KÖZMEGHALLGATÁS

Készült Gyömrő Város Önkormányzatának Közmeghallgatásán 2010. november 22-én, a
Petőfi Sándor Művelődési Házban.
Jelen vannak:

Gyenes Levente polgármester, Hodruszky Lajos alpolgármester. Fábián
Béla, Garamszegi Sándor, Gáspár Krisztián, Kossuth László, Sas
Zoltán, Székely Attila, Tölli László képviselő.

Távolmaradását előre:
jelezte:
Mezey Attila alpolgármester
Távolmaradását előre
nem jelezte:
Spaits Miklós képviselő
Tanácskozási joggal
részt vett:
Varga Ernő jegyző
Béres Rita aljegyző
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes 9 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a napirendi pontot elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napirendi pontot 9 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadta.

Napirendek tárgyalása:
1. napirendi pont:
Tájékoztató a 2010. évben végrehajtott feladatokról.
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megkezdi az éves rendes
közmeghallgatást, ami egyben nyilvános testületi ülés. Szeretne egy kis tájékoztatót tartani az
elmúlt év eseményeiről. Köszöni minden lakosnak azt a nagyarányú bizalmat, amivel
megtisztelték, mint polgármester, és mint Gyömrő 2000 Körös képviselő. A testület átalakult,
és az eddigi 17 fő helyett csak 11 fő foglal helyet. Három képviselő listáról jutott be. Az egyik
Spaits Miklós FIDESZ-es képviselő, a második Sas Zoltán Jobbik-os képviselő, és Gáspár
Krisztián, aki Gyömrői Társaskörös képviselő. Sok szeretettel köszönti őket is. Bízik benne,
hogy egy aktív négy év áll előttük. Sok új feladatuk lesz. Nagyon sok feladatot vállaltak föl,
ami nem kötelező, de az itt élők életét segíteni fogja. Számos pályázatot nyertek el, ami az
idei évtől indul. A pályázatok nagy részére a fedezet már rendelkezésre áll. Amint már
mondta nagyon sok pályázatot nyertek a személyes kapcsolatának, a hivatali és a pályázatíró
csapatnak köszönhetően. Tavaly az Állami Számvevőszék is megállapította, hogy Gyömrő
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nagyon jól szerepel a pályázatokon. A lakosság kedvéért elhozott egy táblázatot, amiből
szeretne néhány tájékoztató számadatot mondani. Tudni kell, hogy a város 3-4 milliárd
forintból gazdálkodik évente, ennek nagy részét az intézmények viszik el. A bevétel jelentős
részét az ő finanszírozásuk jelenti, illetve ezeknek a finanszírozására költik el. Emellett még
jelentős összegekkel sikerült a város kasszáját bővíteni. Az idei évben 160 millió forintot
költöttek a Norvég pályázat keretében különböző fejlesztésekre a három iskolában. Ezt
nagyon fontosnak tartja. 375.000,- forintot költöttek el a kerékpárút pályázatra, 5,6 millió
forintot a P + R parkoló megépítésére. A Településszerkezeti Tervre 600.000,- forint kiadás
volt. A városközpont kialakítása eddig 26 millió forintba került. Ezt a pályázatot megnyerték,
és a városháza, művelődési ház, sportcsarnok és szabadtéri színpad kialakítására fognak
költeni. Ez több mint fél milliárd forint pályázati összeget jelent a városnak. A sportcsarnokra
több százezer forintot, az Arany Óvodára 4,4 millió forintot, a játszóterekre 2,6 millió forintot
fizettek. Intézményi földhivatali feltüntetés 200.000,- forintba, iskola felújítások 96 millió
forintba, tehát több mint 131 millió forintot költöttek eddig felújításokra. Járdaprogram,
vízhálózat bővítés, Mesevár Óvoda kazán csere, Könyvtár bútor csere, Tájház kerítés is a
kiadások között szerepel. Sok kis apró részletből komoly tételek jöttek össze. A legfontosabb,
hogy a város úgy gazdálkodott, hogy az idei évben a hitel visszafizetésük 359 millió forint
volt. Az eddigi csatornahitelek, amit több mint 12 évvel ezelőtt kerültek felvételre, az
ütemezés szerint most sikerült kifizetniük. 150 millió forintos hitelt fizettek vissza a tavalyi
évben. Úgy gondolja, hogy ezek igen szép számok. 2011-ben 19 millió forintot, 2012-ben 34
millió forintot kell majd visszafizetniük. A teljes hitelállomány: 970 millió forint. A
következő években a hitel visszafizetés kisebb teher lesz és a megmaradt pályázatokhoz
veszik igénybe. Közel 1 milliárd forintot nyertek az új ivóvízbázis bővítésére. Ebből az
összegből csöveket cserélnek, új vízbázist építenek, és utakat újítanak majd fel. Az útjaikat
sem engedik lelakni. Ez azért fontos, mert korábban sok kritika érte az úthálózatot. A
legutóbbi felmérés azt mutatja, hogy 3% alatt van a hibás utak száma. Nagyon sok olyan
kérdés, kérés érkezett hozzájuk az elmúlt néhány hónapban, ami a város összes lakóját érinti.
