JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testület 2003. szeptember 8-án
megtartott rendes ülésén Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti
tanácskozóteremben.

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, Székely Attila, Dr. Tóth János, Dr. Török Gábor képviselő.

Igazoltan
távolmaradt:

Szabadi László képviselő.

Távolmaradását
nem jelezte:
Spaits Miklós képviselő.

Tanácskozási
joggal részt vett: Varga Ernő jegyző.
Meghívottként
megjelent:

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

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Ferencné.
Gyenes Levente polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a rendes testületi ülés
határozatképes, az ülést megnyitja.
Kérdése, hogy a testület a meghívón szereplő napirendi pontok tárgyalását elfogadja-e?
Megállapítja, hogy a testület a meghívón szereplő napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag
elfogadta.
Kérdése, hogy van-e napirend előtti felszólalás?
Nincsen.
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N a p i r e n d tárgyalása:
1. napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló.
/melléklet!/
Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Murvai Lászlóné képviselő:
Olvassa a beszámolóban, hogy a Csillag Kft. vezetője elzárkózik a szerződés bontásától. Az
elmúlt alkalommal azt a tájékoztatást kaptuk, hogy beleegyezik.
Gyenes Levente polgármester.
Dr. Doricsák Erzsébet felvásárolta a körülötte lévő telkeket és azokon a területeken szeretne
fejleszteni.
30-35 millióért átadná, ebben benne van az ALFA-Hullám Kft. 24 milliós kártérítése, a Csillag
Kft. 5 millió Ft szerződés szerinti időarányos része, valamint + 5 millió Ft lelépési díj.
A tó-strand területe elhanyagolt, egyáltalán nem teljesíti a szerződésben foglaltakat, ezen
megállapításokról jegyzőkönyvek készültek, melyek alapján bírósági úton kell a felmondást
érvényesítenünk. A felmondás azért lenne nagyon fontos, hogy a tó-strand felújítása
elkezdődhessen.
Hajdú András képviselő:
Igaz-e, hogy kapott Dr. Doricsák Erzsébet egy olyan felszólítást, hogy ne kezdjen bele semmiféle
munkálatba, mert a stranddal kapcsolatosan az önkormányzatnak tervei vannak?
Gyenes Levente polgármester:
Nem tud ilyen felszólításról. A Csillag Kft. közölte, hogy 30-40.000.- Ft a bevételük egy
szezonban, ezért a bérleti díj megfizetésének elengedését kérték.
Murvai Lászlóné képviselő:
A Pennynek elküldtük felmondó levelünket, ezzel a lakosságot károsítottuk meg, mert
számítottak arra, hogy valahol majd olcsóbban be tudnak vásárolni. Szeretne a hivatalt érintő
módosításokról bővebben tájékoztatást kapni.

3

Gyenes Levente polgármester:
A Pennyvel még az előző vezetés által kötött semmis szerződést felmondtuk, mivel nem volt
kivonva a törzsvagyonból, ezért nem is lett volna szabad értékesíteni. A Profi a területet bérbe
veszi, így az a miénk marad.
Garádi István képviselő:
A Kóczán úti projekttel kapcsolatosan olvasta a bizottsági jegyzőkönyvet, amelyben olyan
buktatók vannak, amelyek hátráltatják a megvalósítást. Arról volt szó, hogy ebben az évben
leköthetőek lesznek a telkek.
Gyenes Levente polgármester.
A Vízügyi Igazgatóságtól megkaptuk az engedélyt, a Pest Megyei Földhivatal a kivonáshoz még
nem járult hozzá, ez azért furcsa, mert korábban elfogadta a tervet.
Garádi István képviselő:
Az ELMŰ-vel kapcsolatosan lát problémákat, mivel a meglévő kapacitás nem elegendő, átadó
állomás létesítésére volna szükség, amely 150 milliónál kezdődik.
Gyenes Levente polgármester:
Tudomása szerint az ELMŰ plusz átadókat létesít, ebben a kérdésben egyeztetni fog velük.
Garádi István képviselő:
Mely telkeket vásárolta fel a Csillag Kft?
Gyenes Levente polgármester:
Azokat a SÁMA telkeket, amelyet részükre az előző önkormányzat eladott.
Garádi István képviselő:
Komoly problémának tartja a falusi óvoda átépítését, bővítését. Egyszer már kaptunk jelentős
összeget erre, de mivel nem került felhasználásra vissza kellett utalnunk. Véleménye szerint
mindenképpen pályázni kell újra. A kiviteli tervek megvannak és az óvoda bővítésével
nagymértékben megváltozna a II. Rákóczi F. Általános Iskola kihasználtsága.
Gyenes Levente polgármester:
Az óvoda épület kártalanításáért kb. 21 millió Ft-ot kapunk, amit az óvodára szeretnénk fordítani.
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Garádi István képviselő:
Ettől függetlenül pályázni kell, azzal együtt, hogy teljesen mindegy ki lesz a működtető, mert ez
az összeg kevés.
Dr. Tóth János képviselő:
Kiderült, hogy az óvodának működő alapítványa van, arra is lehetne pályázni. Részünkről nem
mindegy, hogy kinek a kezelésében van az óvoda. A falusi óvoda problémáját feltétlenül meg
kell oldani, mert ha egy gyerek mint óvodás elkerül, nem kerül vissza mint iskolás.
A Kóczán úti antennák áthelyeztetésével foglalkozni kell.
A szennyvíztelep bővítéséhez el kellene gondolkodni azon, nem volna-e szükség a lakossághoz is
fordulni segítségért, mert másképpen nem tudjuk megoldani.
Nagy Tiborné képviselő:
Igaz-e az a hír, hogy értékesíteni akarjuk a sportpályát és a strandot?
Gyenes Levente polgármester:
Érdeklődés szintjén tárgyaltak róla hazai és külföldi befektetőkkel, hátha ráakadunk komoly
beruházóra. A területeket konkrétan nem akarjuk eladni, de mindenképpen hasznosítani kellene.
Egy fürdő projekt milliárdos beruházás. Ezekkel a beruházásokkal hosszú távra gondolkodunk,
úgy hogy az önkormányzat és a befektetők is jól járjanak.
Sigmond Zsolt képviselő:
Az ötletek tőlünk erednek, jöttek érdeklődők, akikkel a tárgyalások szintjéig jutottunk.
Gyenes Levente polgármester:
Amíg írásba nem tesznek le konkrét elképzeléseket, addig nem komoly a dolog.
Garádi István képviselő:
A szennyvíztelep bővítéséhez a lakosság segítségének kérését nem tartja járható útnak, mert
1992-1993-ban nagyon megvezették a települések önkormányzatait a szakhatóságok, ezért a
segítséget elsősorban tőlük várjuk.
Gyenes Levente polgármester:
Aki a polgármesteri beszámolót elfogadja, szavazzon.
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168/2003./09.08./ 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.

2. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
/melléklet!/
Nagy Tiborné képviselő:
Figyelemmel kíséri a testület által hozott határozatokat, vannak olyanok, amelyeknek már lejárt a
határidejük és nem kapnak róla tájékoztatást.
Gyenes Levente polgármester:
Utána fog nézni.
Garádi István képviselő:
Pályáztatási rendeletünkkel is ellentétes, hogy a Centrál Kft. visszakapta a letéti díjat.
Gyenes Levente polgármester:
Aki a jelentést elfogadja, szavazzon.

169/2003./09.08./ 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.

3. napirendi pont:
2003. évi költségvetési rendelet módosítása.
/mellékletek!/
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Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Számszaki hibát nem talált.
Dr. Tóth János képviselő:
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Gyenes Levente polgármester:
Aki a módosítást elfogadja, szavazzon.

Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotta a
17/2003. sz. r e n d e l e t é t
az önkormányzat 2003. évi költségvetésről szóló rendeletének módosításáról.

4. napirendi pont:
Beszámoló a 2003. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről.
/melléklet!/

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

170/2003./09.08./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a 2003. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő:azonnal.
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5. napirendi pont:
Polgármester által beterjesztett határozati javaslatok:
5.1. A 142/2003./06.16./ sz. önkormányzati határozat visszavonása.

Gyenes Levente polgármester:
Aki a visszavonásra előterjesztett határozati javaslatot elfogadja, szavazzon. Név szerinti
szavazásra van szükség.
Szavazás:
Gyenes Levente
Garamszegi Sándor
Garádi István
Hodruszky Lajos
Murvai Lászlóné
Pató Zoltán
Sigmond Zsolt
Dr. Tóth János

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Balogh Béla
Garádi István
Hajdú András
Mezey Attila
Nagy Tiborné
Sas Zoltán
Székely Attila
Dr. Török Gábor

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

171/2003./09.08./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a 142/2003. /VI.16./ sz. önkormányzati határozatot visszavonja.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

5.2. Önkormányzati tulajdonban lévő gépjárművek átadása a Gyömrői TÜF Kht-nak.
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Aki az előterjesztett határozati javaslatot elfogadja, szavazzon. Név szerinti szavazásra van
szükség.
Szavazás:
Gyenes Levente

igen

Balogh Béla

igen
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Garamszegi Sándor
Garádi István
Hodruszky Lajos
Murvai Lászlóné
Pató Zoltán
Sigmond Zsolt
Dr. Tóth János

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Garádi István
Hajdú András
Mezey Attila
Nagy Tiborné
Sas Zoltán
Székely Attila
Dr. Török Gábor

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

172/2003./09.08./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a tulajdonában lévő
CLT 500 forgalmi rendszámú,Lada 2108 típusú
személygépkocsit és a
GBX 188 forgalmi rendszámú Gazella típusú
kisteher gépjárművet
a Gyömrő Városi Település Üzemeltető és Fejlesztő Kht.
tulajdonába ingyenesen átadja.
Megbízza a polgármestert, hogy a fentiekkel kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

