JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2001. november
12-én megtartott rendes ülésén Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti
tanácskozó teremben.

Jelen vannak:

Rádóczi Gusztáv polgármester, Csető Béla alpolgármester, Farkas Lajos,
Füzéri István, Garamszegi Sándor, Garádi István, Mezey Attila, Murvai
Lászlóné képviselő, Nagy Tiborné alpolgármester, Pesti Andrásné, Sas
Zoltán, Dr. Török Gábor, Udvardi László képviselő.

Igazoltan
távolmaradt:

Simon László képviselő.

Érkezését
későbbre jelezte:

Dr. Petky Ferenc, Spaits Miklós képviselő.

Távolmaradását
nem jelezte:

Polgár Péter képviselő.

Meghívottként
megjelent:

Tanácskozási
joggal részt vett:

Dr. Kiss György ügyvéd,
Dr. Tápay Erzsébet ügyvéd,
Dr. Viszlói Tamás ügyvéd,
Hajdú András iskolaigazgató,
Balla Sándor úr VOLÁNBUSZ részéről,
Dr. Kocsis Ilona gyermekorvos,
Miller Efim úr OEST Kft. részéről,
Food Zea Kft. képviselője,
Profi áruházlánc képviselője,
Penny áruházlánc képviselője,
Harcsásné T.Krisztina műsz.főea.,
Kosztelnik Károlyné ig.irodavezető,
Kissné P. Andrea pü. vezető.

Varga Ernő jegyző.

Rádóczi Gusztáv polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a rendes testületi
ülés határozatképes /13 fő van jelen/, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Farkas Lajos és Sas Zoltán képviselők személyében.
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Aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúan elfogadta.
A jegyzőkönyvet Horváth Ferencné vezeti.
Kérdése, hogy van-e napirend előtti felszólalás?

Garádi István képviselő:
Egy pár perccel ezelőtt fejeződött be a zárt testületi ülés, amikor különböző dolgokról döntött a
testület. El kell mondani, hogy a jelenlegi szociális rendeletünk nem igazán szolgálja az idős
emberek érdekeit, akik az elszegényedés határán állnak. Nagyon sok olyan idős, magányos öreg
él a településünkön, akik nehéz helyzetben vannak. Ha egy 30.000.- Ft-os nyugdíjas kiadásait
vizsgáljuk, akinek havi gyógyszerkiadása 6-7 ezer forint, továbbá a lakásának rezsiköltségét
kénytelen magára vállalni, szinte megélhetésére alig marad valamennyi.
Rendeletünk szerint közgyógy igazolványt csak akkor kaphat valaki, ha gyógyszer szükséglete
meghaladja jövedelmének 50 %-át. Ha így vizsgáljuk, akkor 15 ezer forint a gyógyszer kiadása
és 15 ezer forint marad rezsire és megélhetésre. 2001-ben ez szinte lehetetlen.
Kéri a Szociális Bizottságot, hogy a rendelet módosítását úgy hajtsák végre, hogy az ilyen kis
nyugdíjakból élő személyeknek is megfelelő ellátást tudjon az önkormányzat biztosítani.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Ezzel kapcsolatosan írásbeli beadványt szerettünk volna kapni, amely tartalmazná azt is, hogy a
módosításnál milyen értékhatárokat gondol.
Murvai Lászlóné képviselő:
Kéri a képviselőtársait, mivel a mai anyag is elég vaskos, az ülés végén se tegyék
határozatképtelenné az ülést.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Szeretne javaslatot tenni a napirendi pontok kiegészítésére. A polgármesteri beszámolón belül
javasolja megállapítani a közmeghallgatás időpontját, továbbá döntsön a testület a jövedéki
szerződésről a vízi közművek társulásával kapcsolatosan. Valamint javasolná a 10. 11. napirendi
pont cseréjét, mivel a Penny áruházlánc képviselője csak 20.00 óra után tud ideérni.
Murvai Lászlóné képviselő:
Úgy emlékszik, hogy a közmeghallgatás időpontjáról már döntött a testület. Az IparKereskedelmi és Mezőgazdasági Bizottság beszámolója nem került be az anyagba. Szeretné kérni
a bizottság elnökét, hogy tegyen szóbeli előterjesztést az ülésen történtekről.
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Mezey Attila képviselő:
A bizottságon tárgyalt napirendek határozathozatalt nem igényeltek, egyetlen téma volt, a
patkányok elszaporodása a településen, amely ügyben még egy összevont bizottsági ülést fogunk
tartani, de semmi akadálya, hogy napirenden belül beszélgessünk erről a témáról.
Varga Ernő jegyző:
A bizottsági ülésen olyan hatáskörökkel foglalkoztak, amelyek tárgyalása zárt ülést igényelne.
Murvai Lászlóné képviselő:
Nevek elhangzása nélküli tájékoztatóra gondolt, mert ha nem számolunk be, egyesek megint azt
fogják mondani, hogy a bizottság nem dolgozik.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Véleménye szerint ez a 10. napirendi pontba belefér.
Kérdése, van-e más javaslat? Ha nincsen, kérdése, hogy az általa elmondott napirendi
kiegészítéseket elfogadja a testület?
Megállapítja, hogy a testület a polgármester által javasolt napirendi kiegészítéseket egyhangúlag
elfogadta.
Aki valamennyi napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület az ülés napirendi pontjait egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d e k tárgyalása:

1. napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló:
/melléklet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Nagyon örül annak, hogy a kastély problémáival foglalkozik a beszámoló, valamint, hogy ott egy
kihelyezett ülés legyen. Sajnálja azonban, hogy a kiskastély nem tartozik ehhez az épület
együtteshez. A kastély vizesblokkjának felújítását nemrég végezték el 8 millió Ft-ért, azonban a
kivitelezés olyan rosszul sikerült, hogy újra kell csinálni. A jövő évben sor kerül az ablakok
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cseréjére is. Célszerű lenne ebből az épületből a gyerekeket kiköltöztetni, mert sokkal hasznosabb
dolgokra lehetne használni. Ezt a megyével karöltve kellene végrehajtani. A megyei alelnök úrral
is be fogják járni az intézményt. Örül annak, hogy előtérbe került ez a téma a településen belül is.
A maglódi ülés egy semmitmondó ülés volt. A polgármestert arra hatalmazták fel, hogy
tárgyaljon, de semmi érdemi dolog nem történt. Az, hogy a Hydrokomfort Kft. üzemeltetője 150200 millió elválási díjat kér, nevetséges összeg. Mindkét cég ingyen kapta bérbe az üzemeltetést.
A megjelölt összeg teljességgel irreális és nevetséges, mert az eddigi üzemeltetése csak kizárólag
az üzemeltetésre korlátozódott, beruházást nem végzett. Sajnálatosnak tartotta a többféle
alternatíva elmondását, mert a testület úgy határozott, hogy egy 100 %-os tulajdonú
önkormányzati üzemeltetés irányába mozdulunk el. Olyan is elhangzott, hogy vásároljuk meg a
vízművet, ami semmiféle előnnyel nem jár az önkormányzat számára. Talán akkor lehetne szó
erről, ha 3 millió Ft-nál olcsóbban adná, mivel egy Kft. ennyibe kerül, de még akkor sem biztos,
hogy jó megoldás, mert lehetnek olyan anyagi terhei, ami később derülne ki. Ezt teljességgel el
kell vetni. Nem érti a levelet, amit a polgármester és az alpolgármesternő írt a vállalkozónak.
Ahelyett, hogy a testületi határozatnak megfelelően megvizsgálták volna az alternatívát,
megkérdezik, mit választanak.
Miért vegyünk meg egy céget, és miért hagyjunk 49 %-ban szolgáltatást a vállalkozónak, amikor
az önkormányzat 100 % tulajdonú társaság mellett döntött.
A polgármesteri tájékoztató következő pontjában olvashatunk arról, hogy Péteriben tartotta
közgyűlését a GYÁVÍV és szóba került Gyömrő, Ecser, Maglód vízi közműveinek üzemeltetése.
Ezt önállóan kellene üzemeltetnünk, ugyancsak 100 % tulajdonú arányban. Az ilyen jellegű
tapogatózásokat hibásnak tartja.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A kastéllyal kapcsolatosan egy rendkívüli ülést fogunk tartani a Műemlékfelgyelőséggel
együttesen a kastély hasznosításáról. A vízi közművek megvásárlását Ecser vetette fel. A vízi
közművek ügyvezető igazgatói posztják meghirdettük, önálló, 100 %-os tulajdonú
üzemeltetéssel. Az összes alternatívát végig kell vizsgálni, figyelembe kell venni, mit mondanak
a felek. A GYÁVÍV szakmai és pénzügyi segítséget nyújtana ha 24 %-os részesedéssel
beszállhatnak. Ha ezt a testületek elfogadnák az átmeneti időszakban nem kellene semmilyen
gépért szaladgálni, valamint a 3 hónapos díjbeszedést nem kellene hitelből finanszírozni. Üllő
ilyen feltételekkel nem kíván részt venni ebben a gazdasági társaságban, bár vízmű tekintetében
közös tulajdonunk van. Maglód vizét a GYÁVÍV kezeli és jónak tartaná a megoldást. Itt tovább
kell gondolkodni, ebben az ügyben folyamatosan tárgyalunk. Most csütörtökön is tárgyalni
fognak a polgármesterek.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Úgy ítéli meg, hogy a Hydrokomfort Kft-nek írt levél nincs ellentétben a 100 % tulajdonú
társaság létrehozásával. Idéz a levélből, mert így teljes a tájékoztatás.
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Garádi István képviselő:
Nem sok értelmét látja a GYÁVÍV 24 %-os beszállását, mert ha a KHT-nak kiadásai lesznek, a
terheket közösen kell viselniük a településeknek.
Az üzemeltetés nincs veszélyben, mert ugyanazok az emberek üzemeltetnek, mint a PVCSV
idején. A szakemberek ittmaradnak, mi értelme lenne a Kft. megvásárlásának.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A vásárlásra azért gondoltunk, mert a szakhatósági engedélyek már megvannak.
Murvai Lászlóné képviselő:
Szeretné megvédeni az ecseri polgármestert, mert ő itt nyilatkozta ki, hogy nem kíván együtt
dolgozni a jelenlegi üzemeltetővel.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Az ő javaslata volt, hogy vásároljuk meg aKft-t.
Mezey Attila képviselő:
A szennyvíztisztító felújításával kapcsolatosan volna kérdése, hogy. mikor kezdik meg a
felújítást, amire 41 millió Ft biztosítva van. Ha december 31-ig a felújítás nem történik meg,
elveszik tőlünk ezt a pénzt, ez pedig nagy bűn lenne. Erről a dologról nem tesz említést a
polgármester úr a beszámolójában. Ezt a munkát a KEVITERV Kft. két hónapra vállalta, nem
tudja történtek-e ebben az ügyben tárgyalások. Mi történik akkor, ha a pénz nem kerül
felhasználásra?
Nagy Tiborné alpolgármester:
Bosszantónak tartja, hogy itt van 30 millió Ft, a jövő évre 11 millió Ft, ami a telep felújítására
lenne fordítható és a szakhatóságok húzzák az időt az engedélyek kiadásával. Ezért a munka nem
kezdődhet el. Ő személyesen beszélt Mácsiknéval, aki elmondta, hogy készítik a
véleményezéseket, de eddig még nem történt semmi. Sajnos rajtunk kívülálló okok miatt nem
tudjuk elkezdeni a munkákat, nem tudja, hogyan tudnánk az engedélyek kiadását minél előbb
kierőszakolni. Ettől függetlenül tettünk lépéseket abban az ügyben, hogy hogyan lehetne ezeket a
pénzeket a jövő évre átmenteni, bár nem ez a megoldás, mert a telep felújításán már dolgozni
kellene.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Ebben az ügyben Csető Béla alpolgármesterrel eljártunk a környezetvédelmi miniszternél,
ígéretet kaptunk arra, hogy megnézik, mitől áll ez az ügy.

6

Mezey Attila képviselő:
A testület a megfelelő intézkedést meghozta, májusban kiválasztottuk a kivitelezőt, azóta eltelt
fél év és nem történt semmi. Nem tartja biztosnak, hogy a jövő évre át tudjuk menteni ezeket a
pénzeket, ha most nem használjuk fel december 31-ig. A szakhatóságok indokát nem ismerjük,
hogy miért tart ennyi ideig az engedélyek kiadása. Véleménye szerint engedélyek nélkül meg
kellene kezdeni a felújítást, mivel pontosan arra használnánk fel a pénzt, amire elnyertük. Az az
érzése, hogy a két szakhatóság egymás ellen dolgozik. Az adott cél érdekében a pénzt fel kell
használni, fennmaradási engedélyt is lehet kérni. Ezt a témát már nagyon körül kellett volna járni,
mert esetlegesen vissza kell fizetni a pénzt. Ebben a kérdésben a testületnek biztos választ kellene
kapnia, aktívabb tárgyalásokat kér ebben az ügyben.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A Területfejlesztési Tanáccsal állandó kapcsolatban vagyunk, azonban törvénytelenséget nem
akarunk elkövetni, ígéretet kaptunk arra, hogy ezt az ügyet sűrgetik.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Megfontolandónak tartaná, hogy 50.000.- Ft-os összeggel kezdjük el a beruházást, mert akkor
már átvihető lenne a pénz.
Murvai Lászlóné képviselő:
Olvassa a beszámolóban, hogy a Rozmaring Néptánc együttes vezetőjének kitüntetése
megtörtént. Kérdése, hogy véglegesen megszűnik ezzel a néptánc együttes, mert ezt nagyon nem
szeretné.
Örömmel vette tudomásul, hogy a veszélyes hulladék elszállításával kapcsolatos levél
személyesen lett átadva a környezetvédelmi miniszternek.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A veszélyes hulladék kivizsgálása megtörtént, fényképes alátámasztással adtuk át a levelet.
Garamszegi Sándor képviselő:
A néptánc csoport művészeti vezető nélkül tovább működik, várunk arra, hogy valaki megtalál
bennünket, aki tovább vezényli a csoportot. Ennek ellenére továbbiakban is tudnak fellépéseket
vállalni.
Csető Béla alpolgármester:
A kiskastély sorsával kapcsolatosan is felvették a kapcsolatot, a jövő héten kerül sor a
tárgyalásra.
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a polgármesteri beszámolót elfogadja, szavazzon.

251/2001./11.12./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a polgármesteri beszámolót elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

-

Polgármester által beterjesztett határozati javaslat a közmeghallgatás időpontjára:
/szóbeli előterjesztés/

Rádóczi Gusztáv polgármester.
A közmeghallgatás időpontjára javaslata november 23. 17.00 óra, a Weöres Sándor Általános
Iskola aulája. Aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

252/2001./11.12./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a 2001. évi közmeghallgatásra
2001. november 23-án /pénteken/ 17.00 órakor
kerül sor a Weöres Sándor Általános Iskola aulájában.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2001. november 23.