Ilyen a posta kérdése. Bárkivel beszélt a városban minden alkalommal előkerült a posta
kérdése. Az a probléma, hogy kevés emberrel működik, nem alkalmazkodik a lakosság
igényeihez, és csak a városközpontban van postahivatal, ezért nagyon sokan nem jutnak el.
Sok tárgyalást folytatott már le a posta vezetőjével. Új parkolókat akartak a posta területén
kialakítani a város pénzén. A posta még gondolkodik ezen az ajánlaton. A másik, hogy
építettek egy külön postahelyiséget a Nefelejcs utca – Bimbó utca sarkán. Itt lesz az új orvosi
körzet kialakítva. Az önkormányzat elvégezte a beruházásokat. A posta logisztikai
igazgatójánál járt két héttel ezelőtt, ahol elmondta, hogy épít a város egy új postahivatalt.
Odáig jutottak, hogy jelenleg annyira be vannak szorulva, hogy pillanatban nem áll módukban
postát nyitni. Most országgyűlési képviselőknél lobbizik a posta megnyitása ügyében. Ettől
azt várja, hogy az Erzsébet-Petőfi telep problémája egy kicsit enyhülni fog. A másik nagy
probléma, hogy a város lakossága nem figyel egymásra és hétvégenként olyan
tevékenységeket folytatnak, amivel megkeserítik mások életét. Az avarégetés is sokszor
hétvégén történik, holott rendelet szabályozza, hogy csak kedden és pénteken lehet égetni.
Szeretne olyan rendeleteket alkotni, ami a hétvégi együttélést könnyítené meg. A MÁV
kérdése is nagy gond pedig több 10 millió forintot költöttek rá. Jelenleg a Gyömrői TÜF Kft.
üzemelteti az állomás büféjét, aminek a bevételéből egy gondnokot alkalmaznak. A
vandalizmus ellen sajnos nincs gyógyszerük. A MÁV-tól csak annyit kértek, hogy álljanak
meg a vonatok Gyömrőn. A városi internetes fórumon olvasott róla, hogy nem örülnek a
lakosok a plusz vágány kialakítási tervének. A MÁV bonyolultan dolgozza fel a kérdéseket.
Örülnek a jelenlegi vonatállománynak is. Van egy olyan területe a városnak, amiről nagyon
sok panaszt hall. Ez a Pataki lakótelep problémája. Ezen a területen régen katonai szolgálati
lakások voltak. Amikor megszűnt a katonaság, a bevételt hozó részét és a környező földeket
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Péterihez csatolták, a költségeket jelentő házakat pedig Gyömrő kapta. Ez a lakótelep a
zártsága miatt nagyon kint van a várostól, ezért tudták az ott lévő lakásokat nagyon olcsón
megvásárolni. Most 32 család követeli, hogy legyen közvilágítás, csatorna, úthálózat és jó
minőségű ivóvíz. Ezt a 32 családot a városnak kellene jól ellátni. Ez eddig sem és ezután sem
valósult meg, mert 150 millió forintos költséget jelentene. Neki, mint polgármesternek
mindenkire gondolnia kell. A következő évekre azt a megoldást gondolta ki, hogy az
önkormányzat felvásárolná a viszonylag olcsó területeket, amit lehet, hogy elkezdenek
fejleszteni. Van még egy probléma, ami a novemberi Gyömrői újságban megjelent, a PEVDI
kérdése. A PEVDI vegyi részlegét az elmúlt három év után egy magánbefektető felvásárolta
és ígéretet tett, hogy a veszélyes hulladékot elszállítja és megsemmisíti. Az elkövetkezendő öt
évben a földet is megtisztítja majd. A cég most elkezdte a munkálatokat. Úgy gondolja, hogy
egy olyan problémán sikerül túljutniuk, ami a város egészségkárosító gondját jelentette. Nagy
segítséget kaptak a K.I.GY.E. Egyesülettől. A vegyi bombát sikerült hatástalanítaniuk.
