásárol az alábbi
feltételek szerint:
1. Támogatott értéke maximum 300.000,- Ft + ÁFA/gép
50 %-a.
2. A gépeket a polgármesteri hivatal vásárolja meg,
tartja nyilván, és gyakorolja a tulajdonosi jogot a
külön szerződésben foglalt ellenérték kifizetéséig.
3. A képviselő vállalja, hogy:
- 3 év alatt a támogatáson felüli vételár 50%-át havi egyenlő
részletekben befizeti a polgármesteri hivatal számlájára,
- a testület munkájával kapcsolatos dokumentumokat
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elektronikus úton fogadja,
- a vásárlást követő 10 napon belül a gépet használatba veszi.
Megbízza Gyenes Levente polgármestert a
gépvásárlási projekt előkészítésével és lebonyolításával.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: 2004. azonnal és folyamatos.

11. napirendi pont:
Interpellációk, bejelentések:
/mellékletek!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdése, hogy Garádi István és Hajdú András képviselő urak az írásban adott válaszokat
elfogadják-e?

Garádi István képviselő:
Több pontra azt a választ kapta, hogy arra a kérdésemre már válaszolt a polgármester úr.
Balogh Béla képviselő:
A Mánya-réti védett területet Lovász Lászlóval és a mezőőrrel megtekintették, a tavasz folyamán
annak rendezése megtörténik.
Garádi István képviselő:
Kérdése, hogy mikor fog a testület az építendő utak műszaki tartalmával foglalkozni?
Dr. Tóth János képviselő:
Abban maradtunk, hogy műszaki leírás készül, kéri ezt mielőbb elkészíteni.
Gyenes Levente polgármester:
A következő ülés anyagába fog bekerülni és akkor tud vele a testület foglalkozni.
Garádi István képviselő:
A Mendei útra a szalagkorlátot nem javasolja.
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A buszmegállóval kapcsolatosan van a hivatalban egy 1992-es jegyzőkönyv, miszerint
határozatlan időre felmentést kaptunk az öböl készítéséről. Ennek megfelelően működnek a
Kóczán úti buszmegállók is. A Rózsahegyen is ki kell helyezni a táblát ennek megfelelően.
A Mendei úton a gyalogjárda és kerékpár út kérdésében is pályázni kell.
Kérdése, hogy a Mendei úton a kidőlt villanyoszlopot miért nem állítják vissza?
Nincs közvilágítás a Levél utcában és környékén.
Gyenes Levente polgármester:
40 hibának kell összejönni, mire hajlandóak Aszódról kijönni a közvilágítási hibákat kijavítani.
Garádi István képviselő:
Keskeny autóval be lehet gyűjteni a szemetet a Rózsahegyről.
Mezey Attila alpolgármester:
A lakók nem kérik a szemétszállítást.
Garádi István képviselő:
Az Internetre nem kerülnek fel folyamatosan a testületi anyagok, kéri azokat feltenni.
Hodruszky Lajos alpolgármester.
Sajnos jelenleg nincs olyan ember a hivatalban, aki folyamatosan csak a feltöltésekkel tudna
foglalkozni.
Hajdú András képviselő:
Előre láttuk, hogy a szemétszállítási rendeletet követően problémák lesznek. Személy szerint nem
tud megoldást mondani, de más településeken az idősek kapnak valamilyen kedvezményt.
A Táncsics és Széchenyi utca kereszteződésében újra beszakadt az út.
Több utcából a sarkokon a sövények miatt nem lehet kilátni. Fel kellene szólítani a
tulajdonosokat a sövények levágására, mert balesetveszélyes.
Az Andrássy utca elején folyamatosan lerakják a szemetet.
Gyenes Levente polgármester:
Kéri a Jegyző urat, hogy a sövények levágatását szervezze meg.
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Három embert szeretnénk alkalmazni arra, hogy a város területén folyamatosan összeszedjék a
szemetet.
Spaits Miklós képviselő:
A lerakott szemét, személyről szóló árulkodó jegyeket tartalmaznak.
Murvai Lászlóné képviselő:
A szabálysértési hatóságnál sok ilyen személy fel lett jelentve az elmúlt időkben.
Mezey Attila alpolgármester:
Most is sok feljelentés van a szabálysértési hatóságnál, azonban a bíróság sajnos ezekkel az
ügyekkel nem foglalkozik. Véleménye szerint, ha meglátják a három szemétszedő embert, még
több szemét lesz.
Murvai Lászlóné képviselő:
A lakosság részéről nagyon sokan kérdezik, hogy mikor lesz újra gyógyszertári ügyelet.