-

Polgármester által beterjesztett határozati javaslat óvadéki szerződés kötésére:
/szóbeli előterjesztés!/
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
A Csatornatársulat megszűnése miatt óvadéki szerződést kell kötnünk a 63 millió Ft értékű
értékpapír miatt, hogy ne kelljen visszaváltani. November 16-tól önkormányzati számla nyílik
és átvennénk az értékpapírokat is. Ismerteti a határozati javaslat szövegét.
Aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

253/2001./11.12./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a felszámolás alatt álló és megszűnő
Gyömrői Beruházó Viziközmű Társulattól az önkormányzat, mint jogutód, a hitel visszafizetésére szolgáló értékpapírban elhelyezett összeget átveszi és arra óvadéki szerződést köt.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.

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

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Kérdése, hogy miért nem szerepel a lejárt határidejű határozatok jelentésében a 222. sz. határozat,
melynek végrehajtási határideje október 31. volt. A határozat végrehajtásáért a polgármester
felelős.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A szerződés-tervezet késlekedésben van, mert a három település polgármestere nem ért vele
egyet.
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Garádi István képviselő:
A társasági szerződésnek ide kellett volna kerülnie a testület elé. A vízi közművekkel
kapcsolatosan nagyon felelőtlen dolgok történnek. Nem tudja elfogadni a választ.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Maglód késlekedik, még nem hozott határozatot. Kérdése, hogy ebben az esetben Ecserrel együtt
kössünk társasági szerződést? További kérdése, hogy legyen benne a GYÁVÍV felajánlása?
Garádi István képviselő:
Gyömrő-Ecser többségi tulajdonosa lehet a vízi közművek vonatkozásában. Ha a két
önkormányzat úgy dönt, hogy önállóan üzemeltet, ettől függetlenül még Maglód és Üllő is
csatlakozhat. Nem véletlenül írtuk ki a pályázatot, nem feltétlen kell bevárni Maglódot, mert
láthatóan húzza az időt.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Az ügyvédi iroda már elkészítette a társasági szerződés-tervezetet, azonban a munkacsoport előtt
nem aratott sikert, mert a KHT nem tetszett, tovább kell rajta dolgozni. Ezért kérdezi, hogy mi a
véleménye a testületnek, hogyan lépjenek tovább?
Dr. Török Gábor képviselő:
Egyetért Garádi István képviselővel, nem kell Maglódra várni, mert Ecserrel többségben
vagyunk. Gyömrőnek a társasági szerződésről döntenie lehet, a továbbiakban módosításokról
lehet szó. Valóban sűrget az idő. A 9 fős bizottság előtt nem volt a szerződés-tervezet, azonban
bizottsági vélemény nélkül nem javasolja vitára.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A szerződés-tervezetet rendkívüli ülés elé hozzuk.
Mezey Attila képviselő:
Akkor tudnának véleményt nyilvánítani, ha előttük lenne a szerződés-tervezet. Nem tudja miért
nem került bizottság elé? Maglóddal is akkor lenne könnyebb tárgyalni, ha mi dönteni tudnánk.
A 148/2001.sz. határozat sem lett végrehajtva, amelynek végrehajtási határideje augusztus 1.
volt. A határozat a Weöres Sándor Általános Iskola vizesblokkjának felújítására vonatkozott.
Azóta lassal félév telt el.
Harcsásné T. Krisztina műsz.főea.:
November 30-ig kérték az árajánlatok benyújtását a vállalkozóktól.
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Nagy Tiborné alpolgármester:
Le van írva az ügy állása.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A 222. sz. határozatot be kell írni, hogy nem történt meg a végrehajtása.
Aki a kiegészítéssel a jelentést elfogadja, szavazzon.

254/2001./11.12./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy a 222/2001.sz. határozat végrehajtása határidőre nem történt meg.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

3. napirendi pont:
Rendelet a VOLÁNBUSZ 2002. évi díjairól:
/melléklet!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Köszönti a VOLÁNBUSZ képviseletében megjelent Balla Sándor urat, kérdése, hogy van-e
kiegészítés?
Balla Sándor úr:
A Pénzügyminisztérium megírta saját irányelveit, ezeket a konkrét számokat vették figyelembe.
Reményei szerint javaslatuknak megfelelően dönt a testület.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete 13 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta
11/2001. sz. r e n d e l e t é t
a VOLÁNBUSZ menetrendszerinti helyi díjairól.
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4. napirendi pont.
Rendelet a 2001. évi költségvetés módosításáról:
/melléklet!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
A rendelet elfogadását a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja. Aki ezzel egyetért, szavazzon.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete 13 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta
12/2001. sz. r e n d e l e t é t
a 2001. évi költségvetésről szóló 3/2001. /II.15./ sz. rendelet módosításáról.

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

Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeiről:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Köszönti az ügyvédi iroda képviselőit. Igen részletes tájékoztatót kaptunk, ennek ellenére
megkérdezi, esetleg van-e szóbeli kiegészítés?
Dr. Kiss György ügyvéd úr:
Köszönti a Képviselőtestületet, arra törekedtek, hogy mindenről tájékoztatást adjanak, szóbeli
hozzáfűzni valója nincsen. Jóslásokba nem tudtak bocsátkozni, naprakész információkat
tartalmaz a tájékoztató.
Annyit azonban szeretne elmondani, hogy a közelmúltban nem vettek részt egy tárgyaláson,
ugyanis vannak olyan esetek, amikor nem biztos, hogy jó, ha jelen van az ügyvéd. Amennyiben
igazolják távollétüket nem fogják elveszíteni a pert. Nem sokszor, de előfordul, hogy az ügyvéd
valami ok miatt nem tud megjelenni a tárgyaláson.
Garádi István képviselő:
Köszöni a szóbeli kiegészítést, de el kell mondania, hogy 3 alkalommal nem volt jelen ügyvéd
részünkről a tárgyaláson, azonban erről nem kíván vitát nyitni. Ezekben az esetekben legalább
annyit kér, hogy értesítsék a megbízó önkormányzatot és tanukat, hogy ne várják hiába az