Felvezetőben ennyit szeretett volna mondani. Köszöni a figyelmet és a szót átadja a
lakosságnak.
Plavecz Péter Szt. Imre utcai lakos: Először is gratulál az elért választási eredményekhez.
Kérdéseit a tisztánlátás miatt tenné fel. A bizottság személyi összetételét kik és mi alapján
állították össze? Hogyan lehet az, hogy 2010. november 8-án a bizottság tagjai meg lettek
választva, pedig a bizottságok még nem is léteztek? Nem tartja furcsának Polgármester úr,
hogy vannak olyan emberek, akik bekerültek a bizottságba pedig nem is indultak a
választásokon? Akit 700 ember beszavazott, az nem került be egy bizottságba sem.
Gyenes Levente polgármester: A bizottság összetételét ő javasolja a testületnek, amit az vagy
elfogad, vagy módosító indítványt nyújt be. Ezt a javaslatot a testület 1 nem szavazattal
elfogadta. Ezek a bizottságok léteztek nem csak 8 éve, amióta ő polgármester, hanem sokkal
régebben is. Abból az informális félreértésből eredhet a kérdés, hogy az elmúlt testületi ülésen
módosították az SZMSZ-t ezeken belül egy-egy bizottság feladatkörét is. Az SZMSZ
módosítást is 1 nem szavazattal fogadta el a testület. A bizottságokba azok kerültek be, akiket
a testület elfogadott. Itt is egy szavazat híján minden egyes bizottsági tagot támogattak.
Véleménye szerint neki, mint polgármesternek szíve joga eldönteni, hogy kit javasol.
Megválogathatja azokat a személyeket, akivel együtt tud, vagy együtt szeretne dolgozni.
Plavecz Péter Szt. Imre utcai lakos: Polgármester úr azt mondta, hogy neki minden gyömrői
lakos fontos?
Gyenes Levente polgármester: A testületi munkában minden képviselő részt vehet és dönthet.
Tudja, hogy Gyömrő egyik nagyon fontos szervezete a Gyömrői Társaskör.
Gáspár Krisztián képviselő: Köszönti a megjelent vendégeket és a képviselőket. Nem
szeretné, ha a személyes témáját mélyebben kitárgyalnák. Mivel egy új képviselő-testület állt
föl, szeretné, ha nem lenne megosztottság, amit nem ők kezdeményeztek. A megállapítására
tett indoklás pedig végképp meglepte. Polgármester úr azt mondta, hogy a testület nem tud
megbízni olyan emberben, aki diktafonnal a zsebében járkál. A kampány időszakában Mezey
Attila felhívta őt és megpróbálta megfenyegetni. Ezt nem érti, mert a bizalmat a lakosságtól
kapják. Azt gondolja, hogy egyikük sincs olyan helyzetben, hogy megkérdőjelezze a másik
legitimitását. Nem érti, hogy Polgármester úr miért nem határolódik el ettől a fenyegetéstől.

4
Plavecz Péter Szt. Imre utcai lakos: Kossuth László képviselő úrhoz szeretne egy kérdést
intézni. Kérdezi, hogy a Szt. Imre utcában az illegális autószerelést és a gumiégetést mikor
szüntetik meg?