A Liszt F. utca lakói fekvőrendőrt kérnek.
Az árkok rendbetételénél olyan problémák lesznek, hogy az árkok szintjére lettek ültetve fák,
bokrok, sövények. Jó lenne az újságban leközölni, hogy a lakosság gondoskodjon azok
kivágásáról.
A szórólapokban leírásra került, hogy a nehéz gépjárművek ki lesznek tiltva. Kérdése, hogy
akiknek a telepengedélye a lakásukra van megadva, azokat ki tudjuk-e tiltani? Ha igen, akkor az
újságba írjuk le, hogy az útépítést követően hol tudnak majd parkolni.
Sajnos hétvégeken a szennyvizet sokan kiengedik.
Továbbra is nagyon sok a patkány, mikor lesz az irtás?
Sokan problémáznak a szemétdíjjal. Ha valaki ezzel kapcsolatosan bead egy kérelmet, arra
válaszolni kell. Főleg az egyedül élőknél okoz a szemétszállítási díj problémát.
A Mendei úti lakosok továbbra is kérik a sebességkorlátozó tábla kihelyezését.
A csőtöréseket követően nagyon rossz az út helyreállítása, nagy a sár.
Mezey Attila alpolgármester:
A patkányirtás márciusban fog megtörténni.
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Garádi István képviselő:
Amennyiben a 3 m széles út építése mellett dönt a testület, legyenek tekintettel a víz
nyomvonalára.
Szabadi László képviselő:
Többen megkeresték a Mendei úti lakosok közül, akik jelen voltak a testületi ülésen és hangot
adtak problémájuknak. Elmondták, hogy a mai napig nem történt semmi, nem kereste meg őket
abban az ügyben senki. Kérik a zajvédő fal megépítését, mert kénytelenek lesznek elköltözni
házaikból.
Kéri a polgármester urat, hogy fogadja ezeket a lakókat, mert jelenleg azt érzékelik, hogy a
hivatal szándékosan tesz olyat, hogy lehetetlenné tegye az életüket.
Az elmúlt ülésen a közmunkásokkal kapcsolatosan volt észrevétele, nem gondolta, hogy azok
képviselője ezért másnap nekiesik a közmunkásoknak, hogy ki volt az, aki panaszkodni mert.
Talán nem ezzel kellene foglalkozni, hanem azzal, hogyan történik a napi munkavégzés után az
elszámolásuk.
Köszöni a pénzforgalmi adatszolgáltatást.
Az elmúlt ülésen azt is felvetette, hogy a REÁL ABC-nél a szennyvízaknából folyamatosan
folyik a szennyvíz, ebben kér intézkedést.
Kérdése, hogy a VOLÁNBUSZ-szal hol tartanak a tárgyalások?
Gyenes Levente polgármester:
A Mendei úti lakosokkal egyeztettek, volt egy közös bejárás, elmondták, hogy a vállalkozó addig
nem kap telepengedélyt, amíg a zajvédő falat meg nem építi.
Sajnos több Mendei úti lakos különféle gazdasági épületet épített a védősávra, ezzel
akadályozzák a víz elfolyását.
A lakosok attól félnek, hogy ott kamion parkoló lesz. A műszaki irodának ki van adva, hogy
addig nem adnak működési engedélyt, amíg a zajvédő fal meg nem épül.
A VOLÁNBUSZ-szal hamarosan folytatódnak a tárgyalások.
Murvai Lászlóné képviselő:
Megkérdezte Szűcs Lajostól, a közmunkások felügyelőjétől, hogyan történik az elszámolásuk.
Elmondta, hogy volt olyan, hogy egy közmunkás reggel elkezdett egy 1.900.- Ft-os munkát, azt
délig végezte, ezt követően délután 1.500.- Ft-os munkával folytatta, ebből adódott, a kifizetés
különbözete. Sajnos ezeknek az embereknek hétfőn reggel már cigarettára sincs pénzük.
Szabadi László képviselő:
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Teljesen mindegy, hogy ezek az emberek hogyan élnek, hogyan osztják be azt a kis pénzt, magát
az eljárást tartja tisztességtelennek.
Gyenes Levente polgármester:
Fa kivágás munkálatai 1.900.- Ft/nap, de a szemétszedés már csak 1.500.- Ft.
Dr. Tóth János képviselő:
Akit napközben elzavarnak, az mennyit kap?
Szabadi László képviselő:
Az a probléma, hogy semmi nyoma nincs annak, hogy ezek az emberek dolgoznak.
A lakosság részéről problémaként merült fel, hogy az ELMŰ irodának nincs telefonja.
Gyenes Levente polgármester:
Az irodában jelenleg 4 érdemi ügyintéző van, akiknek nincs idejük folytonos telefonálással
foglalkozni.

Köszöni a megjelenést és a figyelmet, a testületi ülést bezárja.

K.m.f.

/Gyenes Levente/
polgármester

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

/Varga Ernő/
jegyző

