JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2011.
március 21-én, a Polgármesteri Hivatal „B” épületi polgármesteri tárgyalójában.
Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila, Hodruszky Lajos
alpolgármester, Fábián Béla, Gáspár Krisztián, Kossuth László, Sas Zoltán,
Székely Attila, Tölli László képviselő
Távolmaradását előre
jelezte:
Garamszegi Sándor, Spaits Miklós képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Béres Rita aljegyző
Volcz Zoltánné irodavezető
Meghívott:

Agócs Zoltán TÜF Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató

Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
testületi ülés határozatképes, 9 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Herczku Dóra vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. napirendi pont:
Döntés 15/2002. (VI. 13.) számú Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testület
köztisztasági, közterületi és környezetvédelmi rendelete és szabályairól szóló rendelet
módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Ha jól érti akkor a normál szemétszállítást továbbra is a TÜF
Nonprofit Kft. végzi. A szelektív szemétszállítást végzi a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. Mi
az oka annak, hogy jelentősen emelkedik a szállítás díja? Ennyivel drágábban fogadja be
Cegléd a szemetet?
Mezey Attila alpolgármester: Nem, hanem a többletszolgáltatás miatt. Ebben a rendszerben
havi egy alkalommal szállítanak el zöld hulladékot, ami azt jelenti, hogy a levágott füvet,
lombot, avart elviszik korlátlan mennyiségben, és egy alkalommal a szelektíven gyűjtött
újrahasznosítható hulladékot viszik el.
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Gáspár Krisztián képviselő: Ezt a Hírös Kft. viszi?
Mezey Attila alpolgármester: Igen. Körbe kell menni még egyszer a városban a normál
szemétszállításon kívül, amikor a zöld, illetve sárga zsákokat gyűjtik össze. Ez azt jelenti,
hogy eddig körülbelül négyszer kellett körbemenni, most viszont ez a szám átlagosan hét
alkalomra növekszik.
Gáspár Krisztián képviselő: Hány százalékos lesz az emelkedés?
Mezey Attila alpolgármester: Körülbelül 20% a 110/120l-es kuka esetében.
Agócs Zoltán: Attól függ, hogy mit számolnak, mert relatív értékcsökkenéssel számol
bármelyik szolgáltató az országban. Ezért lett javasolva 80 literes kuka. Ha valaki szelektíven
kezdi el gyűjteni a hulladékot, akkor nincs szükség a 110/120 literes kukára, elég akár az 50
literes is és ebben az esetben már csak néhány százalékos áremelkedésről beszélhetnek.
Mezey Attila alpolgármester: Ezzel megoldódhat a nyugdíjasok, egyedülállók régóta tartó
problémája, hogy egy hét alatt nem telik meg a 110/120 literes kukájuk. Módosító javaslata
lenne. Jegyző úrral áttekintették a rendeletet, és egyeztették a régi rendelet szövegével.
Néhány fontos, és a díjak beszedhetősége érdekében elengedhetetlen módosításokat javasol
végrehajtani. Mindenki megkapta a módosított rendeletet, melyben látszik, hogy melyek a
változások. A további javaslatainak az a szerepe, hogy egy jól átlátható és betartatható
szabályrendszert alakítsanak ki. Az egyik eleme, hogy bele lett írva a különféle kukák
meghatározásánál, hogy mennyi a maximálisan belerakható nettó tömeg. Mivel a szolgáltató
kilogramm/tömeg alapján fizeti a díjat a Ceglédi Hulladéklerakónak, amennyiben
többletsúlyos a beszállított m3, akkor plusz díjat kell az Önkormányzatnak fizetnie. A
lakosságot tehát tájékoztatni kell arról, hogy maximum mekkora lehet egy kuka tömege. A
rendelet (3) bekezdés a.) pontja kiegészül azzal, hogy a lakosság részére ez a szemétszállítás
továbbra is kötelező. Meg kellett határozni, hogy mi minősül a kötelező szemétszállítás
igénybevételének. A (3) bekezdés b.) pontja tartalmazza, hogy hogyan lehet megváltoztatni a
kuka méretét, erről meddig kell a lakosoknak nyilatkozni. Illetve egy c.) ponttal egészült ki a
(3) bekezdés, ami azt tartalmazza, hogy ha valaki a kuka méretéről nem nyilatkozik, akkor
abban az esetben a szolgáltatónak lehetősége van arra, hogy 110/120 literes kukához tatozó
díjat számlázhat ki.
Sas Zoltán képviselő: Meghatározták a nettó tömeget. Előfordulhat, hogy ez
konfliktushelyzetet eredményez, a szolgáltató és a tulajdonos között. Hogyan fogják
kontrollálni? Mikor nem fogják a hulladékot elszállítani, ha rendszeresen nehezebb a kukája,
mint a megadott tömeg? Kialakulhat, egy jogvitás helyzet.
Mezey Attila alpolgármester: Ebben az esetben ők csak a jogszabályi kereteket alakítják ki,
majd a szolgáltató kidolgozza ennek az ellenőrzési módszerét. A lényeg, hogy legyen
jogszabályi felhatalmazása a cégnek, arra, hogy mikor kell szállítania, és mikor nem köteles.
Gáspár Krisztián képviselő: A lakatlan ingatlanokra is vonatkozik a szemétszállítási díj?
Agócs Zoltán: Rendelet kimondja, hogy ha a tulajdonos bizonyítani tudja közüzemi
számlákkal, hogy lakatlan az ingatlan, tehát nullás víz, áram illetve gázszámlát be tud mutatni,
akkor elengedik a díjat. Ezt félévente kell megismételnie.
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Gáspár Krisztián képviselő: Nem látja, hogy ez szabályozva lenne a rendeletben.
Mezey Attila alpolgármester: Amit most mindenki megkapott, az csak az alaprendeletnek a
módosítása, mely a változásokat tartalmazza. Az alaprendelet tartalmazza a lakatlan ingatlan
kérdését, ezért nem volt szükség arra, hogy ez a módosításba belevegyék.
Gáspár Krisztián képviselő: A kukát mindenkinek magának kell megvenni. Beszerezhető a
szolgáltatónál, mármint a TÜF Kft-nél?
Gyenes Levente polgármester: Megoldják, hogy ott, ahol a TÜF Kft-nek van az
ügyfélszolgálata, beszerezhetőek legyenek a kukák. Aki az elhangzottak alapján a 15/2002.
(VI. 13.) számú Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testület köztisztasági, közterületi és
környezetvédelmi rendelete és szabályairól szóló rendelet módosításával egyetért, szavazzon.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodással megalkotja a
8/2011. sz. rendeletét
a 15/2002. (VI. 13.) számú köztisztasági, közterületi és környezetvédelmi rendelete és
szabályairól szóló rendelet módosításáról.