5.3. Dohnál Béla Gyömrő, Arany J. u. 19. sz. alatti lakos vendéglátó egységének
értékesítése.
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
A kérelmet nem tárgyalta a Vagyonkezelő Bizottság, mivel nevezett a múlt hét közepén
jelentkezett, hogy értékesíteni kívánja a felépítményét.
Garádi István képviselő:
Mivel az önkormányzatnak fontos a strand sorsa, ki kell vásárolni. Azt semmiképpen nem
javasolja, hogy az önkormányzat lemondjon az elővásárlási jogáról, ne engedjünk oda be akárkit.
A kért összeget egy kicsit soknak tartja.
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Nagy Tiborné képviselő:
Mi az oka annak, hogy az önkormányzat le akar mondani az elővásárlási jogáról? Javaslata, hogy
ne mondjunk le.
Gyenes Levente polgármester:
Egy gödöllői Kft. egy nagy 50-60 milliós projektet szeretne ott megvalósítani, akik 500.000.- Ft
bérleti díjat ajánlanának évente. A beruházás egy kávézó lenne, rendbe tennék a színpadot,
lebontanák a jelenlegi padokat, letérkövezik a területet és székeket vásárolnának a nézőtérre.
Javasolja, hogy az elképzeléshez járuljunk hozzá és a szerződésben konkrétan kössük ki
elvárásainkat.
Garádi István képviselő:
Vásárolja meg az önkormányzat Dohnál Béla vendéglátó egységét, azt követően pályáztassuk
meg, sokkal jobb helyzetbe kerülünk, ha mi vásároljuk meg és mi értékesítjük.
Dr. Tóth János képviselő:
A jövőben minden ilyen téma kerüljön előbb az illetékes bizottságok elé, mert a kapott
előterjesztés nem alkalmas a lelkiismeretes döntésre. Ha pedig a testület a vásárlás mellett dönt,
akkor javasolja, hogy a strandra elkülönített 10 millió Ft-ból fizessük.
Hodruszky Lajos alpolgármester:
Nem ért egyet a 10 millió elköltésével, mert akkor semmit nem tudunk a strandon csinálni és a
jövő évben sem lehet fürdésre használni. Személy szerint 2.- Ft-ot nem adna azért az egész
felépítményért.
Ha olyan vállalkozó jelentkezik, aki évente 500.000.- Ft bérleti díjat fizet és saját pénzéből
megcsinálja a szabadtéri színpadot és környezetét, örülni kellene.
Kérdése, hogy mit tett a strand normális működéséért az előző önkormányzat, azon kívül, hogy
egy nagyon előnytelen szerződést kötött.
Gyenes Levente polgármester:
Véleménye szerint jobban jár az önkormányzat, ha több bérlő működik a strand területén, mintha
egy ember nem csinál semmit. Mivel a felépítmény alatt lévő terület az önkormányzat tulajdona,
az is maradna bérbeadás esetén is.
Sas Zoltán képviselő:
A szerződés tartalmát nem ismeri, de elképzelhető, hogy Dohnál Bélának fel is lehetne mondani,
a felépítmény értéke, értékbecslés kérdése. Sajnos a kérelem nem került a Vagyonkezelő
Bizottság elé, de világos, hogy a terület értékesítéséről nincs szó.

10

Dr. Török Gábor képviselő:
A strand és környéke az önkormányzat vagyonát képezi, ha van pénzeszköz, akkor a felépítményt
meg kell vásárolni, kerüljünk birtokon belülre és ezt követően adjuk ki bérbe, mert ezekből
várhatunk bevételt.
Hajdú András képviselő:
Véleménye szerint mindenképpen értékbecslésre volna szükség.
Gyenes Levente polgármester:
A műszaki iroda munkatársa készített értékbecslést, miszerint a komplett felépítmény 3,5 millió
Ft-ot ér.
Murvai Lászlóné képviselő:
Javasolná, hogy Dohnál Béla szerződését ügyvéd nézze át és azt is meg kellene nézni, hogy
kapott-e engedélyt ezen tákolmányok építésére.
Mezey Attila alpolgármester.
Amennyiben az önkormányzat nem ad hozzájárulást az értékesítéshez, 30 napon túl bárkinek
eladhatja. A másik megoldás, hogy 30 napon belül fizetünk 8,5 milliót.
Nagy Tiborné képviselő:
Először vizsgáljuk meg a felépítmény jogosságát.
Varga Ernő jegyző:
Szerződésében ki volt kötve, hogy az önkormányzat hozzájárulása nélkül nem csinálhat semmit.
Dr. Tóth János képviselő:
Javasolja, hogy az illetékes bizottság foglalkozzon vele, azt követően történjen végleges döntés.
Garádi István képviselő:
Kár vitatkozni tovább, ügyvéd nézze át az előzményeket, tárgyaljon róla az illetékes bizottság,
ezt követően kerüljön vissza a testület elé.
Gyenes Levente polgármester:
Aki egyetért Garádi István képviselő ügyrendi javaslatával, szavazzon.
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173/2003./09.08./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy Dohnál Béla Gyömrő, Arany J. u. 19.
sz. alatti lakos vendéglátó egységéről szóló szerződését az
önkormányzat ügyvédje nézze át, majd a Pénzügyi- és Városfejlesztési, Vagyonkezelő-, Településügyi-, Ügyrendi és
Jogi Bizottság együttes ülés keretében tárgyalja meg, a
bizottságok általi javaslat kerüljön a testület elé.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.