12

ügyvédet. A bíróságnak joga lett volna a per szüneteltetésének elrendelése, a bíróságon konkrétan
elhangzott ez a vélemény.
A vízi közművek pere három önkormányzat ügye, nem biztos, hogy adott esetben a mi
önkormányzatunk ügyvédi irodáját kívánják megbízni. Amennyiben a másik két település másik
irodával kívánja ezt az ügyet elvégeztetni, ezért nem kellene megsértődni.
Köszöni a tájékoztatót és a munkájukat.
Murvai Lászlóné képviselő:
Köszöni az ügyvédi iroda tájékoztatóját, sajnos a rendszerváltás óta megszaporodtak az ügyek.
A kérése az volna, hogy minden egyes szerződés kerüljön az ügyvédi irodához, ezzel talán sok
esetben megelőzhető lenne a peres ügyek kialakulása.
A tájékoztató szerint összesen három peres ügy van folyamatban. Ezt azért mondja el, mert olyan
rémhírek vannak, hogy az önkormányzatnak 19 peres ügye van, ezt szeretné eloszlatni.
/Dr. Petky Ferenc képviselő megérkezett!/ Jelenlévők száma: 14 fő.
Füzéri István képviselő:
Szeretné tudni, hogy a vízi közmű Kft-vel pontosan hány perünk van?
Dr. Tápay Erzsébet ügyvéd:
Két per van, ahol az önkormányzat a felperes, melyek tárgya bérleti díj tartozás. Egy per van,
ahol a Kft. a felperes, ami 2 millió Ft-os helyreállítási költség ki nem fizetéséről szól.
Füzéri István képviselő:
Szeretné kérni Mezey Attila képviselőt, hogy az újságban írt 19 peres ügyet módosíttassa a
valóságnak megfelelően.
Garádi István képviselő:
A Kft. szolgáltatási területén valóban 19 pert indított. Ezt Jancsó úr saját szájából hallotta. Jelen
pillanatban velünk 3 peres ügye van, hogy az ügyvédnő elmondta.
Füzési István képviselő:
Kérdése az ügyvédi iroda képviselői felé, hogy helyesnek látják-e azt, hogy felmondtunk az
üzemeltetőnek, mivel a vízmű Gyömrő-Üllő közös tulajdona. Ugyanis Üllőnek eddig semmi
hasznot nem hozott a vízmű, azonban ezután az eddigi tőkéjük, hasznot hozó tőkévé válik.
Dr. Kiss György ügyvéd úr:
Helyesen látja. Jelenleg nincs folyamatban per, mivel Üllő a közös tulajdon megszüntetését kérte.
Azonban ezzel a probléma nem oldódott meg. Itt egyetlen megoldás lehetséges, ha Gyömrő
megváltja az üllői tulajdon részt. Ebből következik, hogy bármilyen köztes megoldás van, ez

13

Üllőnek kedvező, mert ha normális kerékvágásba kerül, akkor anyagi haszna lesz. Most Gyömrő,
mint többségi tulajdonos használja Üllő tulajdon részét. Ezért fogalmaztuk meg, hogy valahogyan
ki kellene törni ebből a körből. Az üllői rész kifizetéséhez kormányzati segítséget kellene találni.
Csető Béla alpolgármester:
Palkó ügyvéd úr már 140 millióról beszélt.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Ha Üllő megelégedne azzal, hogy a GYÁVÍVON keresztül lenne benne a társaságba, már nyert
ügyünk lenne.
Füzéri István képviselő:
Nem tartja szerencsésnek, ha Üllő ügyvédje Palkó úr belefolyik a mi ügyünkbe.
Garádi István képviselő:
Itt állami támogatás kérése is szóba jöhet. Elsősorban Üllő a hibás, mert levált tőlünk, a
szakhatóságok pedig szabálytalanul adtak ki engedélyt Üllő létesítési engedélyéhez.
A GYÁVÍV társaságba való bevételét el kell felejteni, meg kell keresni a pályázati lehetőségeket
a kiváltás érdekében. A fontos az volna, ha a létrejövő társaság önálló lenne mégpedig Kft.
formájában, mivel annak nyeresége felhasználható, a KHT nyeresége pedig visszaforgatandó.
Szakértelmével meg lehet fogadni Palkó ügyvéd úr tanácsát, ha független tud lenni a két dologtól.
Szeretne részt venni a munkacsoport legközelebbi tárgyalásán.
Mezey Attila képviselő:
Milyen tárgyértéket képvisel a bérleti díj tartozásáról szóló per?
Dr. Tápay Erzsébet ügyvéd:
Peresítve az 1996-97-es évek lettek, egyéb évek nincsenek, mivel nem is lettek kiszámlázva, és
így követelni sem lehet. Szerződési jogvita van, hátra van még a volt polgármester úr tanú
vallomása, ezt követően kerül sor Csető Béla alpolgármester és Sas Zoltán képviselő
meghallgatására, valamint Kőszegi úr meghallgatására. Ezen meghallgatások után kerül sor a
szerződés értelmezésére. Az 1998. év vonatkozásában a Központi Kerületi Bíróság folytat pert
végelszámolás különbözete tárgyában, azonban ott ellentmondóak a bizonyítékok. A munkák
átvételre nem kerültek, neki kell bizonyítania, hogy ledolgozta, vagy nem.
Az üzemeltető 1996-97-ben sem azt vitatta, hogy nem kell fizetnie, hanem azt, hogy az
önkormányzat tartozik neki. A bérleti díjnak nem mondott ellent 1998-ra vonatkozóan sem.
Azt kell képviselni, hogy a szerződéskori szándék mi volt.
Mezey Attila képviselő:
Kérdése, látja-e értelmét az ügyvédi iroda a további három év peresítésének?
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Dr. Tápay Erzsébet ügyvéd:
Igen, azonban ezeket az éveket le kell számlázni, nemcsak a lakossági m3 után, hanem a
gazdálkodó szervezetek tekintetében is. Ezeket az éveket előbb meg kell vizsgálni és annak
tudatában leszámlázni. Azon már lehet vitatkozni, hogy mit kíván levonni az üzemeltető. Sajnos
ide sorolja a bűntetést stb., azonban ezen tételeket a szerződés nem tartalmazza. Az előző ügyben
hamarosan el fog dőlni, hogy fizetnie kell-e, ha igen, le kell számlázni a többi éveket is.
Mezey Attila képviselő:
Ezekkel az évekkel a jövőben foglalkozni kell.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Az üzemeltető mód váltásáig nem javasolja a kiszámlázást, mert akkor az ÁFA-t is ki kell fizetni,
ami 3 évre legalább 10 millió Ft.
Kissné P. Andrea pü.vez.:
Az ügyvédnő őt erősítette meg azzal, hogy azt mondta, várjuk meg az ügy végkimenetelét, mert
csak utána célszerű a számla kibocsátása. Az üzemeltető előleget azóta is fizetett, csak az
elszámolások nincsenek rendben.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
2-3 hónapot kibír az ügy és nem fizetünk ÁFA-t.
Dr. Tápay Erzsébet ügyvéd:
Az üzemeltetőnek is ki kell fizetnie az ÁFA-t az út helyreállítás után.
A Sportbüfé-Szabó ügyben új helyzet állt elő, mivel a hivatal a működési engedélyét visszavonta
és újat nem adott ki ítéletet hirdettek, a pert elveszítették, így az önkormányzat mentesül a
kártérítési kötelezettség alól.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdése van-e még kérdés, hozzászólás? Ha nincsen megköszöni az ügyvédi iroda
munkatársainak munkáját és megjelenését.
Kéri, hogy aki az ügyvédi tájékoztatót elfogadja, szavazzon.

255/2001./11.12./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az ügyvédi iroda által adott tájékoztatót, mely az önkor-
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mányzat peres ügyeiről szól, elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki az Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

256/2001./11.12./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

/Dr. Török Gábor képviselő elhagyta az üléstermet!/ Jelenlévők száma: 13 fő.

6. napirendi pont:
VOKS Bizottság beszámolója:
/melléklet!/

-

Fekete István Általános Iskola és Szakiskola 2 éves szakmai képzése:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás? Ha nincsen, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

257/2001./11.12./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Fekete István Általános Iskola és Szak-

16

iskola a 2002-2003-as tanévtől a 2 éves szakiskolai képzést vezeti be.
Az intézmény 2002-es költségvetését ennek figyelembevételével kell tervezni.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2002. szeptember 1.