2. napirendi pont:
Döntés Bírósági ülnökök választásáról.
Gyenes Levente polgármester: Az érintettek nem kérték zárt ülés tartását. Kérdés,
hozzászólás? Nincs. Aki Gáti Gézáné jelölésével egyetért, szavazzon.
56/2011. (03.21.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy bírósági ülnöknek jelöli:
Pest Megyei Munkaügyi Bíróság ülnökének:
Gáti Gézáné 2230. Gyömrő, Szent Imre u. 28/a.
szám alatti lakost.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki László Imre jelölésével
egyetért, szavazzon.
57/2011. (03.21.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
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döntött arról, hogy bírósági ülnöknek jelöli:
Területi Munkaügyi Pest Megyei Bíróság ülnökének:
László Imre 2230. Gyömrő, Pázmány u. 18.
szám alatti lakost.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki Fitos László jelölésével
egyetért, szavazzon.
58/2011. (03.21.) sz. önkormányzati határozat:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy bírósági ülnöknek jelöli:
Monor Városi Bíróság ülnökének:
Fitos László 2230. Gyömrő, Szent Imre u. 147/a.
szám alatti lakost.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

3. napirendi pont:
Döntés az Alapítvány a Gyömrői Ifjúság Nyelvoktatásának Fejlesztésére alapító okiratának
módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az Alapítvány a Gyömrői
Ifjúság Nyelvoktatásának Fejlesztésére alapító okiratának módosításával egyetért, szavazzon.

59/2011. (03.21.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Gyömrői Ifjúság Nyelvoktatásának Fejlesztésére Alapítvány
alapító okiratát módosítja, és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot az alábbiak szerint elfogadja.
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A módosítások az alapítvány 2010. december 13. napján kelt módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratához képest, a nyilvántartást vezető Pest Megyei
Bíróság 14.Pk.62.010/1992/33. számú végzése alapján kerültek meghatározásra.
I.
Az Alapító Okirat I.1. pontjában az Alapítvány rövid formájú neve fog
szerepelni, figyelemmel arra, hogy az alapítvány általánosan ezt használja, és a
névváltozást a bíróság már korábban tudomásul vette.
II.
Az Alapító Okirat III.1. pontjának pontosítása a kuratóriumi tagsági jogviszony
megszűnésének egyértelmű meghatározása miatt szükséges.
III.
Az Alapító Okirat III.2. pontjának kiegészítése a kuratóriumi ülések
szabályszerű összehívását segíti elő.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

