JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2001. december 10én megtartott rendes testületi ülésén Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatt
lévő tanácsteremben.

Jelen vannak:

Farkas Lajos, Garádi István, Mezey Attila, Murvai Lászlóné képviselő,
Nagy Tiborné alpolgármester, Pesti Andrásné, Polgár Péter, Sas Zoltán,
Simon László, Spaits Miklós, Udvardi László képviselő.

Igazoltan
távolmaradt:

Rádóczi Gusztáv polgármester.

Érkezését későbbre
jelezte:
Csető Béla alpolgármester.
Igazolatlanul
távolmaradt:

Füzéri István, Garamszegi Sándor, Dr. Petky Ferenc, Dr. Török Gábor
képviselő.

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

Kissné Páska Andrea pü.vez.,
Rupp Zoltán műsz.-beruh. irodavezető,
Eördöghné Horti Mária adóiroda vez.,
Bodoki István rendőrőrs pk.,
Hodruszky Lajos vállalkozó,
Büki László CSASE intézményvezető,
Gyenesné Kovács Ilona könyvtárvezető,
Lakosság részéről jelen volt 2 fő.

Nagy Tiborné alpolgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel 11 képviselő jelen van, az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv
hitelesítőkre Murvai Lászlóné és Simon László képviselő személyében.
Megállapítja, hogy a testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúan elfogadta.
A jegyzőkönyvet Horváth Ferencné vezeti.
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/Dr. Petky Ferenc képviselő megérkezett, jelenlévők száma: 12 fő!/
Egyetlen napirend módosítási javaslata van, hogy az önálló képviselői indítványát ne külön
napirendként kezeljék, hanem a VOKS Bizottságon belül a könyvtár helyzeténél tárgyalják.
Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Az elmúlt rendes testületi ülésen elmaradtak az interpellációk, kéri, hogy fogadják el, hogy azt is
az interpellációs napirendnél tárgyalják.
Megállapítja, hogy a testület az interpellációk tárgyalását elfogadta utolsó napirendként.
Aki a mai ülés napirendi pontjait elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a meghívón
feltüntetett napirendek tárgyalását a módosítással együtt elfogadták.
Kérdése van-e napirend előtti felszólalás?
Murvai Lászlóné képviselő:
Kérdése, hogy a polgármester úr miért nem kért szabadságot?
Nagy Tiborné alpolgármester:
Külföldi utazásának lehetőségéről előző napon értesült, így mai távolmaradásáról nem tudta
értesíteni a testületi tagokat.

N a p i r e n d tárgyalása:

1. napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló:
/melléklet!/

Nagy Tiborné alpolgármester:
Szeretné bejelenteni, hogy a beszámoló megírása óta a szennyvíztelep átalakításáhozaz
üzemeltető megadta a pozitív hozzájárulását.
Az ELMŰ elengedte az egymillió forintos bírságot, csak a 20.000.- Ft eljárási díjat kell kifizetni.
Kérdés, hozzászólás a polgármesteri beszámolóhoz?
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/Csető Béla alpolgármester megérkezett!/ Jelenlévők száma: 13 fő!
Spaits Miklós képviselő:
Köszönti a testületet és a rádióhallgatókat. Több kérdése is lesz, első, hogy a szennyvíztisztító
telep átalakítására nyert pénzzel kapcsolatosan, hol van a polgármesteri javaslat a sűrgós
intézkedésre? Egyáltalán hol van a polgármester úr, amikor ilyen fontos dolgokról kellene
döntenünk. A testület állásfoglalását kéri az ügyvezető kiválasztását illetően, most ezt is meg
fogjuk tárgyalni?
Nagy Tiborné alpolgármester:
Harcsásné T. Krisztinával együtt voltak Balassagyarmaton, ahol hat megyéből azok a
polgármesterek vettek részt, akik ilyen célra egyszeri támogatást kaptak. A Belügyminiszter úr
volt jelen, akinek elmondtuk, hogy hatósági engedélyek hiányában késlekedtünk az átalakítással,
tehát önhibánkon kívül nem tudtuk felhasználni a pénzt. A miniszter úr elmondta, hogy egy
halasztó kérelmet kell küldeni a miniszteri biztos részére, amiben meg kell indokolni, hogy miért
nem fejeződött be a beruházást és határidő módosítást kell kérni.
A KEVITERV szakemberével, valamint a másik két polgármesterrel már tárgyaltunk is erről.
A halasztó kérelem elküldését követően, minden esély megvan arra, hogy nem fog elveszni ez a
pénz.
Spaits Miklós képviselő:
Véleménye szerint ezt a testületnek is alá kellett volna támasztania.
Nagy Tiborné alpolgármester:
A levélben a tények lesznek leírva, határidő módosítást fognak kérni megfelelő indoklással. A
szerződéskötéssel is a polgármestert bízta meg a testület, úgy gondolja, elegendő, ha ezt a levelet,
mint gesztor írja alá.
Az ügyvezető igazgatói állásról tárgyalhat a testület, eddig négy pályázat érkezett, a pályázatok
itt vannak, ha a testület úgy gondolja zárt ülés keretében megvitathatják.
Spaits Miklós képviselő:
A kérdésekről nem kell zárt ülést tartani, csak ha arról tárgyalunk, hogy most szülessen e döntés.
Nagy Tiborné alpolgármester:
A társasági szerződés tisztségviselőiről elvi döntés szükséges, de külön napirendként ez a téma a
mai ülésen nem szerepel.
Mezey Attila képviselő:
Mivel a pályázatokat nem kapták meg a képviselők, az ügyvezető személyéről nem lehet dönteni.
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Véleménye szerint a hirdetés szűk körű volt, javasolja, hogy január 15-ig hosszabbítsák meg a
pályázat határidejét, vegyék fel a kapcsolatot álláshirdetésre szakosodott cégekkel. Javasolja
továbbá megjelentetni a Heti Világgazdaságban is.
Javasolja, hogy a testület döntsön a gazdasági társaságba delegált személyéről, aki az alakuló
ülésen a tulajdonos képviseletében lesz jelen.
Elszomorítónak tartja, hogy hozunk határozatokat arra, hogy az ügyek előbbre haladjanak és
felelős vezetők ezeknek elenne tesznek, és megpróbálják megakadályozni a határozatok
végrehajtását. A polgármester úr Maglódon a jelenlegi üzemeltető 49 %-ban történő behozását
képviselte a Kft-be. Egyénileg ezt megteheti, de a testület nevében nem. Tudomása szerint erről
elvi döntés született.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Hogy szűk körben lett meghirdetve az álláshirdetés, nem így van, mert előbb interneten történt
meg a hirdetés, utána az újságokban. A gazdasági társaságban jelenleg a polgármester képviseli
az önkormányzatot. Ma már az a határozatunk van érvényben, hogy 100 %-os tulajdonú
önkormányzati társaságot hozunk létre.
Dr. Török Gábor képviselő megérkezett!/ Jelenlévők száma: 14 fő!