/Dr. Török Gábor képviselő visszaérkezett az ülésterembe!/ Jelenlévők száma: 14 fő.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a VOKS Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

258/2001./11.12./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
VOKS Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

7. napirendi pont:
Pénzügyi Bizottság beszámolója:
/melléklet!/
-

Gyermekorvosi rendelő felszereléséhez támogatás kérése:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Dr. Petky Ferenc képviselő:
Kéri a határozati javaslat elfogadását, mert normális gyermekorvosi ellátáshoz szükség van az
alapfelszerelés biztosítására.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a bizottság határozati javaslatát elfogadja, szavazzon.
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259/2001./11.12./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbiak szerint döntött a gyermekorvosi rendelő
alapfelszereléseinek biztosításáról:
a./ 34.017.- Ft értékben átveszi a Szakorvosi Rendelőintézet
eszközeit.
b./ 442.000.- Ft értékben vásárol új eszközöket 2001. évben.
c./ A még hiányzó eszközök beszerzése 2002. költségvetési
évben kerül tervezésre.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2001. december 15. és folyamatos.

-

OEST Kft. kérelme autóbusz forduló megvalósításához:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Úgy gondolja, hogy a Kft. által végzett építkezés mindenképpen jelentős beruházás. Azonban
erre a területre egy szabályozási terv is készült, ami átrajzolódik. Nagyon örül a beruházásnak, de
nem ért egyet a buszforduló összegének hozzájárulásával, annak ellenére, hogy gyömrői polgárok
érdekét is szolgálja. Az ott folyó minden beruházással a Kft. értékelődik fel, és rendkívül olcsón
kapta meg ezeket az ingatlanokat az önkormányzattól. Pécelen hétszer ennyiért kapott volna
ekkora területet, ezért választotta Gyömrőt. Ezen indokok alapján saját költségén végeztesse el a
kivitelezési munkát, természetesen a hivatal annyiban segít, hogy a szakhatósági engedélyezést
soron kívül biztosítja.
Csető Béla alpolgármester:
Nem ért egyet a hozzászólással, mert igen is támogatni kell egy ilyen hatalmas beruházást. A
jövő évben megépítenek egy thermál fürdőt, teniszpályát, sétányt stb., amely intézményeket
valamennyi gyömrői látogathatja. Meg kell nézni, hogy a buszmegálló hol van, a temetőhöz
járnak le a gyerekeink úszásoktatás után. Tudni kell azt is, hogy a buszfordulót a vállalkozó
megépítteti és átadja az önkormányzatnak. A kérelmet a maga részéről támogatni tudja.
Garádi István féltékeny, hogy mindez nem az ő polgármestersége idején történt.
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Nagy Tiborné alpolgármester:
Megerősíteni tudja Csető Béla alpolgármester szavait. Az úszásoktatásnál nagyon jó szakmai
munka folyik. A temetői megálló messze is van a gyerekeknek az uszodától, valamint
balesetveszélyes is.
A további építkezés Gyömrő számára hasznos, mert az Gyömrő ékessége, büszkesége lesz.
Sas Zoltán képviselő:
Egyetért az elhangzott véleményekkel, javasolja az összeg megszavazását, nem kevés gyömrői
lakos fogja igénybe venni a megépített intézményeket.
Annyit szeretne kérni, hogy a buszforduló építési feltételeit, leállósáv stb. maximálisan vegyék
figyelembe.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A kialakuló centrum miatt a buszközlekedés helyi kultúrája meg fog változni, a buszközlekedés
sűrűbbé fog válni.
Dr. Török Gábor képviselő:
Mint gyermekorvos annyiban szólna hozzá, hogy az önkormányzatnak a lakosság érdekeit kell
képviselni. Nagyon sok a mozgásszervi beteg, akik ezt a centrumot majd folyamatosan igénybe
tudják venni. Csak üdvözölni tudja az ott folyó fejlesztéseket. Ha valaki megnézte a terveket,
megállapíthatja, hogy méltó része lesz a településnek ez az epicentrum. A közművekkel való
ellátás, közlekedés biztosítása az önkormányzatot terhelné, tőlünk csak hozzájárulást kérnek.
Annak ellenére, hogy pénzügyi nehézségeink vannak, javasolja a kérelem támogatását.
Garádi István képviselő:
Köszöni a válaszokat, Csető Bélát szívesen végigviszi a településen, és megmutatja, mik
készültek az ő polgármestersége idején.
Kérdése, amennyiben a testület ezt a támogatást megszavazza, honnan tudjuk ezt az 5 millió Ft-ot
pótolni?
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Ez az összeg fedezi azt a 10 %-os növekményt, ami a földterület árának növekedéséből adódik.
Kissné P. Andrea pü.vez.:
A bizottság sem adott választ arra, hogy honnan fogjuk pótolni ezt az összeget. Eddig hitelt nem
vettünk fel, nem is szándékoznánk, azonban ha ezek a mai döntések megszületnek, nem tudja
hogyan tudjuk azokat finanszírozni.
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Garádi István képviselő:
Ezek után felteszi a kérdést, megéri ilyen áron?
Ha akarunk támogatást adni, tegyük azt jövőre.
Csető Béla alpolgármester:
10 % fedezi az összeget, amit a polgármester úr elmondott.
Kissné P. Andrea pü.vez.:
Ennek az összegnek az idei része csak egymillió.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A jövő évben valahogy kigazdálkodjuk.
Garádi István képviselő:
Mivel jelentős összegről van szó, név szerinti szavazást kér.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért a javaslattal, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület 4 igen 9 nem szavazattal, 0 tartózkodással a javaslatot elvetette.
Aki egyetért a bizottság határozati javaslatával, szavazzon.

260/2001./11.12./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy az OEST Kft. részére 5 millió Ft, azaz
Ötmillió forint támogatást nyújt az autóbusz forduló megépítéséhez.
A támogatási összeg a 2001. évben esedékes területvásárlási részletfizetésből levonható.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2001. december 15.

-

Közétkeztetési díjak emelése:
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
A hozzászólások előtt elmondja, hogy javasolja a határozati javaslatot módosítani. Annak
szövegezését ismerteti.
Mezey Attila képviselő:
Miért nem lehetett ezt rendelet formájában a testület elé terjeszteni?
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Lehetett volna, de elvi döntésre gondoltak az első lépcsőben.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Rendelet formában lesz testületi döntés arról, hogy ebből mennyit fizet a szülő.
Dr. Petky Ferenc képviselő:
Ennek mi a lényege?
Varga Ernő jegyző:
Testület által alkotott rendeletet nem lehet határozattal megváltoztatni. Két lépcsős megoldással,
most csak egy elvi döntést hozna a testület.
Mezey Attila képviselő:
Szerződés szerint legfeljebb 6 %-os emelést hajthatnánk végre. Mivel komoly áremelések
következtek be félév óta , több mint 30 milliós forgalmat jelent évente, ezért 10 % nyersanyag
norma emeléssel értene egyet, de a határozati javaslattal nem.
6 %-os infláció emelés 10 %-os anyagnorma emelést jelent. Szigorúan a szerződésben leírtakat
kéri figyelembe venni.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Van egy nyersanyag norma, ennek bizonyos százaléka a rezsiköltség. Ezt követően csak az
infláció növekedés vehető figyelembe.
Mezey Attila képviselő:
Az első táblázat jó, de a másodikat ne vegyék figyelembe.
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Dr. Török Gábor képviselő:
Az első táblázat a 2000. évre vonatkozik, most 2001. év végét írjuk. Szerinte az előterjesztés
mindenben megfelel a szerződésnek.
Murvai Lászlóné képviselő:
Nagyon örül annak, hogy az intézményvezetők végre le merték írni az ellátással kapcsolatos
véleményüket, kifogásaikat. A szolgáltató csak úgy tud a hibákon változtatni, ha le van írva.
Reméli, hogy a leírtakat figyelembe fogja venni a vállalkozó.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Elhangzott részéről egy módosító javaslat, Mezey képviselő által volt egy másik javaslat,
miszerint csak az első lépcső legyen benne, a legalsó ne. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 5 igen 0 nem szavazattal, 9 tartózkodással Mezey Attila képviselő
javaslatát elvetette.
Aki az elhangzott módosító javaslattal egyetért, szavazzon. A határozat meghozatalához
minősített többségre van szükség.