Gyenes Levente polgármester: A lakosok a testülethez teszik fel a kérdéseket és ők még nem
hallottak erről a problémáról. Erre a kérdésre ő szeretne válaszolni. Egyfelől, ha a Szt. Imre
utcában bármilyen illegális tevékenységről tudnak a lakosok, akkor lehetőség van bejelentésre
és ezt kéri is megtenni. A polgármesteri hivatal működtet egy szabálysértési hatóságot, ezért
ha valaki ilyet tapasztal, tegye meg a megfelelő lépéseket a szabályértési hatóság felé. Ezt a
problémát feljegyzi és intézkedni fog, hogy vizsgálják ki és szüntessék meg.
Plavecz Péter Szt. Imre utcai lakos: Mekkora jelenleg Gyömrő város hitelállománya?
Gyenes Levente polgármester: A város hitelállománya 973.130 e Ft, ami tartalmazza a
kibocsátott kötvények értékét is, közel 450 millió Ft összegben.
Plavecz Péter Szt. Imre utcai lakos: Ez az összeg tartalmazza a nemrég felvett 400 millió
forintot is?
Gyenes Levente polgármester: A 400 millió forint egy hitelkert, amit azért nyitottak meg,
hogy a pályázati önrészeket tudják belőle finanszírozni. Természetesen a hitel szó mindenki
számára rosszul cseng. Azt is tudni kell, hogy az önkormányzat más pozícióban van, mint egy
átlag lakos. Évről évre pályáztatják a hiteleket és az a bank, aki a legkedvezőbb kamatot ígéri,
azzal köt az önkormányzat szerződést.
Plavecz Péter Szt. Imre utcai lakos: A hitelkeret azért lett felvéve, mert az önkormányzat fel
szeretné használni.
Gáspár Krisztián képviselő: A hitelkeretből mekkora összeg került lehívásra?
Kissné Páska Andrea pü. irodavezető: Napi szinten változik, mert a pályázati
előfinanszírozásra használják.
Gáspár Krisztián képviselő: A 400 millió forintos hiányt is ebből fizették?
Kissné Páska Andrea pü. irodavezető: Az a 400 millió forint az előző évből származó
könyvelés technikai átvezetés. Az előző években felhalmozott tartalékok terhére megtörtént a
380.000.000,- Ft-os hitel visszafizetése félévkor; a fennmaradó 37.000.000,- Ft a pályázatok
önrészének biztosításához került felhasználásra, melynek fedezete a felvett folyószámla hitel
volt.
Gyenes Levente polgármester: Mivel minden képviselő társának lehetősége van a vezetőket
írásban kérdezni, ezért javasolja, hogy Jegyző úrhoz írásban adja be a kérdéseit, aki a
pénzügyi vezetőt szintén írásban megkeresi ezekkel. Ezután Gáspár Krisztián írásban
megkapja a választ. Nem szeretné olyan testületi üléssé alacsonyítani a közmeghallgatást,
mint a szokványos testületi ülés.
Gáspár Krisztián képviselő: A hitelkérdést azért forszírozza, mert nagyon sok lakos keresi
meg ezzel.
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Gyenes Levente polgármester: A működéssel kapcsolatos kérdéseket nem szeretné a
közmeghallgatásra hozni. Egyébként őt még soha nem állították meg ezzel a kérdéssel, pedig
nagyon sokfelé jár a városban.
Makkai Béla Viola utcai lakos: Mikor gondolja úgy a testület, hogy az üléseket leadja a
tévében? Kossuth Lászlóhoz intézi a kérdést, hogy tavaly a sportpályánál három fát kivágtak,
most a többit idén miért nem? Véleménye szerint akkor is kár volt kivágni azokat. Hodruszky
Lajos alpolgármester úrhoz teszi fel a kérdést, hogy a malom épületével mi az elképzelésük?
A Lengyel utcában van egy kis híd, amin keresztül a falusi temetőt meg lehet közelíteni, de
nagyon rossz állapotban van. Több idős ember óhaja a híd felújítása. Egy hónapja volt egy
demonstráció Gyömrőn, mi volt ennek az oka?