Varga Ernő jegyző:
A pályázati határidő lejárta után hosszabbítás nincs, amennyiben a beérkezett pályázatok
eredménytelenek, új pályázat kiírására kerülhet sor.
Mezey Attila képviselő:
Ezt bürokratikus eljárásnak tartja, mert itt magáncég megalakításáról van szó. A határidő letelte
után egy hónappal is adhatnak be pályázatot, ez nekünk lenne jó, mert volna miből választani.
Nagy Tiborné alpolgármester:
November 30 volt a határidő, amennyiben a beadott pályázatok eredménytelennek minősülnek,
újabb pályázatot írunk ki.
Garádi István képviselő:
Ő jelen volt a maglódi ülésen, amikor elhangzott a víziközmű kivásárlása. Ebből az
önkormányzatnak csak kára származna.
Hiányolja, hogy a pályázatok nem kerültek bele a testületi anyagba. A pályázati határidőt meg
lehet hosszabbítani, ettől függetlenül lehet értékelni a már beérkezetteket. A pályázatokról külön
magánvéleménye van, de mivel nincs az anyagban nem kívánja elmondani, mindenesetre ezt a
folyamatot fel kell gyorsítani. Ebben Gyömrőnek élen kell járnia, a delegált tagról pedig mielőbb
dönteni kell.
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/Garamszegi Sándor képviselő megérkezett!/ Jelenlévők száma: 15 fő!
Simon László képviselő:
Véleménye szerint inkorrekt dolog lenne a határidő meghosszabbítása azokkal szemben, akik
határidőben beadták a pályázatukat. A beérkezett pályázatokat előbb bizottságok tárgyalják, ezt
követően kerül a testület elé.
Csető Béla alpolgármester:
A Hydrokomfort Kft. kivásárlását az ecseri polgármester találta ki. Nem igaz, hogy Rádóczi
Gusztáv polgármester a 49-51 %-os Kft-t védte, ez csak egy felvetés volt.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Ezen kár vitatkozni, ez a 9 fős bizottság kezdeményezése volt, mint alternatíva, de a 100 %-os
döntés után nem is foglalkoztak ezzel, Jancsó úr választ sem kapott.
Spaits Miklós képviselő:
Testületi döntés után az azonnali határidős álláshirdetés három héttel később került kiírásra.
Szak- vagy országos napilapban kellett volna hirdetni.
Sajnos a 9 fős munkacsoport sem dolgozik megfelelő intenzitással, összehívás esetén is csak
néhányan vesznek részt a munkában. Arról viszont ő sem tud, hogy a munkacsoport döntött volna
a 49-51 %-ról. Meglepetéssel vette tudomásul, hogy Jancsó úr is beadta pályázatát, ezzel
kapcsolatos véleményét elmondja akkor, amikor aktuális lesz. Az önkormányzat tulajdonát
képező OPEL CAMPÓ típusú tehergépkocsi eltűnt, ezzel foglalkozni kell. Ismeretlen tettes ellen
feljelentést kell tenni, mert az önkormányzatnak kára származott.
Javasolja, hogy a küldött és felügyelő bizottsági tagok megválasztása a mai napon történjen meg.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Az ügyvezetői pályázattal kapcsolatosan kétféle javaslat van. Egyik, hogy a pályázati határidőt
hosszabbítsuk meg. A másik, hogy értékeljük a beérkezett pályázatokat és ha szükséges újat
írjunk ki.
Javasolja, hogy a 9 fős munkacsoport 3 napon belül bírálja el a beérkezett pályázatokat.
Mezey Attila képviselő:
Ő a határidő hosszabbítást javasolja a továbbiakban is, mert sokkal célszerűbb az esetleges 10-ből
választani.
Garádi István képviselő:
Az 1997. évi CXLIV tv. értelmében döntsünk a további feladatokról.
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Nagy Tiborné alpolgármester:
A pályázati határidőt január 15-ig hosszabbítsuk meg, azt követően 3 nap múlva a 9 fős
munkacsoport véleményezze a beérkezett pályázatokat és azt tegye a testület asztalára.
Az újabb hirdetés határideje: december 14. Jelenjen meg a Heti Világgazdaságban, a Vízügyi
Értesítőben, az Interneten, valamint fejvadász cégek álláshirdetésében. A hirdetés költségeit az
önkormányzat vállalja.
Aki mindezzel egyetért, szavazzon.

275/2001.sz./12.10./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodással
döntött arról, hogy a vízi közművek ügyvezető igazgatói
álláshirdetését meghosszabbítja 2002. január 15-ig.
A hirdetést megjelenteti a Heti Világgazdaságban, a Vízügyi Értesítőben, az Interneten, valamint fejvadász cégek álláshirdetésében.
A hirdetés költségeit az önkormányzat vállalja.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2001. december 14.