4. napirendi pont:
Döntés Sas Zoltán képviselő úr önálló képviselői indítványában megfogalmazott
közműfejlesztési hozzájárulás mértékének csökkentéséről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Ha jól értelmezi, akkor az lenne a képviselő úr javaslata, hogy
vezessék be az ingyenes kategóriát. A közműfejlesztésnek pont az a lényege, hogy fejlesszék
a közműveket, melynek költségeiben mindenkinek részesülnie kellene. A nullás mértéket ő
nem tartja indokoltnak. Véleménye szerint egy kedvezőbb mértéket kellene megállapítani a
vállalkozóknak. Javasolja, hogy a víz 140 ezer Ft/m3, és a csatorna 430 ezer Ft+ÁFA/m3
összegben legyen meghatározva.
Gyenes Levente polgármester: Egy módosító indítvány hangzott el. Aki a módosító
indítványt elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 8 nem szavazattal, 0
tartózkodással a képviselői indítványt nem támogatta.
Gyenes Levente polgármester: Aki Sas Zoltán képviselő Úr önálló képviselői indítványában
megfogalmazott közműfejlesztési hozzájárulással egyetért, szavazzon.

60/2011. (03.21.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1. Gyömrő Város Önkormányzata felhatalmazza a Gyömrő és Térsége
Víziközmű Kft-t, hogy a 0119/28, 0119/29, 0119/30, 0119/31, 0119/32,
0119/33, 0119/34. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan
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a szolgáltatói megállapodásban biztosítson kedvezményt a fejlesztő
részére.
2. Gyömrő Város Önkormányzata vállalja, hogy a szolgáltatói szerződésben foglaltak
alapján módosítja a fejlesztővel (2009. december 16-án) megkötött
településrendezési és fejlesztési szerződést.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

5. napirendi pont:
Bizottsági beszámolók elfogadása
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.
61/2011. (03. 21.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.
62/2011. (03. 21.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal

NAPIREND UTÁNI FELSZÓLALÁS:
Sas Zoltán képviselő: Tekintettel arra, hogy a 2011. év az erdők éve, a Jobbik
Magyarországért Mozgalom 1000 db akácfacsemetét ajánl fel a városnak telepítésre. Arra
szeretné felkérni a képviselő urakat, alpolgármester urakat és polgármester urat, hogy aki
részt tud venni a telepítésben, a program megszervezésében az legyen szíves jelezze neki.
Ezeket a facsemeték ingyen és bérmentve adják az Önkormányzatnak, ezért a megújuló
energiák jegyében ezeket a vágásérettséget követően Gyömrő lakosai ingyenes kivághatják és
elvihetik.
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Gyenes Levente polgármester: Köszönik szépen, ez valóban egy szép felajánlás.
Mezey Attila alpolgármester: Erről nem hallott, és egy nagyon jó ötletnek tartja, ami
egybevág azzal, amit ő szervez Rada Ferenccel. Az erdészettől vásárolna az Önkormányzat
akácfacsemetéket és ebből szeretné a K.I.GY.E, illetve gyömrői civil szervezetek segítségével
befásítani a volt szemétbánya rekultivált területét, ami jelen pillanatban egy gazos domb.
Ahhoz, hogy itt egy szép erdő legyen, megkösse a talajt és ne mossa szét az eső a fedőtalajt a
szemétbányáról. A jövő hónap elejére tervezik a fák ültetését. Ha ezt az 1000 darab
facsemetét oda fel tudná a Jobbik Magyarországért Mozgalom ajánlani akkor, az nagy
segítség lenne.
Sas Zoltán képviselő: Természetes erre a célra is fel tudják ajánlani az 1000 darab facsemetét.
Volcz Zoltánné irodavezető: Annyit szeretne elmondani, hogy megjelent egy 7/2011. BM
rendelet, ami támogatási igény benyújtására ad lehetőséget. Sportudvart lehetne felújítani,
amivel a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti
Intézmény központi épületének udvarát tudnák rendbe tenni. 80%-os finanszírozású és április
1-je a beadási határidő. Ma volt először hozzáférhető a rendeletet, ezért valószínű, hogy a
jövő hét elején egy rendkívüli testületi ülést kell összehívni ahhoz, hogy a Képviselő-testület
döntsön a pályázat benyújtásáról.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Mekkora az összeg, ami a pályázatban szerepel?
Volcz Zoltánné irodavezető: 20 millió Ft plusz az önrész.
Gyenes Levente polgármester: Az önrész kb. 5 millió Ft, ami bele fog férni a város
költségvetésébe.
Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző
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