Gyenes Levente polgármester: Idén már nem engedték kivágni a sportpálya melletti fasort. A
malom magán kézben van, ezért nincs vele a városnak elképzelése. Annak idején Piskóti Péter
vásárolta meg, majd egy maglódi üzletemberhez került a tulajdonjog. Jelen pillanatban
omlásveszélyes, ezért kordonozták el. A Lengyel utcai hidat alpolgármester úr a TÜF Kft.
vezetőjével már megtekintette és tavasszal felújításra kerül. A testületi ülések tévében történő
közvetítésére elmondja, hogy az ülések nyilvánosak, ezért akiket érdekel jöjjön el
személyesen és ülje végig. Minden lakost szeretettel várnak. A hangos demonstráció egy
hatósági döntés miatt volt. Sülysápról az önkormányzat ide irányított egy egyesületet.
Próbáltak jogszerűen dönteni, ami miatt sok embert anyagi kár ért. Ezért jöttek el az
önkormányzat elé tüntetni. Ezt a döntésüket a Közigazgatási Hivatal már többször vizsgálta és
jónak találta. Ő maga sem pártolja az ilyen eseteket. A szakmai kérdéseket azonban nem
személyes kérdésként kezelik, de nem lehet mindig mindenkinek a kedvére dönteni.
Perényi László Bercsényi utcai lakos: Tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit, különös
tekintettel az önkormányzatra. Csak figyelmeztetésképp szeretné elmondani, hogy a miniszter
szó szolgálatot jelent, és az önkormányzat a lakosságot szolgálja. Kéri, hogy egymás között
adják meg a tiszteletet. Két kérdést tenne fel. A SIGNAL TV-vel kapcsolatban: az a
problémája, hogy nagyon sokszor nincs hang, ha véletlenül mégis van, akkor teljes
hangerővel is közel kell menni a tévéhez, hogy hallják. Ezzel a problémával mit lehet tenni?
Az önkormányzatnak már gondolkodni kell azon, hogy jövőre, ha megvalósul a kultúrház,
akkor milyen nevet adnak neki? A 2011-es évben idősebb Pál Mihály 100. születésnapja és
halálának 40. évfordulója lesz. Jó lenne, ha az új művelődési ház felvenné a nevét. Ez egy
nagyon szép gesztus lenne.
Gyenes Levente polgármester: Még átgondolják Perényi László névvel kapcsolatos
javaslatát. Véleménye szerint nem lesz probléma belőle. Egy szélesebb körű egyeztetést tart
majd az intézmény nevével kapcsolatban. A SIGNAL TV problémájára elmondja, hogy ez a
kérdés már az anyukájánál is felmerült. Annyit kell tenni, hogy a televíziót a felső csatornáról
át kell hangolni az alsó csatornára, mivel az UPC két csatornán fogható. Egyébként a
SIGNAL TV már nem csak az UPC-vel, hanem a T-HOME-mal is szerződött. Mindenki
figyeljen a beállításra.
Borbás Ottó Deák F. utcai lakos: Először is gratulál a választási eredményekhez. Az a
testület, aki rosszul csinálta a munkáját, az jól is tudja csinálni. A Gyömrői Gyilkosságok
áldozatainak emlékművét mikor emelik végre föl? Ő a TV-ben kívánja megnézni a testületi
üléseket. Volt egy cikk, ami mindenkit meglepett. A cikk úgy szólt, hogy hová lett a 80
millió? Aztán azt olvasta, hogy a TÜF Kft. olyan deficittel zárt, hogy 40 millió forint hitelt fel
kellett venni. Miért nem zavarják el az ilyen vezetőt? Sopronnak nincs alpolgármestere, pedig
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sokkal nagyobb város, mint Gyömrő. Hogy lehet, hogy Gyömrőnek kettő is van? Egy 20-30
éve dolgozó pedagógus fizetése 130.000,- forint. Van egy rendelet, ami úgy szól, hogy nem
kötelező az alpolgármester fizetését a törvényhez viszonyítani. Szeretné, ha Garamszegi
Sándornak lenne egy fogadó órája!