Nagy Tiborné alpolgármester:
Kéri, hogy aki a gazdasági társaságba delegált személyről dönteni kíván, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 3 tartózkodással a delegált
személyről nem kíván dönteni a mai ülésen.
Kéri, aki a gazdasági társaság felügyelő bizottság tagjáról dönteni kíván, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 5 tartózkodással a felügyelő
bizottsági tagról a mai ülésen nem kíván dönteni.
Kérdése, van-e egyéb észrevétel a polgármesteri beszámolóval kapcsolatosan?
Garádi István képviselő:
A 237/2001. sz. határozat tartalmazza, hogy a polgármester tegyen intézkedést a MÁV
menetrenddel kapcsolatosan. A polgármesteri beszámoló ezen bekezdés utolsó mondatára
szeretne reagálni. Messze nem olyan jó a partnerkapcsolat, mert a gyorsított vonatokat elvették, a
személyvonatok közül is több vonat nem közlekedik a korábbi időszakhoz képest. Nem
beszélhetünk jó kapcsolatról akkor, amikor a bejáró dolgozók ilyen körülmények között járnak
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be. Ez a határozat a lejárt határidejű határozatoknál úgy szerepel, hogy az teljesült, ez nem így
van, mert a polgárok egészen máshogyan reagálnak erre. Sajnálja, hogy a polgármester úr csak a
Tényi János úrral tudott csak ebben az ügyben egyeztetni, sokkal magasabb szinten kellett volna
ebben a dologban eljárni.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Azt lehet mondani, hogy nem megfelelő színvonalon, de teljesült a határozat.
Dr. Török Gábor képviselő:
Annyiben szeretne erre reagálni, hogy ha a kapcsolat megromlott, sokkal inkább a MÁV tehet
róla, mert csak a jegypénztári várót tartja nyitva. Ez pedig nem a város bűne. Kéri, hogy szólítsák
fel a MÁV-ot, hogy a kultúrvárót, amibe az önkormányzat nagy pénzt fektetett bele, alakítsák ki
normál váróvá, hogy azt a funkciót töltse be, amire megépült.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Ő nem tapasztalt rossz viszonyt.
Garádi István képviselő:
A kultúrváró semmiben nem került, mert a Soros Alapítvány finanszírozta. Valóban kultúrváró
volt, ahol lehetett újságot olvasni. Most az egész állomás lepusztult állapotban van. Ugyan a
MÁV tulajdona, de az önkormányzatnak kellene ezzel foglalkozni, mert az állomás a város
előszobája. Szeretné, ha visszaállítanák a kultúrvárót.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Tudomása szerint az OPEL CAMPÓ tehergépkocsi a Hydrokomfort Kft. tulajdonába került át a
lízing lejárta után, tehát ismeretlen tettes ellen feljelentést nem lehet tenni.
Csető Béla alpolgármester:
Az elszámolás részét fogja képezni.
/Farkas Lajos képviselő elhagyta az üléstermet!/ Jelenlévők száma: 14 fő.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Egyetért Csető Béla alpolgármesterrel.
Aki az elhangzott kiegészítésekkel, döntésekkel elfogadja a polgármesteri beszámolót,
szavazzon.
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276/2001.sz./12.10./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodással
a polgármesteri beszámolót a testület elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

2. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról:
/melléklet!/

Nagy Tiborné alpolgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Kéri a 237-es határozat kivételét, mert a tárgyalás nem volt eredményes.
Nagy Tiborné alpolgármester:
A határozatban eredményességet nem határoztunk meg, tehát a határozat teljesült.
Aki a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja, szavazzon.

277/2001.sz./12.10./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

3. napirendi pont:
Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság beszámolója:
/melléklet!/
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-

Építményadó rendelet:

Nagy Tiborné alpolgármester:
Kérdés, hozzászólás?
/Farkas Lajos képviselő visszatért az ülésterembe!/ Jelenlévők száma: 15 fő.
Simon László képviselő:
Nem tartja indokoltnak, hogy 100.- Ft-ról 300.- Ft-ra emeljék. Nagyon soknak tartja.
Nagy Tiborné alpolgármester:
A testület az elmúlt ülésen a jövő évi koncepcióban már elfogadta, most rendelet formájában
került a testület elé.
Aki a rendeletet elfogadja, szavazzon.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 6
tartózkodással megalkotta a
13/2001. sz. r e n d e l e t é t
az építményadóról.

-

Rendelet a közétkeztetési díjak módosításáról:

Nagy Tiborné alpolgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Mezey Attila képviselő:
A bizottsági beszámolóban azt olvasta, hogy erről a testület az elmúlt ülésen már döntött.
Véleménye szerint a vállalkozó áremelési javaslatáról döntött a testület, de arról, hogy mennyit
kíván ebből érvényesíteni, most fogunk dönteni.
Javasolja, hogy az emelést csak az inflációs rátával határozza meg a testület. 9 % emelést javasol
a jövő évre.
Dr. Török Gábor képviselő:
Megállapodtak abban, hogy két lépcsőben 6+6 % formájában fogadják el.
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Nagy Tiborné alpolgármester:
Aki Mezey Attila képviselő javaslatát elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 4 tartózkodással Mezey
Attila javaslatát elvetette.
Aki a Pénzügyi Bizottság által tárgyalt és elfogadásra javasolt rendelettel egyetért, szavazzon.

Megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 3 tartózkodással a
közétkeztetési díjak emeléséről szóló rendeletet nem fogadta el, mivel az elfogadáshoz
minősített többség szükséges, így a rendeletet a januári testületi ülésen újra tárgyalják.

-

Lakások és helyiségek bérleti díjának módosításáról szóló rendelet:

Nagy Tiborné alpolgármester:
A rendelet 15 és 20 % emelési alternatívával került a bizottságok elé.
Kérdés, hozzászólás?
Dr. Petky Ferenc képviselő:
A Pénzügyi Bizottság a 20 % emelést javasolja.
Udvardi László képviselő:
Az Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság is.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Aki a rendeletet elfogadja, szavazzon.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete 13 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodással megalkotta
14/2001. sz. r e n d e l e t é t
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a többszörösen módosított - az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó – 18/1994. /VII.26./ sz. rendelet módosításáról.
/Mezey Attila képviselő elhagyta az üléstermet!/ Jelenlévők száma: 14 fő.

- Jegyzői előterjesztés a polgármesteri hivatal szakember-ellátottságáról, technikai
felszereltségéről:
/melléklet!/

Nagy Tiborné alpolgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Spaits Miklós képviselő:
Az álláshely bővítést vegyék ki a beszámolóból.
Varga Ernő jegyző:
Javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság beszámolóján belül tárgyalják.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Aki a javaslatot és a jegyzői előterjesztést elfogadja, szavazzon.

278/2001.sz./12.10./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a polgármesteri hivatal szakember-ellátottságáról, technikai felszereltségéről szóló jegyzői előterjesztést elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.
-

Aljegyzői pályázatok:

Nagy Tiborné alpolgármester:
Kérdés, hozzászólás?
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Dr. Petky Ferenc képviselő:
Kérdése, hogy az aljegyzői pályázatok miben nem feleltek meg a kiírásnak?
Varga Ernő jegyző:
A pályázók egyike sem felelt meg a kiírásnak, mert egyik pályázó sem rendelkezik 2 éves
közigazgatási gyakorlattal. Egy pályázó dolgozott 5 hónapig államigazgatási területen.
Murvai Lászlóné képviselő:
Nem érti, hogy aki jogász végzettséggel rendelkezik, miért nem felel meg aljegyzőnek.
Varga Ernő jegyző:
Községek esetében lehet felmentést adni, de városok esetében nem elfogadható, mivel törvényi
előírás a 2 éves szakmai gyakorlat.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Aki egyetért az újra pályáztatással, szavazzon.

279/2001.sz./12.10./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött az aljegyzői állás újrapályáztatásáról, valamint az
állás pénzügyi vonzatainak beépítéséről a 2002. évi költségvetésbe.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2002. január 1.