261/2001./11.12./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete
10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással
elvi döntést hoz a közétkeztetési díjak 2002. évre vonatkozó
két lépcsős emeléséről.
2002. január 1. hatállyal az emelés mértéke 12 %, melyből
6 % a prognosztizált inflációkövetés, 6 % a nyersanyagnorma
értékének rendezése – 2000-es alapon számolva.
2002. szeptember 1. hatállyal 3 %-os emelés – 2000-es alapon
számolva – nyersanyagnorma értékének rendezése miatt.
Felkéri a polgármestert, hogy a fenti elvi döntésnek megfelelően a térítési díjak emelésére vonatkozó rendelet tervezetet
terjessze elő a decemberi ülésre.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2002. január 1. és 2002. szeptember 1.
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-

2001. évi költségvetés III. n. évi teljesítéséről szóló tájékoztató:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
A jövőben kérné, hogy a százalékos adatok is szerepeljenek az oszlopok végén.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a tájékoztatót elfogadja, szavazzon.

262/2001./11.12./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a 2002. évi költségvetés III. n. éves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

-

2002. évi pénzügyi koncepció:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
A pénzügyi bizottságnak van egy kiegészítése, hogy a 2002. évi költségvetésbe tervezzék be a
vízi közművek bekerülési összegét.
Nagy Tiborné alpolgármester:
A bizottsági beszámolóban benne van, ha azt elfogadja a testület, akkor az is elfogadásra kerül.
Garádi István képviselő:
A közalkalmazottak és köztisztviselők béremelését alacsonynak tartja a környező települések és a
megyei bérekhez viszonyítva. Nem lehetne azon kicsit módosítani?
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Kissné P. Andrea: pü. vez.:
A Kormány által meghatározott százalékos béremelés végrehajtása történt meg. Ebben az évben
32.000.- Ft volt az alapilletmény, ettől a testület a jövő évben eltérhet. Egyébként három
lépcsőben történik a bérek emelése 2003-ig.
Varga Ernő jegyző:
A 2002. évi illetményalapot valóban a testület határozza meg, de nem haladhatja meg az
államilag meghatározottat.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a 2002. évi költségvetési koncepcióval egyetért, szavazzon.

263/2001./11.12./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a 2002. évi költségvetési koncepciót elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2002. március 1.

-

Központi Orvosi Ügyelet KHT támogatási kérelme:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Murvai Lászlóné képviselő:
Kérdése, hogy hány község tartozik az ügyeleti ellátáshoz? Minden autó elromolhat, amit
használnak, talán két autó lenne a megoldás, de ha jól emlékszik tavaly is volt hasonló probléma.
Mint tudjuk Maglód hozzájárul, Ecserrel mi a helyzet? Egyáltalán nem orvosellenes, de az
Orvosszövetkezet egy vállalkozás, nem kellene mindig kéregetnie, mikor fognak saját lábukra
állni? Nem tudja a bizottság miért javasolja a támogatást, amikor neki kell legjobban tudnia, hogy
nincs pénz.
Dr. Török Gábor képviselő:
Nem az Orvosszövetkezet kéri a támogatást, hanem az ügyeleti KHT, amelyben az önkormányzat
49 %-ban részes. Az utak állapota miatt, csak terepjáróval tudnak közlekedni, amelynek
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beszerzési ára 6,5 millió Ft. Nekik úgy is megfelel, ha kérik a költség 49 %-át. Más
önkormányzatok sokkal nagyobb arányban járulnak az ügyeleti gépkocsik vásárlásához. Mende
évente 3 millió Ft-tal járul hozzá az ügyelet működtetéséhez. Az ügyeleten dolgozók fizetése
olyan méltánytalanul alacsony, hogy a működtetés költségéből már elvenni nem tudnak. Két
gépkocsival egyszerre úgysem tudnak közlekedni, egy kocsira lenne szükség, de az jó legyen. A
jelenlegi terepjáró december 3-án lesz 5 éves, a téli biztonságos üzemeltetéshez ezzel nem lehet
nekimenni. Maglód már tavasszal megszavazta a kérelem támogatását, Ecser az elmúlt hét
csütörtökön hozott döntést a támogatás mértékéről. Való igaz, hogy Gyömrőnek vannak pénzügyi
nehézségei, de a gépkocsit sokkal nagyobb mértékben veszi igénybe, mint a másik két község.
Az ügyelet rendkívül nagy forgalmat bonyolít, ahol megbízható eszközökre és műszerekre van
szükség. A három településen közel 30.000 fő ellátását szolgálják.
Garádi István képviselő:
Szeretné megkérdezni, hogy honnan lesz erre fedezet, annak ellenére kérdezi ezt, mert az
ügyeletet sokkal fontosabbnak tartja, mint a buszfordulót. Szeretné kérdezni, hogy úgy is jó
volna, ha ezt a támogatást a jövő évi költségvetés terhére biztosítaná a testület?
Dr. Török Gábor képviselő:
Havonta fizeti a rezsit, az üzemanyag költség legalább 70.000.- Ft/hó. Maximum hitelt tudnak
felvenni a jövő évi támogatásig.
Füzéri István képviselő:
Nem szabadna ezen az egymillió forinton vitatkozni, mert sokkal többet elszórt a testület az
ingatlan eladásnál.
Murvai Lászlóné képviselő:
Nem érti, mindig azt hallja, hogy nincs pénz és utána mégis van. Most van pénz, vagy nincsen?
Dr. Petky Ferenc képviselő:
A gépkocsi most ér 1,5 milliót és rá kellene költeni ugyanennyit. Az orvosi ügyelet és háziorvosi
ellátás önkormányzati feladat. A költséget ki kell gazdálkodni.
Dr. Török Gábor képviselő:
Maglód és Ecser akkor tud fizetni, ha valamennyi település fizet.
Rádóczi Gusztáv polgármester.
Talán ez az egymillió Ft nem fogja a költségvetést megingatni.
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Kissné P. Andrea pü.vez.:
Nagyon nehéz lesz a decemberi hónap, mert most tornyosulnak a kiadások. Való igaz össze lehet
kaparni egymilliót, a kérdés az, hogy mennyi kiegyenlítetlen számlát viszünk át a jövő évre.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

264/2001./11.12./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
döntött arról, hogy 2001. december 10-ig a Központi Orvosi Ügyelet KHT ügyeleti gépkocsi vásárlását
80.- Ft/állandó lakos
összeggel /1.050 eFt/ támogatja.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2001. december 10.
-