Gyenes Levente polgármester: Azt, hogy mikortól csinálják jól a feladatukat, vagy mikortól
nem, korábbról mondana adatot. 2002 óta Gyömrő polgármestere. Ekkor a lakosság 44,87%
adta rá a szavazatát. Ezután négy év munka következett. Azt, hogy jól csinálta-e a lakosság
döntött. 2006-ban 65,41%-os szavazatot kapott. Ritka, hogy egy polgármester több szavazatot
kap másodszor, mint először. 2010-ben pedig a lakosság 73,81%-a adta rá a szavazatát. Az
még ritkább, hogy harmadszorra a választáson még többen tisztelik meg a bizalmukkal. Azt,
hogy hogyan csinálja a dolgát, az emberek ítélik meg. Biztos, hogy sok hibát követ el, de az is
biztos, hogy van, amit jól csinál. Hová került a 80 millió? Erre azt válaszolja, hogy milyen 80
millió és melyik újságban? Az, hogy Sopronnak hány alpolgármestere van nem érdekli, de az,
hogy kikkel dolgozik azt ő dönti el. Senki nem dolgozik hiba nélkül, így az alpolgármesterek
sem, de nagyon sok mindent vittek már a hátukon. Korábban is két alpolgármestere volt
Gyömrőnek, és mind a két alpolgármesternek meg van a feladata. A lakosok bizalmat
szavaztak mindkettőjüknek, mert nem listáról kerültek be. Az a törvény, amit Ottó bácsi
említett, a polgármesterek fizetésére vonatkozik. Ő úgy jött az önkormányzathoz, hogy több
fizetése volt a magánszférában, mint a polgármesteri fizetése. Ő akkor is csak a törvény
szerint bérét kérte, és az egyéb juttatásokat nem. Sőt az első ciklusban fel sem vette a
fizetését, mert úgy gondolta, hogy még nem érdemelte ki és a város közalapítványának
számlájára utaltatta. Az, hogy Garamszegi Sándor mikor tart fogadóórát és mikor nem, nem
tudja, de évente kétszer ad ki tájékoztatót, amit a saját pénzéből fizet. Egyébként minden
képviselőhöz be lehet jelentkezni. Ő minden csütörtökön tart fogadóórát, és mindenkit
meghallgat. Az a véleménye, hogy Gyömrő nem egy olyan nagy város, hogy senki senkit nem
ismer, tehát bizonyos ügyeket az utcán is el lehet intézni. Ottó bácsi közel lakik Garamszegi
Sándorhoz és nyugodtan átmehet hozzá, ha problémája van. Ebben a városban a hivatali
formákat el lehet felejteni. Gyömrőben azt csodálja, hogy minden ember úgy közelít
egymáshoz, hogy hol van közös kapcsolódási pontjuk. Ez a város azért viszi nagyon sokra,
mert itt meg van az egymás iránti tisztelet. A Gyömrői Gyilkosságok emlékművével
kapcsolatban elmondja, hogy annak idején a FIDESZ szervezete, vagyis Spaits Miklós vette
kézbe az ügyet. Az önkormányzat elmondta, hogy támogatja a kezdeményezést. Majd
megkérdezi Spaits Miklóst, hogy hol tart az ügy. Egyébként eddig is volt emléktábla a
Gyömrői Gyilkosságok áldozatainak emlékére.
Kálmán Ágnes Táncsics M. úti lakos: Meg szeretné tudni, hogy a Táncsics M. út 89. szám
alatti üres teleknek mi lesz a sorsa? Mikor lesz kész az öreg temető kerítése? Az új telepi
temető állapota is katasztrofális. Nagyon örült annak, amikor rendbe hozták a vasútállomást,
de a két levezető út nagyon sötét. Mi van azzal a területtel, ahol a Mánya rét fekszik? Ha
eladták az a kérdése, hogy az emlékmű megmaradhat-e a régi helyén? A sportpálya eladási
tervei hogy állnak? Az új focipálya hol lesz kialakítva? A piac marad azon a helyen, ahol
volt? Amerre ő gyalogosan jár, úgy látja, hogy katasztrofális állapotban vannak az utak.
Véleménye szerint ez több mint 3%.
Gyenes Levente polgármester: A Táncsics M. út 89. szám alatti ingatlan magán kézben van.