-

I. félévi munkaterv elfogadása:

Nagy Tiborné alpolgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Spaits Miklós képviselő:
Hiányolja a Csatornatársulat átvételével kapcsolatos beszámolót.
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Nagy Tiborné alpolgármester:
Javasolja a februári ülésnél a költségvetés tárgyalása után 4. napirendként betenni, tájékoztatás a
Csatornatársulat megszűnése miatti átadásról címmel. Aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a munkaterv fenti kiegészítésére tett javaslatot a testület egyhangúlag
elfogadta.
Aki a módosított munkatervet elfogadja, szavazzon.

280/2001.sz./12.10./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a 2002. I. félévi munkatervet elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Aki az Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

281/2001.sz./12.10./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

/Garádi István, Dr. Petky Ferenc, Dr. Török Gábor elhagyta az üléstermet!/ Jelenlévők
száma: 11 fő.

4. napirendi pont:
Pénzügyi Bizottság beszámolója 2001. december 4-i:
/melléklet!/
/Dr. Petky Ferenc képviselő visszatért az ülésterembe!/ Jelenlévők száma: 12 fő.
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-

Rendelet a 2002. évi szemétszállítási díj megállapításáról:

Nagy Tiborné alpolgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Murvai Lászlóné képviselő:
A vállalkozó hivatkozik az üzemanyag növekedésre, gépkocsivezetők béremelésére stb.
Az üzemanyag ára folyamatosan csökken, ezért 100.- Ft emelést javasolna.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a szemétszállítási díjat 1.300.- Ft/negyedév határozzák meg, szavazzon.
Megállapítja, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 8 tartózkodással az 1.300.Ft/negyedév díjat elvetette.
Aki a Pénzügyi Bizottság által javasolt rendeletet 1.400.- Ft/negyedév díjjal elfogadja, szavazzon.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodással megalkotta
15/2001. sz. r e n d e l e t é t
a köztisztasági, közterületi és környezetvédelmi szabályozásról szóló 40/2000. /XII.13./ sz.
önkormányzati rendelet módosításáról.

Nagy Tiborné alpolgármester:
Aki a Pénzügyi Bizottság december 4-i beszámolóját elfogadja, szavazzon.

282/2001.sz./12.10./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással
a Pénzügyi Bizottság /dec.4-i/ beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.
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5. napirendi pont:
Pénzügyi Bizottság 2001. december 3-i beszámolója:
/melléklet!/

-

Micropolis Menedzser Iroda Bt. szerződés módosítási kérelme:

Nagy Tiborné alpolgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Farkas Lajos képviselő:
Mennyi az anyagi vonzata?
Varga Ernő jegyző:
Attól függ milyen formában történik. Mivel a hivatal jól felszerelt számítógép parkkal
rendelkezik, megítélése szerint egy állandó 4 órás rendszergazda jelenléte szükséges. Nem
feltétlen köztisztviselő, lehet más alkalmazásban is, csak megfelelő személy legyen.
Murvai Lászlóné képviselő:
Kéri elmagyarázni, mit csinál egy rendszergazda, mert a rádióhallgatók nem értik.
Varga Ernő jegyző:
A számítógépes rendszer folyamatos kezelése, karbantartása, integrált rendszer felügyelete, ami a
hivatalban egységesen működne. Felmerült az okmányiroda ügyvitele is. Azonban azokhoz a
gépekhez, csak BM szakember nyúlhat hozzá.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Kérdése Hodruszky Lajos felé, tudják-e vállalni a napi 4 órás jelenlétet ezen feladatok
elvégzésére?
Hodruszky Lajos vállalkozó:
A cég tudja vállalni, csak az a kérése, hogy ez a 4 óra ne kötött időre korlátozódjon. A
legfontosabb, hogy a hivatali munka zavartalanul működjön. Ezért, ha csak nem szükséges,
ügyfélfogadási időben nem végeznének munkát, hanem nyitvatartási időn kívül, vagy hét végén
is. A meghibásodás nem mindennapos, a hivatali rendszer két éves, a környékbeli községekhez
képest a legjobb géppark. Minimális hibával fut, nagyon kevés rendszer leállás történik. A
folyamatos frissítések eddig megtörtétek. A feladatok a várossá válás miatt megszaporodtak.
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Nagy Tiborné alpolgármester:
Javasolja, hogy heti 20 órás rugalmas munkaidőben dolgozzon a rendszergazda.
Murvai Lászlóné képviselő:
Ő sem javasol kötött munkaidőt megállapítani, de az nagyon fontos, hogy amikor szükség van
rájuk, rendelkezésre álljanak.

/Garádi István és Mezey Attila képviselő visszatért az ülésterembe!/ Jelenlévők száma: 14
fő.

Sas Zoltán képviselő:
Nem tartaná tisztességesnek, ha más vállalkozót keresnénk ezen feladatok ellátására. A
szerződésben az adatvédelmi dolgokra ki kell térni és munkaidőben kell megegyezni. Sajnálattal
olvasta, hogy tanfolyamot is tartottak, de azon sokan nem vettek részt. A tanfolyamon való
részvételt meg kellene követelni, bízzák meg vele a vállalkozót, ha vállalja.
Nagy Tiborné alpolgármester:
A Bt. tagjai titoktartási esküt tettek, kezdeményezi a 20 órás heti rugalmas munkaidő
megállapítását.
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

283/2001.sz./12.10./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Micropolis Bt-vel kötött szerződést
módosítja, 2002. január 1-i hatállyal. A szerződés módosítás tartalmazza a rendszergazda szerepre vonatkozó rendelkezéseket is. A rendszergazda munkaidejét heti 20 óra
rugalmas munkaidőben határozza meg.
Megbízza a polgármestert, hogy a szerződést készítse el,
a szerződést írja alá.
Felkéri a jegyzőt, hogy a hivatalra vonatkozóan dolgozzon ki
egy továbbképzési fejlesztési koncepciót a rendszergazda közreműködésével.
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Felelős: polgármester, jegyző.
Hat.idő: 2001. december 31., valamint 2002. január 30.

-

Családgondozói álláshely kérése:

Nagy Tiborné alpolgármester:
A Szociális és Pénzügyi Bizottság javaslata nem cseng egybe, de erről a dologról is a
költségvetés készítése előtt kell dönteni.