5.4. Játszótér pályázat benyújtása.
/melléklet!/
Volcz Zoltánné oktatási referens:
50 % önrészt jelöltünk meg. Mivel azóta nyilatkozatot kaptunk a Polgárőr Egyesülettől, a
„Gyömrő Városért” Közalapítványtól, ezekből és vállalkozói felajánlásból, kulturális alapból
tudjuk biztosítani.
Ezért az összegek módosítására van szükség az alábbiak szerint.
Összes bekerülési költség:
Önkormányzati önrész:
Pályázaton igényelt összeg:
Egyéb forrás:

3.617.030.- Ft,
771.925.- Ft,
1.773.515.- Ft,
1.071.590.- Ft.

Garádi István képviselő:
A határozatba az egyéb forrás is kerüljön bele. Meg lett vizsgálva azon a területen a játszótér
létesítésének lehetősége?
Volcz Zoltánné:
A védőtávolságokat ki kell hagyni, azonban a tervezett játszótér így is ráfér a területre, ide semmi
mást nem lehetne építeni /Bimbó – Nefelejcs u. sarok/, a terület önkormányzati tulajdonban van.
Gyenes Levente polgármester:
Aki a határozati javaslatot elfogadja az elhangzott módosítással, szavazzon.
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174/2003./09.08./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Gyermek-,
Ifjúsági és Sportminisztérium által az MSZ EN 1176 1-7
és MSZ EN 1177 szabványnak megfelelő köztéri játszóterek építésének támogatására kiírt pályázatra,
amelynek költségvetése:
Összes bekerülési költség: 3.617.030.- Ft,
Önkormányzati költségvetés
Kulturális alapja terhére:
771.925.- Ft,
Egyéb forrás:
1.071.590.- Ft,
Pályázaton igényelt összeg: 1.773.515.- Ft.
A benyújtott pályázathoz az önrészt 1.843.515.- Ft-ban
biztosítja.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

6. napirendi pont:
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozás.
/melléklet!/
Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás? Nincsen. Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

175/2003./09.08./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2004. évi fordulójához.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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7. napirendi pont:
Koltai Tamás Gyömrő, Frangepán u. 67. sz. alatti lakos kérelme.
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Mezey Attila alpolgármester:
A mai napon Koltai Tamás visszavonta kérelmét, mert el szeretné kezdeni az építkezést, így
ügyében határozatot nem kell hozni.

8. napirendi pont:
Gáspárné Németh Mária Pilis, Vasvári P. u. 20. sz. alatti lakos kérelme.
/melléklet!/

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

176/2003./09.08./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy Gáspárné Németh Mária, 1203
Budapest, Erdő u. 4. sz. alatti lakos kérelmének helyt ad:
a 3977 hrsz-ú ingatlan (Gyömrő, Bimbó u. 43.)
értékesítéséhez hozzájárul, egyben a beépítési
kötelezettséget 2 évvel, 2005. augusztus 30-ig
meghosszabbítja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

9. napirendi pont:
Fórizs Sándorné Gyömrő, Rákóczi u. 29. sz. alatti lakos kérelme.
/melléklet!/
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Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Dr. Tóth János képviselő:
Véleménye szerint újra meg kellene vizsgálni a terület használatát.
Sas Zoltán képviselő:
A Vagyonkezelő Bizottság elég körültekintően járt el, a BM rendelkezéssel kiutalt szolgálati
lakásban lakónak nincs beírva a szerződésébe, hogy a használat hány m2 területtel jár. Az
államosításkor került ki a Falucskai család kezéből, tehát az ő tulajdonuk volt, most úgy
gondolták, hogy az idős néni használhassa.
Mezey Attila alpolgármester:
A terület vásárlására Fórizs Sándornétól érkezett a kérelem, azonban az önkormányzatnak nincs
szándékában eladni, azt hogy ki, milyen feltétellel használja, a polgármester dönti el.
Erről név szerint kell szavazni.
Garádi István képviselő:
Ha nem foglalkozunk a terület értékesítésével, miért kell név szerint szavazni?
Varga Ernő jegyző:
Mert azt mondjuk, hogy nem adjuk el.
Nagy Tiborné képviselő:
Van egy beadvány, arra választ kell adni, tehát szavazni kell.
Gyenes Levente polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a terület eladásával ne foglalkozzunk, szavazzon. Név szerinti
szavazásra van szükség.

