JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2002. január 2-i
rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti
tanácskozó teremben.

Jelen vannak:

Rádóczi Gusztáv polgármester, Farkas Lajos, Garádi István Mezey Attila,
Murvai Lászlóné képviselő, Nagy Tiborné alpolgármester, Pesti Andrásné,
Dr. Petky Ferenc, Sas Zoltán, Simon László, Spaits Miklós képviselő.

Igazoltan
Távolmaradt:
Távolmaradását
nem jelezte:

Tanácskozási
joggal részt vett:
Meghívottként
megjelent:

Csető Béla alpolgármester, Udvardi László képviselő.
Füzéri István, Garamszegi Sándor, Polgár Péter, Dr. Török Gábor
képviselő.

Varga Ernő jegyző.

Közmű és Hydrokomfort Kft képviseletében: Kőszegi Sándor ügyv.ig.h.,
Kissné Páska Andrea pü. vezető.

Rádóczi Gusztáv szeretettel köszönti a megjelenteket, boldog újesztendőt kíván az év 365
napjára. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel 11 fő van jelen, a rendkívüli
ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Sas Zoltán és Spaits Miklós képviselők
személyében.
Megállapítja, hogy a testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadták.
A jegyzőkönyvet Horváth Ferencné vezeti.
Ismerteti az ülés két napirendi pontját, kéri, aki azokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta.
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N a p i r e n d e k tárgyalása:

1. napirendi pont:
Víz- csatornadíj pályázatának megtárgyalása:
/melléklet!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Dr. Petky Ferenc képviselő:
A mellékelt két határozati javaslat helyett egy határozatot javasol hozni, az alábbi szövegezéssel:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás
támogatására igényt nyújt be.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

1/2002. /01.02./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatására /2002. évre vonatkozóan/ igényt nyújt
be.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Dr. Petky Ferenc képviselő:
Volna még egy határozati javaslata, amit a későbbiekben készítendő 2002. évi rendeletünkben
rögzítsünk. Javaslata így szól:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ivóvíz és csatorna szolgáltatás
támogatására benyújtandó pályázathoz az üzemeltető által adott adatok valódiságát nem
vizsgálta, azok a lakossági térítési díjak alapját nem képezhetik.
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

2/2002. /01.02./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy az üzemeltető által az ivóvíz- és csatorna támogatási pályázathoz adott adatok valódiságát nem
vizsgálta, azok a lakossági térítési díjak alapját nem képezhetik.
Felelős: polgármester:
Hat.idő: azonnal.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Az ülést megelőzően érkezett Garádi István képviselő úrtól egy módosító indítvány, azonban ezt
külön határozatban nem javasolja, mivel az törvénysértő lenne. Ettől függetlenül a javaslat
egyezik a hivatal szándékával.
Garádi István képviselő:
A módosító indítvány első határozati javaslatát szeretné, ha megszavazná a testület, amely nem
törvénysértő, mert számos településen ez a gyakorlat. Javasolja még, a kamataival szót betenni.

/Polgár Péter képviselő megérkezett!/ Jelenlévők száma: 12 fő.

Mezey Attila képviselő:
Az elmúlt évben volt egy nyilatkozat, miszerint megtörtént az átutalás.
Murvai Lászlóné képviselő:
Garádi István által javasolt határozati javaslatot becsületes megfogalmazásnak tartja, mert annak
alapján van mit keresnie a szolgáltatónak. Az azonban nem biztos, hogy jó, hogy kamatot is
fizessünk.
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
A támogatást 90 %-ban kapjuk meg, amelyet kötelesek vagyunk kamatoztatni, így kerekedik ki
100 %-ra.
Murvai Lászlóné képviselő:
Az állam részéről ezt nem tartja becsületes dolognak.
Spaits Miklós képviselő:
Évek óta ez a gyakorlat, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja
Sas Zoltán képviselő:
Pontosan úgy kell fizetni, ahogy az központilag elő van írva.
Nagy Tiborné alpolgármester:
A kormánynak valószínűleg ezzel az a szándéka, hogy a támogatási összeget ne lehessen másra
fordítani, csak a lakossági díjtámogatásra.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslatot az elhangzottak alapján elfogadja, szavazzon.

3/2002. /01.02./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a 2002-ben nyert és kiutalt víz- és csatornadíj támogatást, kamataival, havi bontásban és utólag
utalja a mindenkori szolgáltatónak.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.

2. napirendi pont:
VOLÁNBUSZ tanuló és nyugdíjas havibérletek támogatása:
/melléklet!/

/Dr. Török Gábor képviselő megérkezett!/ Jelenlévők száma: 13 fő!
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
A határozati javaslat két variációt tartalmaz, a testületnek kell eldöntenie, hogy a hivatalban
megvásárolt bérletek ára mennyi legyen.
Garádi István képviselő:
Miért nincsen mellékelve a 2001-es év támogatási összege? Javaslata, hogy ne emeljenek
jelentősen.
Kérdés, hogy a Pénzügyminisztérium milyen összeggel fogadja el.
Garádi István képviselő:
450.- Ft-ban javasolja megállapítani a hivatalban vásárolható bérletek árát.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Egyetért a javaslattal. A Pénzügyminisztérium csak a VOLÁNBUSZ árkalkulációjába szól bele,
egyébként a leadott számítás megjárta a minisztériumot és ott azt elfogadták.
Garádi István képviselő:
A helyi közlekedés a helyi önkormányzatoknál van, ezért az önkormányzati rendeletben történik
az ármegállapítás. Lényeg az, hogy a minisztérium felülbírálhatja az önkormányzat
ármegállapítását.
Sas Zoltán képviselő:
Összességében az elmúlt évben mennyibe került a támogatás az önkormányzatnak?
Kissné Páska Andrea pü.vez.:
Az elmúlt évben 400.- Ft volt a hivatalban vásárolható bérletek ára, kb. 2.500 db fogyott el egy
évben.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Ez évente kb. 150.000.- Ft-ot jelent.
Aki egyetért azzal, hogy a tanuló- és nyugdíjas bérletekhez a polgármesteri hivatal 246.- Ft/hó
támogatást adjon, /a bérletet a hivatalban 450.- Ft/hó áron vásárolhatják/ szavazzon.

4/2002. /01.02./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
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döntött arról, hogy 2002. évre vonatkozóan a VOLÁNBUSZ helyi tanuló és nyugdíjas bérlet összegéhez
246.- Ft/hó
hozzájárulást biztosít.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2002. január 1-től – december 31-ig.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Köszöni a részvételt és figyelmet, a rendkívüli testületi ülést bezárja.

K.m.f.

/Rádóczi Gusztáv/
polgármester

/Varga Ernő/
jegyző

/Sas Zoltán/
jkv. hitelesítő

/Spaits Miklós/
jkv. hitelesítő