Dr. Petky Ferenc képviselő:
A Pénzügyi Bizottság nem zárkózott el az álláshely létrehozásától, csak szeretné tudni, mennyi
ehhez az állami normatíva, mennyire terheli költségvetésünket.
Kissné Páska Andrea pü.vez.:
43.500.- Ft F2-es besorolással. Az F2-es besorolás a minimálbért jelenti. A Gyermekjóléti
Szolgálatnál 5.400.000.- Ft felett van a beépített szociális normatíva.
Murvai Lászlóné képviselő:
Felsőfokú végzettséggel rendelkező dolgozónak minimálbér a bérezése?
Nagy Tiborné alpolgármester:
Sajnos a közalkalmazotti bértábla olyan, hogy a közalkalmazottak felének bérezése a minimálbér
alatt van. Kidolgozás alatt van egy pedagógus életpálya, talán akkor javul a helyzet. Szinte
minden második ember bérét ki kell egészíteni.
Pesti Andrásné képviselő:
Kérdése Büki László intézményvezetőhöz, hogy szabályosan végzik az iskolaérettségi
vizsgálatokat?
Büki László intézményvezető:
Igen. Ezt eddig Monoron végezték és fizetni kellett érte, most Maglód nekik fizet érte.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Aki elfogadja a családgondozói állás fejlesztéssel kapcsolatos határozati javaslatot, szavazzon.
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284/2001.sz./12.10./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
döntött arról, hogy egy családgondozói álláskeretet biztosít 2002. január 1-től a CSASE működéséhez.
Az álláskeretet a 2002. évi költségvetésben tervezni kell.
Felelős: jegyző.
Hat.idő: 2002. január 30.

-

Pénzügyi irodára plusz létszám biztosítása december 15-től:

Nagy Tiborné alpolgármester:
Legalább 10 évig jelentős pénzügyi feladat van a Csatornatársulattól átvett dolgokkal
kapcsolatosan, ezért volna szükség egy létszámbővítésre a Pénzügyi Irodán.
Garádi István képviselő:
Ez a munkavégzés nem képzelhető el a leendő gazdasági társaságnál?
Kissné P. Andrea pü.vez.:
Az önkormányzat készfizető kezes volt, átvesszük a hiteleket, az OTP-vel nekünk van
szerződésünk.
Mezey Attila képviselő:
A határidőt módosítaná január 31-re, mert addig a könyvvizsgálói jelentés elkészülhetne.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Az anyag már itt van, december 15-től ezt csinálni kell.
Dr. Petky Ferenc képviselő:
A könyvvizsgálói és belsőellenőri vizsgálat milyen időpontra készüljön el?
Murvai Lászlóné képviselő:
Lehetne másnak is vizsgálati lehetősége.
Nagy Tiborné alpolgármester:
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Véleménye szerint a könyvvizsgálói és belsőellenőri vizsgálat elégséges.
Murvai Lászlóné képviselő:
A Csatornatársulat volt felügyelő bizottsági tagja azt mondta, hogy az általa észlelt hibákról
készült jegyzőkönyvet a mai napig nem tudta átadni senkinek.
Varga Ernő jegyző:
Minden jegyzőkönyv a birtokunkban van.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

285/2001.sz./12.10./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Gyömrői Beruházó Víziközmű Társulattól átvett anyagával kapcsolatosan az önkormányzat belső
ellenőre és könyvvizsgálója soron kívül végezzen vizsgálatot
és arról írásban tegyenek jelentést a testület felé.
A társulattól átvett feladatok végzésére 2001. december 15-től
A Pénzügyi Iroda egy álláshellyel történő bővítését engedélyezi.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2001. december 15. és folyamatos.

Nagy Tiborné alpolgármester:
Aki a Pénzügyi Bizottság dec. 3-i beszámolóját elfogadja, szavazzon.

286/2001.sz./12.10./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Pénzügyi Bizottság /december 3-i/ beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

20

6. napirendi pont:
Vagyonkezelő Bizottság /nov.27-i/ beszámolója:
/melléklet!/

-

Szolgálati lakások kérelmeinek megtárgyalása:

Nagy Tiborné alpolgármester:
Kérdés, hozzászólás?

Mezey Attila képviselő:
A bizottság piaci árat javasol, van egy érvényben lévő határozatunk, amely a fizetési feltételekről
szól.
Sas Zoltán képviselő:
Az egy állásfoglalás volt, ami mára már nem igaz. Itt új helyzetekről van szó.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Az első határozati javaslat azt tartalmazza, hogy a Csokonai iskolánál lévő lakásokat nem adjuk
el, mivel intézménnyel egybeépült lakások, ugyanez vonatkozik a Pázmány utcai lakásra is.
A Táncsics M. utcai lakások eladása további intézkedést igényel.
Aki az első határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

287/2001.sz./12.10./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Csokonai u. 58-60. sz. alatti szolgálati lakásokat és az iskolát nem társasházasítja.
A lakásokat így nem adja el.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

-

Mendei u. 95.sz. alatti 4854/18 hrsz-ú ingatlan továbbértékesítéséhez hozzájárulás:
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Nagy Tiborné alpolgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Murvai Lászlóné képviselő:
Milyen telekről van szó, mert nem emlékszik arra, hogy ezt valaki is megvásárolta volna.
Rupp Zoltán műsz. irodavezető:
Földi Tamástól vásárolta meg a SÁMA, a beépítési kötelezettség lejárt, így csak az önkormányzat
hozzájárulásával adhatja tovább.
Garádi István képviselő:
A Földhivatalnál nem volt bejegyezve az elidegenítési tilalom?
Rupp Zoltán műsz. irodavezető:
Ennek az ügynek jobban utána kell nézni, írásban fogja megadni a választ.
Garádi István képviselő:
Amíg nem kapnak biztos információt, addig ne foglalkozzanak vele, januárban térjenek vissza rá.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Javasolja, hogy a határozatról szavazzanak és 15 napon belül a felvetésre válaszoljon a műszak.

288/2001.sz./12.10./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
9 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással
döntött arról, hogy a Mendei u. 95. sz. alatti 4854/18 hrsz-ú
ingatlan továbbértékesítéséhez hozzájárul.
A beépítési kötelezettséget a szerződéskötéstől számított 2 évben írja elő.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.

Nagy Tiborné alpolgármester:
Aki a Vagyonkezelő Bizottság nov. 27-i beszámolóját elfogadja, szavazzon.
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289/2001.sz./12.10./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással
a Vagyonkezelő Bizottság nov. 27-i beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

7. napirendi pont:
Vagyonkezelő Bizottság december 3-i beszámolója:
/melléklet!/
- MILVEKÓ Kft. területvásárlási kérelme:

Nagy Tiborné alpolgármester:
Ismerteti a kérelmet.
Kérdés, hozzászólás?
Mezey Attila képviselő:
A szerződésben jó lenne kitérni arra, hogy a gyömrői iskolások lovasoktatáson vehessenek részt.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Ezt a vállalkozóval meg fogjuk beszélni. Egyébként a Gyercán cég a Tövesmajor bemeneti
részén építi lovaspanzióját.
A MILVEKO Kft. 3 évre részletfizetést kér. Javasolja, hogy a polgármester készíttesse el a
szerződést és hozza a testület elé.
Garádi István képviselő:
A helyrajzi számok fel vannak sorolva, de nem lehet tudni, mekkora a terület.
Csető Béla alpolgármester:
50.000 m2, az ára 75 millió Ft lenne.
Garádi István képviselő:
Egyetért a beruházással, de az a javaslata, hogy akkor kerüljön a tulajdonába, ha kifizette a teljes
összeget.
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Csető Béla alpolgármester:
Egy elvi döntésre van szükség, hogy a testület a területet felajánlja megvételre és a részletek
kidolgozása után kerüljön vissza a testület elé.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Aki Csető Béla javaslatával egyetért, szavazzon.