Szavazás:
Gyenes Levente
Garamszegi Sándor
Garádi István
Hodruszky Lajos
Murvai Lászlóné

igen
igen
igen
igen
igen

Balogh Béla
Garádi István
Hajdú András
Mezey Attila
Nagy Tiborné

igen
igen
igen
igen
igen
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Pató Zoltán
Sigmond Zsolt
Dr. Tóth János

igen
igen
igen

Sas Zoltán
Székely Attila
Dr. Török Gábor

igen
igen
igen

177/2003./09.08./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy az 1214 hrsz-ú ingatlant sem
részben, sem egésznek nem értékesíti.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

/Sas Zoltán képviselő elhagyta az üléstermet! Jelenlévő képviselők száma: 14 fő./

10. napirendi pont:
Klapka u. 26. sz. alatt bérlakások építése.
/melléklet!/
Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás? Nincsen. Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

178/2003./09.08./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
1.

Klapka u. 26. sz. alatti önkormányzati
tulajdonú telken önkormányzati bérlakást épít, a
bérlakás állomány növelése céljából.

2.

A bérlakás építéséhez a Belügyminisztérium által
„Az önkormányzati bér-lakásállomány növelésének
támogatására” című pályázatra pályázatot nyújt be.

3.

A pályázathoz szükséges önrészt a bérlakások
értékesítéséből befolyt és elkülönített számlán kezelt
összegből biztosítja.
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4.

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

11. napirendi pont:
Volcz Lászlóné kérelme a 032/2 terület belterületbe vonására.
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Mivel a napirenddel kapcsolatosan további intézkedésekre van szükség, javasolja visszaadni a
bizottságnak, aki ezzel egyetért szavazzon.

179/2003./09.08./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy Volcz Lászlóné Gyömrő, Gr. Teleki u. 43.
szám alatti lakos belterületbe vonási kérelmét további
tárgyalásra visszautalja a Településügyi Bizottságnak.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
12. napirendi pont:
Kóczán úti rendezési terv.
/melléklet!/
Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás? Nincsen. Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

180/2003./09.08./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a tervező a Kóczán úti területre készülő
rendezési tervbe a P1 számú tervvázlatot építse be.
Felelős: polgármester.
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Hat. idő: azonnal.
13. napirendi pont:
Molnárné Pap Ildikó Gyömrő, Üllői u. 4. és Vizzsanyikovné Pap Irén Gyömrő, Fromm
A. u. 14. sz. alatti lakosok kártalanítás iránti kérelme.
/melléklet!/
Garádi István képviselő:
Ezen ingatlanok megvásárlása ugyanolyan fontos volna, mint a Dohnál féle felépítmény. Kérdés,
honnan tudnánk előteremteni rá a pénzt?
Volcz Zoltánné:
Egy éven belül kerülne az anyagiak rendezésére a sor.
Mezey Attila alpolgármester:
A tulajdonosokkal a polgármester úr tárgyalásokat fog folytatni.

181/2003./09.08./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy
Molnárné Papp Ildikó Gyömrő, Üllői u. 4.,
Vozzsanyikovné Papp Irén Gyömrő, Fromm A. u. 14.
ingatlan tulajdonosoknak ajánlatot tesz a 220 hrsz-ú 1963 m2 területű, valamint a 221 hrsz-ú 1413 m2 területű ingatlanok megvásárlására 1.500.- Ft/m2 áron.
Megbízza a polgármestert, hogy a vétellel kapcsolatos tárgyalást a
tulajdonosokkal folytassa le.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.

/
14. napirendi pont:
Útépítéshez nyert CÉDE támogatás igénybevételéhez határozat módosítása.
/melléklet!/
/Sas Zoltán képviselő visszatért az ülésterembe! Jelenlévő képviselők száma: 15 fő./
Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
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Garádi István képviselő:
A 4 m széles aszfalttal nem ért egyet, mert az nem utca.
Gyenes Levente polgármester:
Most csak a pénz felhasználásról döntünk.
Mezey Attila alpolgármester:
Tapasztalatból tudhatjuk, hogy most nem arról döntünk, hogy hány méter széles lesz az utca,
arról akkor döntünk, amikor műszaki tartalommal megépítjük.
Nagy Tiborné képviselő:
A 4 m-t hagyjuk ki.
Hodruszky Lajos alpolgármester:
Vagy úgy írjuk be, hogy minimum 4 m.
Gyenes Levente polgármester.
Aki a határozati javaslatot az előterjesztett formában elfogadja, szavazzon.

182/2003./09.08./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
„Gyömrő, Tompa utca 4 m szélességű szilárd burkolattal
való ellátása” építési munkáira a PM Területfejlesztési
Tanácstól nyert CÉDE támogatáshoz a biztosítandó saját
forrás összegét az alábbiak szerint módosítja:
Beruházás költsége bruttó 29.800.000,- Ft
Elnyert támogatás összege: 16.000.000,- Ft
A városi önkormányzat az útépítési munkákhoz
13.800.000,- Ft önrészt biztosít (ÁFÁ-val):
2003. évben 9.800.000,- Ft, melyet beépített a 2003. évi költségvetésbe,
2004. évben 4.000.000,- Ft, melyet beépít a 2004. évi költségvetésbe.
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Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal és folyamatos.