Polgármester jutalmazása:
/melléklet!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdése a képviselők felé, hogyan értékelik az idei munkájukat a tisztségviselőknek. Mivel
vannak megelégedve és mivel nem, kéri mondják el.
Dr. Petky Ferenc képviselő:
Annyival egészítené ki a bizottsági anyagot, hogy nem volt egyhangú a szavazás a tisztségviselők
jutalmazását illetően, egy nem szavazat volt. Javasolja, hogy most ne értékeljék a polgármester és
alpolgármester munkáját, mert az külön misét érdemelne.
Garádi István képviselő:
Azzal értene egyet, ha előbb értékelés történne és utána kerülne sor a jutalmazásra. A 222-es
határozat nem teljesítése, súlyos mulasztás a polgármester részéről.
Javasolja, hogy egy rendkívüli ülésen értékeljék mindhárom tisztségviselő munkáját.
Kérdése, hogy a közalkalmazottak és köztisztviselők megkapják novemberben a 14. havi
bérüket?
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Kissné P. Andrea pü.vez.:
A köztisztviselőknél kb. egyhavi differenciált pénz kiosztására kerül sor, valamint az
önkormányzathoz tartozó összes intézménynél meg fog történni a bérmegtakarítások kifizetése.
Nagy Tiborné alpolgármester:
A tisztségviselők értékelésével egyetért, ezt sűrűbben is meg lehetne tenni. Mindenki dolgozhat
hibával, de azt is figyelembe kell venni, hogy Rádóczi Gusztáv egész polgármestersége alatt a
minimum bért kérte, és a tavalyi évben nem kapott jutalmat.
Füzéri István képviselő:
Nem emlékszik olyanra, hogy a polgármesteri beszámolót, vagy a lejárt idejű határozatokról
szóló jelentést még ne fogadta volna el a testület.
Sas Zoltán képviselő:
Az értékeléssel egyetért, de ettől függetlenül el lehet dönteni, hogy a testület akar jutalmat adni,
vagy nem.
Murvai Lászlóné képviselő:
A megválasztott tisztségviselőknek az a feladata, hogy ellássák, amivel megbízták. A lakosság
körében nem arat sikert a jutalmazás akkor, amikor a Csokonai iskola előtt 300.000.- Ft-ért már
több éve képtelenek járdát építeni, vagy 10.000.- Ft-ért egy kerékpárolót készíteni. Úgy gondolja,
hogy elsősorban ezeket a dolgokat kellene értékelni. Voltak év közben is olyan határozatok,
amelyek nem időben lettek teljesítve. Ne szerénykedjen azzal, hogy a legalacsonyabb bért kéri,
mert mindenki tudja, hogy egyéb forrásokból is van jövedelme, és ő maga mondta, hogy nincs
rászorulva arra, hogy többet kapjon. Véleménye az, hogy a kispénzű embereket kell segíteni és
nem a nagypénzűeket jutalmazni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Való igaz, hogy más forrásból is van jelenleg jövedelme, azonban ő elsősorban itt dolgozik. Azért
kérte a minősítést, hogy tudja mi volt az amit jól csinált és mit rosszul, mit szeretnének, ha
másképpen csinálná. Vannak olyan dolgok, amelyeket el kell végezni, de legyen egy visszajelzés
is, hogy a 10.000.- Ft-os munkát is el kellett volna végezni.
Garádi István képviselő:
Volt egy módosító indítványa, miszerint egy rendkívüli ülésen történjen értékelés, a jutalmazást
megelőzően.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Aki a módosító javaslattal egyetért, szavazzon.
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Megállapítja, hogy a testület 1 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 7 tartózkodással, 3 fő nem vett
részt a szavazásban, a módosító javaslatot elvetették.
Aki az 57. oldalon lévi A. határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

265/2001./11.12./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással
döntött arról, hogy Rádóczi Gusztáv polgármester részére
256.000.- Ft, azaz Kettőszázötvenhatezer forint
jutalom novemberi kifizetését engedélyezi.
Felelős: jegyző.
Hat.idő: azonnal.
/Rádóczi Gusztáv polgármester nem szavazott!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a B. jelű határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

266/2001./11.12./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete
10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással
döntött arról, hogy Csető Béla társadalmi megbízatású
alpolgármester részére egyhavi tiszteledíjának /66.000.-Ft/
jutalomként történő novemberi kifizetését engedélyezi.
Felelős: polgármester.
Ha.idő: azonnal.

/Csető Béla alpolgármester nem szavazott!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a Pénzügyi Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.
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267/2001./11.12./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Pénzügyi Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

8. napirendi pont:
Vagyonkezelő Bizottság beszámolója:
/melléklet!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
A bizottsági ülés után érkezett Dr. Petky Ferenc képviselő kérelme, szolgálati lakásának
megvásárlásáról. Kérdése, hogy készíttesen-e egyáltalán értékbecslést a hivatal?
A Táncsics M. úti sorház lakói is kérték a lakások megvásárlását. Az igazság az, hogy azokra a
lakásokra már költenie kellene az önkormányzatnak, nem is keveset. Ha nem adjuk el, a
felújításokra be kell tervezni a jövő évi költségvetésbe. A Csokonai iskolánál lévő lakások
eladásával nem igen értene egyet, mert megakadályoznánk ezzel az iskola bővítésének
lehetőségét.
Garádi István képviselő:
Örül annak, hogy a polgármesterrel egy véleményen vannak. Az iskolai szolgálati lakásokat
semmiképpen nem szabad eladni, mert ott tantermeket lehet majd kialakítani. Annak idején
ellenezte az Altorjai féle lakás eladását is. A Pázmány utcai lakás eladását ugyanúgy nem
javasolja, mint a Csokonai utcait. Egyáltalán nem ért egyet a lakások eladásával, de ha már
mindenképpen el akarunk adni, akkor olyan lakásokat, amelyek nem függnek össze
intézményekkel.
A volt Halmai-féle lakás eladásával nem ért egyet. Amióta Halmai dr. kiköltözött, ott áll üresen.
A mellette lévő rendelőre igen jelentős pénzt költöttünk. Egyáltalán nem tartja etikusnak Dr.
Petky Ferenc kérelmét, mint háziorvosnak, és nem beszélve arról, hogy képviselő is. Sajnos volt
már rá példa, hogy önkormányzati képviselő vett ingatlant, olcsó pénzen, ő azt sem szavazta meg.
Nagyon csodálkozott Farkas Lajos szavazatán.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Nagyon gyakori a 28-30-32-es létszámú osztálycsoport, amelyek bontására lehetőség volna, de
elhelyezési problémák miatt nem tudunk lépni. Jelenleg nincs pénzügyi forrás arra, hogy
fejlesztést hajtsunk végre, de nem kizárt, hogy a jövőben lesz lehetőség. Ezért nem támogatja
azokat a lakás eladásokat, ahol gyermekintézmény fejlesztésére volna lehetőség.
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A Táncsics 112. sz. alatt lévő lakások társasházasítását meg lehet csinálni, azok eladását tudja
támogatni.
Farkas Lajos képviselő:
Ő azért szavazott az eladás mellett, mert rosszul lettek tájékoztatva.
Murvai Lászlóné képviselő:
Egyetért Garádi képviselővel és Nagy Tiborné alpolgármesterrel. A Táncsics úti szolgálati
lakások értékbecslését rendeljék meg és ezt követően döntsenek a lakások eladásáról.
/Farkas Lajos képviselő elhagyta az üléstermet!/ Jelenlévők száma: 13 fő.