290/2001.sz./12.10./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a MILVEKO Kft. részére a 0148/8,
01148/9, 0138/10, 0148/13, 0148/14, 0148/15 hrsz-ú területeket 1.500.- Ft/m2 áron megvételre felajánlja.
A belterületbe vonás és a földvédelmi járulék költségét,
majd a Kft. viseli.
A szerződés elkészülte után újra kerüljön a testület elé.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.

Megállapítja, hogy a testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

-

Virág Istvánné területvásárlási kérelme:

Nagy Tiborné alpolgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Spaits Miklós képviselő:
6000 m2 területről van szó, 300.000.- Ft-ért történő eladását nagyon olcsónak tartja.
Sas Zoltán képviselő:
Egyösszegű javaslat volt rá, ezt a bizottság elfogadta.

24

Csető Béla alpolgármester:
Javaslata, 600.000.- Ft.
Garádi István képviselő:
A testületnek van egy állásfoglalása, azt az árat kell alkalmazni, amit az állásfoglalás tartalmaz.
250.- Ft/m2 árat javasol, vagy adjuk vissza a bizottságnak.
Farkas Lajos képviselő:
Ezt a témát már háromszor tárgyalta a bizottság, meg kell nézni a területet, azt semmire nem
lehet használni.
Mezey Attila képviselő:
Tájékoztatásul elmondaná, hogy külterületi mezőgazdasági hasznosítási terület egy hektár
150.000.- Ft.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a bizottság kapja vissza újratárgyalásra, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület egyhangúlag egyetért azzal, hogy a kérelmet tárgyalja újra a
bizottság.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Aki a Vagyonkezelő Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

291/2001.sz./12.10./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Vagyonkezelő Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

8. napirendi pont:
VOKS Bizottság beszámolója:
/melléklet!/
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- Könyvtár további sorsa:

Nagy Tiborné alpolgármester:
Áporkán készítettek videó filmet, meg lehet nézni.
Spaits Miklós képviselő:
A könyvtár vezetőjétől azért kértünk szakmai javaslatot, hogy jobban lássa a testület, mire van
szükségük. Javasolja, hogy ezt a témát alaposan járják körül és jó lenne, ha a következő évi
költségvetésbe szerepeltetni tudnánk egy 60-80 milliós beruházást és akkor döntene a testület a
beruházásról.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Azért írta le az önálló képviselői indítványában, hogy ha 10-15 évre megoldódna a könyvtár sorsa
valamilyen formában, nem kellene visszamondani a pályázaton elnyert 2.030 eFt-ot. Ha nincs
könyvtár nem tudják elhelyezni a gépeket.
Spaits Miklós képviselő:
Ez nem épület, hanem intézményfüggő dolog, nem kell visszamondani a pályázatot. Javasolja,
hogy a könyvtár kérdését nulláról kezdjék el tárgyalni. A könyvtárat mindenképpen külön
választaná a Teleháztól.
Nagy Tiborné alpolgármester:
A megnyert pályázati pénz épületfüggő, mert hálózatot kiépíteni, csak valahol lehet. A 60-80
milliós beruházásnak az elkövetkező években esélyét sem látja. Ez csak távlati elképzelés lehet.
Mezey Attila képviselő:
Egyáltalán annak örül, hogy másfél év elteltével egy új épület építését tervezi az önkormányzat.
Örömmel fogadta a szakmai véleményeket is, és célszerűnek tartaná, ha a Teleházzal együtt
épülne meg.
Javasolja, hogy döntsenek ebben a kérdésben, hogy január elején készüljön terv, amelyet a
januári testületi ülésen meg lehet tekinteni.

/Csető Béla alpolgármester elhagyta az üléstermet!/ Jelenlévők száma: 13 fő.
Polgár Péter képviselő:
Amíg nem mentek el Áporkára, kilátástalan volt számára új könyvtár építése, mert sem a
GAMESZ épülete, sem a SÁMA üzletház alagsori helyisége nem megfelelő könyvtár céljára.
Javasolja, hogy nézzék meg a videó felvételt a képviselőtársak. Ő mindenképpen támogatná a
faház megépítését.
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Murvai Lászlóné képviselő:
Nagyon csábítóan hangzik a 15 millió Ft-os végösszeg, mert hiába akarunk 30 millióért építeni,
ha nincs pénzünk. Ő nem híve a faházaknak, a Mendei úton is épült egy faház, az ott építtetőt is
meg lehetne kérdezni, mi a véleménye, mibe került, mennyi idő alatt szerelték össze, stb.
Nagyon fontos lenne, ha a Szt. István úti épületből kiköltözne a könyvtár, mert az sem sokkal
különb, mint a volt gombás épület.
/Dr. Török Gábor képviselő visszatért az ülésterembe!/ Jelenlévők száma: 14 fő.

Simon László képviselő:
Hová építenék fel ezt a faházat? Mert a gombás épületet le kell bontani, el kell takarítani, ez
legalább 5-6 millió Ft. Véleménye szerint ebbe a környezetbe nem illene bele a faház.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Javasolja, hogy nézzék meg a felvételt. Ezek után nem tudja ki lesz az, aki felelősséggel vállalja a
pályázati szerződés aláírását.
Spaits Miklós képviselő:
A könyvtár vezetője 450 m2 területet fogalmazott meg, ami szükséges lenne az egész könyvtár
állomány elhelyezésére, most pedig 210 m2-ről beszélünk. Véleménye, hogy lényeges különbség
van egy faház és egy téglaház között, javasolja, hogy ne kapkodják el a döntést, januárban
térjenek vissza erre a témára.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Az ideális területigény lenne a 450 m2, de ennek megvalósítására reális esélye most nincs
A testület megtekinti a videó felvételt!