15. napirendi pont:
Református Egyház támogatási kérelme.
/melléklet!/

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

183/2003./09.08./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a gyömrői Református Egyház részére a kulturális
alap terhére kifizetett 100.000,- Ft támogatást
jóváhagyja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

16. napirendi pont:
A város utcáinak aszfaltozási programja.
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Dr. Tóth János képviselő:
Javasolja, hogy a lakosságtól 50.000.- Ft-ot kérjünk házanként és a Lakáskassza Takarékon
keresztül javasoljuk részükre a szerződéskötést.
Gyenes Levente polgármester:
Utcánként menedzselni kell a lakosságot.
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Garádi István képviselő:
Tavaly a lakosság kapott egy szórólapot, amelyen az állt, hogy ilyen volt, ilyen lesz. Úgy
gondolja, hogy az önkormányzatnak ezeket a dolgokat nem egy lakossági teher vonatkozásában
kell megoldani, hanem a Kóczán úti telkek eladásából befolyt összegekből. Ezek az összegek
szolgálnák az önrészt a pályázatok beadásánál. Ismerve a gyömrői polgárok helyzetét, nem nagy
százalékban járulnának hozzá az útépítésekhez. Általában pozitívan álltak ahhoz a közművekhez,
ami az ingatlanokba bemegy, de hogy a szeméttelepen mi a helyzet, az a legkevésbé sem érdekli
az embereket. A jelenlegi utak bár porosak, de nem sárosak, így nehéz lesz anyagi támogatást
várni a lakosságtól, bár ő a maga részéről támogatná ezt a kezdeményezést.
Öt gyűjtő út van megjelölve, ez nem igaz, ez a bizottság által javasolt I. ütem. Itt sokkal több
gyűjtő utat kell létrehozni és meg kell oldani a csapadékvíz elvezetését is, mert más a víz
elszivárgása a jelenlegi utakon, mint az aszfalt utakon, ahol szinte semmi. Amennyiben a víz
elvezetése nélkül aszfaltozunk, komoly gondok lesznek a víz elvezetéssel. A 8.000.- Ft/fm
számítás nem fedi a valóságot, mert a csapadékvíz elvezetéssel is kell számolni.
Gyenes Levente polgármester:
Az elmúlt három hónapban nagyon sok emberrel beszélt, akik elmondták, hogy az új SAPARD
szerint lesznek EU-s pénzek, amelyekre két év múlva pályázhatunk. Állami pénzből nem kapunk,
így el kell gondolkodni miből tudunk gazdálkodni. A Kóczán úti ingatlanok eladásából, minden
értékesített ingatlanból egymillió Ft-ot kapunk. Valamilyen szinten szükség van a lakosság
bevonására, mert nagyon rossz állapotban vannak az útjaink.
Az Eskü utcát tekinti minta utcának, mert ott szinte 100 %-ban megszerveződött a lakosság, az
elmúlt héten a Kisköz jelentkezett, vannak olyan utcák, ahol szakaszokban vállalnák – saroktól –
sarokig – vállalkoznának az aszfaltút építés hozzájárulására. Ha el se kezdjük a szervező munkát,
nem fogjuk megtudni, hogy hadra fogható-e a lakosság.
Dr. Tóth János képviselő:
El kell felejteni, hogy csak állami pénzből és önkormányzati pénzből fejlesszünk, az útépítésekbe
a lakosságnak valamilyen mértékben be kell szállni. Javasolja, hogy a szervezést pár kis utcával
kezdjük meg és meglátjuk hogyan alakul. Biztos lesznek olyan lakók, akik nem tudják vállalni,
de meg kell bizonyosodni arról, hogy hány százaléka vállalná.
Murvai Lászlóné képviselő:
Nincs értelme a további vitának, készítsünk felmérést, de véleménye szerint 80 % nem fog
hozzájárulni.
Gyenes Levente polgármester:
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.
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184/2003./09.08./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy az aszfaltprogramot a lakosság
bevonásával és hitel felvételével valósítja meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés
szerint a program végrehajtásához szükséges lépéseket
tegye meg, a hitelfelvételhez szükséges előkészítő
munkát kezdje meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

17. napirendi pont:
Lomtalanítás.
/melléklet!/
Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Nagy Tiborné képviselő:
Nincs szó anyagi forrás megjelöléséről.
Gyenes Levente polgármester:
Azért nincs, mert tavaszra szeretnénk halasztani.
Sigmond Zsolt képviselő:
Ennek végrehajtására 6-700.000.- Ft-ot be kell tervezni a jövő évi költségvetésbe.
Garádi István képviselő:
Nincs a vállalkozó szerződésébe, hogy minden évben köteles ezt a tevékenységet végrehajtani?
Hajdú András képviselő:
A szemétszállítási különbözetből illene minden évben egyszer lomtalanítást szervezni.

22

Sigmond Zsolt képviselő:
A Környezetvédelmi Bizottsági ülésen tárgyaltak erről, de a vállalkozó nem volt hajlandó vállalni
pénzért sem, mert nincs leszabályozva, hogy mit lehet kirakni, mit nem. Agócs Zoltán próbál
keresni egy olyan vállalkozót, aki megfelelő ajánlatot tud adni.
Gyenes Levente polgármester:
Ezért javasolná, hogy a lomtalanításra tavasszal kerüljön sor. Aki elfogadja, hogy 2004. április
hónapban kerüljön sor a lomtalanításra, szavazzon.