Neki sem tetszett, hogy az a régi épület lebontásra került. Ők annyit tehettek, hogy nem
hagytak oda társasházat építeni. Nem tudja, hogy jelenleg ki a terület tulajdonosa, de az
biztos, hogy engedélyezte, hogy parkolóként használják. Ha a telek beépítésre kerül, akkor
mint szomszédok biztos fognak róla értesülni. Minden, ami főútvonal mellett épül a
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Városképbíráló Munkacsoport megtárgyalja. A temetőkről elmondja, hogy alig két év telt el,
amióta az új telepi temető felújításra került. Leburkolták a ravatalozó előtti területet,
kibővítették a ravatalozó épületét, és még négy utcát leaszfaltoztak. A falusi temető valóban
rossz állapotú, de nem a város kezelésében van, de azt is megpróbálják valamilyen szinten
karbantartani. Az öreg temető kovácsoltvas elemeit a tél folyamán gyártja le a TÜF Kft. Ez az
idei évre volt tervezve, de az intézménybővítések miatt nem volt rá idő. A vasúti aluljárók
kivilágításán megpróbál agyalni. A Mánya rétet nem adták el, továbbra is a Rákosmezeje Rt. a
tulajdonosa. A cég úgy döntött, hogy a fák vágásérettek voltak, ezért kivágták a kiserdőt. Az
emlékművet senki sem fogja bántani, mert az a város tulajdona. A sportpályáról elmondja,
hogy egy adott célra szerették volna 2006-ban hasznosítani és a befolyt összegből a Tulipán
utcában egy új sportkomplexumot szerettek volna építeni, de eddig nem volt komolyabb
befektető. Két héttel ezelőtt volt nála a focicsapat új vezetője és elmondta, hogy várják az új
komplexum megépítését. Ez ügyben nem lehet azt mondani, hogy a focisták védik legjobban
a pályát, de jelenleg nincs előrehaladó tárgyalás. Egyelőre ezzel nem kell foglalkozni, mert
nem tudják, hogy mi lesz. A piacról nem hallott olyan elképzelést, hogy bárki is elvinné
valahová. Ez a terület a városé maradt. Jó lenne egy fedett piacot létrehozni, de ez nagyon
nagy beruházás. Mindig vannak kisebb fejlesztések a piacon. Az Erzsébet telepen van a
legtöbb úthiba reméli, hamarosan kijavítják.
Györfiné Pozsfai Éva Dózsa Gy. úti lakos: A gimnázium előtt nagyon nagy kátyúk vannak,
pedig ő kerékpárral közlekedik. Meghívná Polgármester urat, hogy a Dózsa Gy. út 81.
számtól induljon el babakocsit tolva. Ő minden nap az életével játszik. Meddig lesz ez még
így?
Gyenes Levente polgármester: Folyamatosan pályáznak arra, hogy a Dózsa Gy. úton járda
épülhessen. Az elmúlt évben beadtak egy pályázatot kerékpárút építésre. Ezzel együtt
tervezették meg a gyalogosjárdát is. A pályáztatás jelenleg is folyamatban van, de a pályázok
nagyobb mértékű költségvetést nyújtottak be, mint ami a pályázati kiírásban szerepel. Ha a
pályázatot megnyerik, akkor a jövő évben megkezdik a munkálatokat, ha nem, akkor egy
butított tartalommal új pályázatot adnak be. Egyébként ezen a területen nagyon nagy
probléma még a lefolyó víz, és a vízelvezetés kezelése is. A Dózsa Gy. út nem a város
kezelésében van, ezért ők is csak kérhetnek. A többi úttal kapcsolatban pont a bevezetőjében
mondta el, hogy az Szt. István útnál is a vízbázis bővítésre nyert összegből aszfaltozzák le az
út felső szakaszát.
Bányai Magdolna Liszt F. utcai lakos: Mi lesz a Széchenyi u. 12. szám alatti ingatlan sorsa?
Gyenes Levente polgármester: Oda szerettek volna önkormányzati bérlakásokat építeni az
intézményi dolgozók számára. Jelenleg a szomszéd miatt egy engedélyeztetési eljárás zajlik.
Az egy önkormányzati ingatlan, aminek a beépítésével kapcsolatban a szomszéddal nem
értenek egyet.
További kérdés, hozzászólás? Ha egyéb kérdés hozzászólás nincs, akkor megköszöni a
részvételt, a közmeghallgatást bezárja.
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