Pesti Andrásné képviselő:
210 m2-es faházért a 15 millió Ft nem sok, fel kell építeni.
Sas Zoltán képviselő:
Kérdés, hogy mennyi a 15 millión felül a fűtés, világítás kialakítása?
Nagy Tiborné alpolgármester:
Így kompletten 15 millió. Szerkezetkész állapotban 7,5 millió, a kiszögelésekre nekünk nem
lenne szükségünk.
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Rupp Zoltán képviselő:
A tetőtéri részhez statikailag többlet anyagra lenne szükség, valamint a Tűzoltóság tűzvédelmi
előírásainak megfelelően kellene lefesteni, ami nem kevés költség. Ezt a dolgot alaposan körbe
kell járni.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Ezekhez a dolgokhoz kell az építész szakma, ennek a faháznak a bemutatását, egy
gondolatébresztőnek szánták.
Mezey Attila képviselő:
Véleménye szerint könyvtár céljára nem biztos, hogy alkalmas, de hangulatos. Javasolja, hogy a
januári ülésre megfelelő tervrajz készüljön és hozzanak ide egy generál kivitelezőt, teljes
költségvetést, látványtervet. Véleményeztessék a szükséges szakhatóságokkal, mert itt külön
előírásoknak kell megfelelni.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Javasolja, aki tud menjen el, nézze meg, a tulajdonos biztosan ad további információkat is.
Farkas Lajos képviselő:
A következő testületi ülésre el kellene hívni a faház tulajdonosát, addig készüljön egy terv. A
könyvtár sorsa sajnos második Jancsó ügy, már jó volna, ha ebben az ügyben valamerre lépnénk,
mert tűrhetetlen a jelenlegi helyzet.
Az épület bontását az anyagért elvállalják, oda kell adni annak, aki vállalja az épület bontását és a
terület takarítását.
Polgár Péter képviselő:
Javasolja, hogy készüljön egy látványterv, valamint hogyan képzelnék el a könyvtár méretét.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Javasolja, hogy az elhangzott dolgokkal bízzák meg a beruházási iroda vezetőjét, találkozzanak
személyesen a faház tulajdonosával, tájékozódjon és a januári ülésen tájékoztassa a testületet. Aki
ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Spaits Miklós képviselő:
Szeretné bejelenteni, hogy a Településügyi Bizottság leveszi napirendjéről a könyvtár további
tárgyalását.
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Dr. Török Gábor képviselő:
A tulajdonos nem tett említést az alapozási munkálatokról, üvegezésről, szigetelésről.
Véleménye, hogy ez a faház ott szép, ahol van, de a község központjában nem illő, továbbá
elhangzottak a tűzoltóság által történő előírások.
Az elhangzott dolgokkal foglalkozni kell és nem árt ha további alternatívák is ide kerülnek.
Javasolja, hogy a Településügyi Bizottság is foglalkozzon továbbra is ezzel a dologgal.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a könyvtár további előkészítésével és az elhangzott javaslatokkal
foglalkozzon a műszaki iroda vezetője, valamint a Településügyi Bizottság, kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 12 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a
javaslatokat.
Garádi István képviselő:
Készüljön egy tanulmányterv, melynek alapján a könyvtár költségeit be kell tervezni a jövő évi
költségvetésbe.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Aki a javaslattal egyetért, szavazzon.

292/2001.sz./12.10./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással
döntött arról, hogy a Szt. István u. 37. sz. alatt legalább
200 m2 hasznos területű új városi könyvtárat épít.
Megbízza a műszaki és beruházási iroda vezetőjét, hogy
januári testületi ülésre készüljön a megépítendő
könyvtárról tanulmányterv, dolgozza ki az épület műszaki részleteit és terjessze a testület elé. A felmerülő
költségeket tervezzék be a 2002. évi költségvetésbe.

Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2002. januári testületi ülés.

- Gyömrői Ifjúság Nyelvoktatásának Fejlesztésére Alapítvány kuratóriumának tagjairól
döntés:

29

Nagy Tiborné alpolgármester:
A tagok mandátumát 3 évente meg kell újítani.
Garádi István képviselő:
12 évvel ezelőtt a Nagyközségi Önkormányzat volt az alapítvány alapítója, hiányolja, hogy benne
egyetlen testületi tag sem. Javasolja Murvai Lászlónét tagként bevenni.
Dr. Török Gábor képviselő:
Véleménye, hogy alapító nem tölthet be tisztséget a kuratóriumban.
Garádi István képviselő:
Az alapító az önkormányzat, azért tagja lehet képviselő.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Amennyiben jogilag nem kizárt, aki egyetért Murvai Lászlóné tagként történő delegálásával,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodással egyetértett
Murvai Lászlóné tagként történő delegálásával.
Aki a határozati javaslatot és Murvai Lászlónéval történő kiegészítését elfogadja, szavazzon.

293/2001.sz./12.10./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött a Gyömrői Ifjúság Nyelvoktatásának Fejlesztésére Alapítvány kuratórium összetételéről.
Kuratórium elnöke, az alapítvány képviselője: Volcz Zoltánné
Kuratórium tagjai: Bezzeg Györgyné tanár
Bodoki Istvánné szülő
Dömökné Plavez Judit szülő
Fülöpné László Emília tanár
Gyurján Jánosné szülő
Szabó-Tóthné Tomasovszky Erika szülő
Murvai Lászlóné képviselő.
A megbízatás 2004. december 31-ig szól.
Felelős: polgármester.
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Hat.idő: azonnal és folyamatos.

Nagy Tiborné alpolgármester:
Aki a VOKS Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

294/2001.sz./12.10./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a VOKS Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

9. napirendi pont:
Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója:
/melléklet!/

- Helló Gyömrőért Alapítvány támogatási kérelme:

Nagy Tiborné alpolgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Kissné Páska Andrea pü. vez.:
Milyen keretből és melyik évben gondolták a támogatást?
Dr. Török Gábor képviselő:
Polgármesteri keretből, a jövő évben.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.
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295/2001.sz./12.10./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással
döntött arról, hogy a Helló Gyömrőért Alapítvány részére
50.000.- Ft támogatást biztosít, hasi UH szűrés céljából.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2002. január 10.

Nagy Tiborné alpolgármester:
A Szt. István út 1. sz. alatti ügyet kapja vissza a bizottság.
Aki a bizottsági beszámolót elfogadja, szavazzon.

296/2001.sz./12.10./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

10. napirendi pont:
Településügyi Bizottság beszámolója:
/melléklet!/

- Pályázati felhívás a „Pest megye biztonságos települése” cím elnyerésére:

Nagy Tiborné alpolgármester:
Javasolja, hogy a testület bízza meg a Településügyi Bizottságot és a Polgármestert a pályázat
határidőben történő benyújtásával, ezzel kapcsolatban hozzanak határozatot.