185/2003./09.08./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen, 0 nem szavazattal, 0 döntött arról,
hogy a lomtalanítási programot megszervezi.
A lomtalanításra 2004. április hónapot jelöli meg.
Felkéri Agócs Zoltánt, a Gyömrői TÜF Kht.
ügyvezetőjét a lomtalanítás megszervezésére.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

18. napirendi pont:
Bizottságok beszámolóinak elfogadása.
/mellékletek!/
Gyenes Levente polgármester:
Van-e kérdés az Ügyrendi és Jogi Bizottság beszámolójához? Nincsen.
Aki az Ügyrendi és Jogi Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

186/2003./09.08./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Ügyrendi és Jogi Bizottság beszámolóját
elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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Gyenes Levente polgármester:
Van-e kérdés a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság beszámolójához? Nincsen.
Aki a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.
187/2003./09.08./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság beszámolóját
elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester:
Van-e kérdés az Ipari, Kereskedelmi és Vagyonkezelő Bizottság beszámolójához? Nincsen.
Aki az Ipari, Kereskedelmi és Vagyonkezelő Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

188/2003./09.08./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Ipari, Kereskedelmi és Vagyonkezelői Bizottság
beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester:
Van-e kérdés a Környezetvédelmi Bizottság beszámolójához?
Garádi István képviselő:
A mezőőr részére a fényképezőgépet meg kell vásárolni és nem szerezni kell, mert fontosnak
tartja, hogy dokumentálni tudja a látott dolgokat.
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Sigmond Zsolt képviselő:
Van fényképezőgépe, de nincs rajta teleobjektív. Javasolták még, hogy a telefonhasználati díját,
valamint az üzemanyag költségét emeljék meg.
Dr. Tóth János képviselő:
Ő is végigjárta a külterületeket, terepen 30 liter fogyasztása van az autónak.
Gyenes Levente polgármester:
Aki a Környezetvédelmi Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

189/2003./09.08./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Környezetvédelmi Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester:
Van-e kérdés a Településügyi Bizottság beszámolójához?
Garádi István képviselő:
A jegyzőkönyv 3. oldalán Sigmond képviselő úr mondja, hogy azon a területen semmiféle
régészeti feltüntetés nincsen. Az erdős részben volt a sírkert, ami fel lett dúlva, az ott lévő fákat
kivágták, az erdősáv ma már csak bozótosnak mondható.
A 4. oldalon ugyancsak Sigmond képviselő úr mondja, hogy az intézményi területet komolyabb
iskola-óvodai beruházás nélkül is meg lehet oldani.
Ezt nem tudja elfogadni, mert intézményi területnek jelentős részt kell biztosítani, mert oda nem
csak óvoda, iskola, hanem más intézmény is szükségeltetik majd.
Hajdú András képviselő:
A gyereklétszám valóban csökkenő tendenciát mutat, de ez nem olyan jelentős csökkenés, hogy
ne kelljen számolni intézményi területtel. Más településekről is sokan érkeznek Gyömrőre, ez
nem azt jelenti, hogy csak idős emberek fognak a Kóczán úti területen telkeket, vagy lakásokat
igényelni, természetesen ez vonatkozik a település más területeire is.
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A Kóczán úti területből befolyt összegek felhasználásával kapcsolatban csak azzal értene egyet,
hogy azt: szennyvíztelep bővítésére, az egészségügyi és oktatási intézmények felújítására
fordítsák.
Gyenes Levente polgármester:
Aki a Településügyi Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

190/2003./09.08./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Településügyi Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester:
Van-e kérdés a VOKS Bizottság beszámolójához? Nincsen. Aki a bizottság beszámolóját
elfogadja, szavazzon.

191/2003./09.08./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a VOKS Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

19. napirendi pont:
Interpellációk, bejelentések.
/melléklet!/

Garádi István képviselő:
Az 1.1. választ nem tudja elfogadni, mert nem történt meg a gyomtalanítás. Gyömrő egyes részei
látványosan elhanyagoltak. Vagy kevés a közmunkás, vagy a rendelkezésre álló gép, de mindig
rendezettebb volt a település, mint most, ez a kép negatívan érinti a képviselőket és a vezetést.
Nem érti miért nem lehetett a nyár folyamán locsolni a virágokat tápoldattal.
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Gyenes Levente polgármester:
A városon belüli árkok kétszer voltak kaszálva. A kül- és belterületi parlagfüves részek
tekintetében több szabálysértési feljelentés készült a mezőőr és a közterület-felügyelők részéről.
A Kht. a nyár folyamán elsősorban az intézmények festésére, karbantartására koncentrált, sokkal
kevesebbet tudtak a közterületeken dolgozni és a közmunkás is kevés.
Garádi István képviselő:
Javasolja, hogy a következő évi költségvetés tartalmazzon egy árokkaszáló gép vásárlást, mert
kisteljesítményű fűnyírókkal ezt a munkát nem lehet megoldani. Ezt akár bérbe is lehet adni a
szomszédos településeknek is.
Állampolgárok kifogásolják, hogy a vasútvonalon még egy ilyen szemetes állomás nincs mint a
gyömrői, ezért csak pironkodni valónk van.
A faluvégi autóbusz fordulóban is ember magasságú parlagfű van.
1.2. Illegális szemétlerakó van változatlanul a Rákóczi emlékműnél, a Gyáli-patak hídjánál, nem
tudja, hogy a mezőőr ezeket lefényképezte-e.
1.3. Az utak kátyúzása nem lett végrehajtva a Szegfű utcában, a Nefelejcs utcában, tél óta
ugyanúgy van. A Vadvirág utca sárrázója félig készült el és a sittet otthagyták.
1.6. Az ELMŰ-vel kapcsolatos jó összeköttetés nem látszik.
Gyenes Levente polgármester:
Egy egyéni vállalkozó Dabasig tartja karban a közvilágítást. Meg van határozva részére, hogy
mennyi hiba bejelentést kell összevárnia, miután kiszáll a hibákat kijavítani.
A gyömrői cég vállalni tudná a 24 órán belüli javítást, ehhez az ELMŰ feljogosítására volna
szükség.
Garádi István képviselő:
1.7. pont tekintetében mi a helyzet?
Gyenes Levente polgármester:
Még nem kaptunk választ.
Garádi István képviselő:
2.3. Miért nem tudjuk kiirtani a természetvédelmi területen a bozótost?
Gyenes Levente polgármester:
Lovász úr nem mondta, hogy ott bozótos van.
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Garádi István képviselő:
2.6. Javasolja a polgármester úrnak, hogy sétáljon végig azon az úton, amely önkormányzati
terület.
2.9. pont válaszát nem fogadja el, mert a vasút felügyeletével, vonatmentes időben elvégezhető a
munka.
2.10. A Magtárral kapcsolatosan mi a helyzet?
A játszóterek tele vannak üvegdarabokkal, szeméttel.
Gyenes Levente polgármester:
A Magtárat nem kívánják értékesíteni.
A játszóterek gondját többnyire a környéken lakók viselik.
Murvai Lászlóné képviselő:
A gyerekekkel kijáró szülőket is meg lehetne kérni a játszótér rendjére történő odafigyelésre.
Gyömrőn irtózatosan felütötte a fejét a rákbetegség, javasolja, hogy az orvosoktól kérjünk egy
kimutatást ezzel kapcsolatosan. Nem tudni, hogy a PEVDI által kibocsátott káros termék, vagy az
ott lévő veszélyes hulladék okozza.
Gyenes Levente polgármester:
Nem szerencsés a repülőtér közelsége sem.
Murvai Lászlóné képviselő:
A települési táblák mellé javasolná kitenni, hogy a településen polgárőrség működik.
A temetőben a ravatalozóban lévő székeken kívül, a temetéseken résztvevő idős embereknek
székeket kellene biztosítani. A ravatalozóasztalon lévő lila brokátot és drapériát ki kellene
tisztíttatni, a falon lévő művirágokat le kellene cserélni. Fordítsunk nagyobb gondot a
végtisztesség megadására, ebben kéri az illetékesek intézkedését.
Végigjárt jó pár utcát és nagyon elkeseredett, mert annyi rendetlen portát lehet látni. El kellene
gondolkodni azon, hogyan lehetne az embereket rávenni arra, hogy nagyobb gondot fordítsanak
környezetükre. Nagyon sok porta előtt nagy a gaz, sóderrakások vannak kint hónapok óta.
Valahogyan rendet kellene tenni. Vannak idős, egyedül élők, akik nem tudják elvégezni ezeket a
munkákat, akkor kérjék a közmunkások segítségét.
Nincs megoldva továbbra sem a rokkantak hivatalba történő bejárhatósága.
Nem kapott választ, hogy a hernyóirtás megtörtént-e?
Gyenes Levente polgármester:
A hernyóirtás megtörtént.
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Dr. Tóth János képviselő:
A PEVDI-vel kapcsolatos 350 tonna veszélyes hulladék elszállíttatását kértük az új
környezetvédelmi minisztertől, valamint Dr. Gál Zoltán országgyűlési képviselő segítségét is
kértük. A Környezetvédelmi Felügyelőség már intézkedett, de még nincs végkifejlet.
A malomnál nem lehet elmenni az úton, mert 2 m-es gyom van. A főútvonalakra jobban oda
kellene figyelni.
A temetők szemétszállításával kapcsolatosan semmi intézkedés nem történt.
A Csillag csomópontnál, ha nem történik semmi, le kell zárni a forgalmat.
Székely Attila képviselő:
Lehetőség van-e a temető bővítésére, mert véleménye szerint fél év múlva betelik.
Garamszegi Sándor képviselő:
Van lehetőség a terjeszkedésre, de 5 évig még van lehetőség a mostaniba történő temetkezésre.
Gyenes Levente polgármester:
Köszöni a figyelmet és a megjelenést, a testületi ülést bezárja.

K.m.f.
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