297/2001.sz./12.10./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
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megbízza Rádóczi Gusztáv polgármestert és a Településügyi Bizottság elnökét, hogy a Pest Megye Biztonságos
Település cím elnyerésére a pályázatot dolgozzák ki és
adják be.
Felelős: Polgármester és Spaits Miklós.
Hat.idő: 2001. december 31.

-

Csatornabekötések megtárgyalása:

Nagy Tiborné alpolgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Mezey Attila képviselő:
Kérdése, hogy jogilag ki az üzemeltetője a szennyvízhálózatnak és telepnek?
Nagy Tiborné alpolgármester:
A csatornahálózat és szennyvíztisztítóé a Közmű Kft, a vízmű telepnek a Hydrokomfort Kft.
Spaits Miklós képviselő:
November 6-án levélben megkeresték őt egy csatorna bekötéssel kapcsolatos panasszal, mivel a
Közmű Kft. többlet költséget számított fel a 120.000.- Ft-on felül. Ez a panaszos levél három
héttel később, december 5-én jutott el hozzá, 22-i dátumra visszadatálva.
Szeretné, ha az Ügyrendi Bizottság kivizsgálná ezt a dolgot, mert ezek után nem tudja, hányan
keresték még meg őt hasonló ügyekben, ami el sem jutott hozzá. Kéri ezeknek a dolgoknak a
tisztázását, ki, mennyit fizetett be a társulatnál és erről számoljanak be.
Úgy gondolja, hogy valamennyi lakosnak, aki az utolsó ütemben fizet csatornabekötésért,
120.000.- Ft-nál többet nem számíthatnak fel.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Aki a Településügyi Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

298/2001.sz./12.10./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Településügyi Bizottság beszámolóját elfogadta.
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Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

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

Murvai Lászlóné képviselő:
A Józsa-féle ház bontási szemetét célszerűbb lenne 6-7 konténerrel elszállíttatni, mert a ZSUK-ra
egy fuvarban ¼ konténernyi fér rá. A szállítást mielőbb meg kell oldani.
Kérte, hogy az újságba intézzenek felhívást a lakossághoz, hogy azokat a szennyvízgödröket,
amelyeket már nem használnak szippantassák ki, mert ott bújnak meg a patkányok. Sajnos ez a
felhívás nem történt meg, a januári újságban kéri megjelentetni.
A kábel-TV-sek ocsmány munkát végeztek, a helyreállítások nem történtek meg, kéri, hogy a
képviselők által leadott hibalisták ügyében sürgősen intézkedjenek.
Kérdése, hogy a PEVDI veszélyes hulladékának ügyében van-e valami fejlemény?
Az SZDSZ nagyobb helyiséget szeretne kapni, mert nem férnek el.
A Klapka utcai patkány ügyben Csető Béla és egy közterület felügyelő ment ki a helyszínre,
azonban erről jegyzőkönyv nem készült. Kéri, hogy ebben az ügyben haladéktalanul történjen
intézkedés, valamint községi szinten foglalkozzanak a patkány problémával, mert komoly
gondok vannak.
Sajnálatos módon az alpolgármester úr megmutatta a bejelentést, ami arra volt jó, hogy a
szomszédok jól összevesztek.
Nagy Tiborné alpolgármester:
A műszaki iroda vizsgálja meg a szállítás lehetőségét, valamint a kábel-TV-s hibalisták alapján
intézkedjen a helyreállításokról.
A szippantással kapcsolatosan az újságban jelenjen meg a felhívás.
A PEVDI veszélyes hulladékának elszállításáról nem tud újabb fejleményt, meg fogjuk sürgetni.
Spaits Miklós képviselő:
Írásban kér választ a lomtalanítás végrehajtásáról, mert sokan kint hagyták a lomokat, ezekkel
kapcsolatosan meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket.
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Garádi István képviselő:
Szeretne választ kapni a műszaki irodától és Sas Zoltán képviselőtől arra vonatkozóan, hogy az új
buszforduló kapott-e engedélyt a csatlakozásra. Itt egy új buszsávot kellett volna kiépíteni, mert a
jelenlegi megoldás élet- és balesetveszélyes.
A Csütörtöki Piactéren napok óta nincs világítás, valamint a Mendei út baloldalán a Felvidéki
úttól kezdődően a vasúti sorompóig, és a Rudolf utca felső szakaszán.
A református templomnál két aknafedél mozog, azok szintbehelyezéséről intézkedést kér.
A Mendei úti járda újra meg van süllyedve a József A. és Ady E. utca között. A Bocskai utcában
egy nagy kátyú van, kéri mielőbbi javítását.
A Táncsics úton a Buktáék előtt lévő tujasorral kapcsolatosan kéri a figyelmet, mert háromszor
egymás után olyan levél ment ki, hogy 0,9 cm-re javasolják azok levágását.
Egy tuja kivágása szükséges, a többit csak fel kell nyírni.
Igaz-e a hír, hogy a polgármester úr a Szientológiai Egyház meghívására utazott Los-Angelesbe?
Nagy Tiborné alpolgármester:
A polgármester úr valóban Los-Angelesben van, magánúton, kedden este jön haza.
Simon László képviselő:
Az Útfelügyelet határozata szerint csak egy tuját kell kivágni a Táncsics M. úton.
Patkány ügyekben nem csak Gyömrő van veszélyeztetve, hanem Maglód is, ebben a kérdésben
térségi intézkedésre van szükség az ÁNTSz bevonásával. Nagyon fontos lenne az állattartási
rendelet betartatása. A lakosság döntő többségének érdekében a rendeletet be nem tartókat
keményen szankcionálni kell, ez pedig a szakigazgatási szerv dolga.
Mezey Attila képviselő:
Sajnos a bírságolás elég problematikus. A helytelen állattartással kapcsolatban felvették a
kapcsolatot a falugazdásszal is.
Dr. Török Gábor képviselő:
Az ELMŰ felé mihamarabb meg kell tenni a jelzéseket az áramkimaradásokkal kapcsolatosan. A
Határ utcában, a Nefelejcs utcában rendszeresen nem ég a villany.
Sas Zoltán képviselő:
Meg kell nézni, hogy a Józsa-féle ház bontása milyen feltételek mellett lett kiadva.
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A buszfordulóra a vállalkozó megkapta az engedélyt, mivel a jelen forgalmi viszonyok mellett az
megfelelő.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Testületi döntéssel került lebontásra a Józsa-féle ház, közmunkásaink bevonásával.
Az elhangzott interpellációk nagy része intézkedést igényel, így azokra a következő ülésen
írásban kapnak választ a képviselők.
Köszöni a figyelmet és megjelenést, a testületi ülést bezárja.
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