Sas Zoltán képviselő:
Az intézményekhez kapcsolódó lakásokat ne adjuk el, de azokat ne hasonlítsuk össze az orvosi
lakásokkal. Javasolja, hogy ezt a témát még egy körben kapja vissza a bizottság. Azonban
valamennyi lakásvásárló felejtse el, hogy negyedáron, vagy részletre veszik meg a lakást, csak
piaci áron történhet az eladás.
Füzéri István képviselő:
Az intézményeknél lévő szolgálati lakásokban lakóknak kiköltözés esetén biztosítani kellene
lakást. A Táncsics M. úti lakások kiutalása határozott időre szólnak, azokat oda tudnánk adni.
Csető Béla alpolgármester:
A kérelmek kerüljenek vissza a bizottsághoz. Valamennyi közérdekű lakást meg kell nézni.
Garamszegi Sándor képviselő:
Legutóbb Sas Zoltán betegsége miatt ő vezette le az ülést, az általános vélemény az volt, hogy az
intézményekkel összefüggő lakásokat nem kellene értékesíteni. Javasolja, kapja vissza a
bizottság.
/Udvardi László képviselő elhagyta az üléstermet!/ Jelenlévők száma: 12 fő.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy kapja vissza a bizottság a határozati javaslat A.B.C. javaslatait
átdolgozásra, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület 12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
lakásvásárlási kérelmeket, átdolgozásra vissza adta a bizottságnak.
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/Farkas Lajos és Udvardi László képviselők visszaérkezetek az ülésterembe!/ Jelenlévők
száma: 14 fő.

- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Mezey Attila képviselő:
A polgármesteri havatal már ne költözzön harmadik épületbe, próbáljanak valamennyi csoportot
a két épületben elhelyezni. A Szt. István út. 25.sz. sz. épület a pártok és civil szervezetek háza
lehetne.. A Táncsics M. út 67. sz. alatt a Teleház és a könyvtár osztozzon.
A Szt. István út 62. sz. alatti váró kicsi lenne az Iskolafogászatnak, az ottlakót meg kellene
kérdezni, hogy fenntartja-e vételi szándékát.
Tudomása szerint az Iskolafogászat doktornőjével volt egy tárgyalás, tudhatnának-e róla ott mi
hangzott el.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Van egy elfogadott közoktatási koncepció, miszerint 2002-ben két fejlesztő osztály indul, amely
célszerű, ha egymás mellett indul. A fogorvosnőnek nincs kifogása a Szt. István út 62.sz. alatti
rendelővel kapcsolatosan, azonban a váró kicsi. Nem tudja, hogy a Szt. István úti ingatlan
felújítása meddig húzódik még, amikor a forrás is megvan rá. A gyámhivatal elhelyezéséről nem
a jövő évben kell gondolkodnunk.
Murvai Lászlóné képviselő:
Kérdése Török dr. felé, hogy az iskolafogászatot nem tudnák az ügyeleten befogadni?
Az SZDSZ nagyobb helyiséget kérne, mert nem férnek el, nem tudnak ülést tartani. Véleménye
szerint a gyámhivatal elférne a hivatal A. épületében. Ezt a témát a rendkívüli ülésen kellene
megvitatni.
Füzéri István képviselő:
Tavaly tavasszal volt szó először a könyvtár felújításáról, akkor ő 7,5 milliós árajánlatot adott be,
azt sokallta a testület, a nyáron két ajánlat érkezett 9-10 milliós áron, most 14 milliós árajánlat
érkezett. Kérdése, hogy ezek után milyen felelősséggel dönt a testület? Erre az épületre nem
szabad ennyi pénzt rákölteni, mert ezzel még mindig nem lesz kész. Amikor feltárják majd a
födémet, ki tudja hol fog megállni a ráfordított költség.
A SÁMA üzletházban nagyon szép területek vannak eladók, ott tulajdonosok lehetnénk és a
könyvtárat ott kulturáltan el lehetne helyezni.
Ahhoz, hogy a pártoknak helyiséget biztosítsunk, tudni kellene melyik pártnak, hány tagja van.
Talán az iskolafogászatnak a volt GAMESZ épületében jobb helye lenne.
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Dr. Török Gábor képviselő:
Célszerűbb lenne a polgármesteri hivatalokat tetővel megfejelni, és ebbe a két épületbe elhelyezni
valamennyi tevékenységet.
Az iskolafogászattal kapcsolatosan az a véleménye, hogy a Szt. István út 1. sz. alatt kellene
létrehozni egy gyermek egészségügyi központot és ott lenne a helye az iskolafogászatnak is,
természetesen bővítéssel.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Azt az ingatlant eladtuk, és akinek eladtuk, már tovább is adta.
Dr. Török Gábor képviselő:
Az nagyon nagy baj.
Csető Béla alpolgármester:
A hivatalok tetőbeépítésében kell gondolkodni. Nem igaz, hogy minden pártnak külön helyiségre
van szüksége, több párt is osztozhat egy helyiségen, úgyis minden hónapban egyszer-kétszer
jönnek össze. Erre egy rendszert kell kidolgozni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A Kisgazda székház melletti helyiség bérlete hamarosan lejár. Ott is lehetne pártokat elhelyezni,
kis irodákkal és egy közös tárgyalóval.

/Spaits Miklós megérkezett!/ Jelenlévők száma: 15 fő.
Mezey Attila képviselő:
Lehetne tárgyalni az új egészségház vezetőjével, nem-e tudnák befogadni az iskolafogászatot.
Murvai Lászlóné képviselő:
A volt könyvtár épületére már lett volna vevő, mindenképpen egészségesebb lenne egy új
épületbe elhelyezni a könyvtárat.
Mezey Attila képviselő interpellációjában olvashatják, hogy milyen területeket nem lett volna
eladni a SÁMA Kft. részére.
A tetőterek beépítése álom, mert nincs rá pénz.
Spaits Miklós képviselő:
Szerette volna kérni, hogy a FIDESZ csoport a volt GAMESZ épületében kapjon helyet, de
tudomására jutott, hogy ott tulajdonjogi probléma van. Az épület tulajdonosa a Magyar Állam,
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aki a Dél-Pestmegyei Sütőipari Vállalatnak adta kezelésébe. Tehát az önkormányzat nem
tulajdonos.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A helyiségek hasznosításának vizsgálatát adjuk vissza a bizottságnak.
A javaslattal a testület egyhangúlag egyetértett.

Aki a Vagyonkezelő Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

268/2001./11.12./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Vagyonkezelő Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

9. napirendi pont:
Településügyi- és Ipar-Kereskedelmi- Mezőgazdasági Bizottság beszámolója:
-

Penny – Profi áruház létesítése:
/szóbeli előterjesztés/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Köszönti Szabó Krisztinát a Profi áruházlánc képviselőjét. Felkéri, hogy tájékoztassa a testületet
elképzelésükről.
Szabó Krisztina:
Köszönti a testületet és elmondja, hogy szándékukban áll Gyömrőn egy Profi diszkont áruházat
létesíteni. Tudomásukra jutott, hogy a központi területen történő elhelyezés ellen többen
tíltakoztak, ezért nem ragaszkodnak a központi területhez. Szóba került a piac területe is, ő attól
fél, hogy ott ugyanilyen ellenállásba fognak ütközni. Harmadik területként merült fel a Búcsú tér,
ettől a lehetőségtől sem zárkóznak el.
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Örül annak, hogy a Profi változtatott az álláspontján, figyelembe veszik a helyi ellenállásokat.
Részéről nem érti, miért ragaszkodnak központi területhez. Szinte naponta jár vásárolni és azt
állapította meg, hogy az emberek 90 %-a ezekhez az üzletekhez gépjárművekkel járnak vásárolni.
A Búcsú teret sem igazán tartja megfelelőnek, azonban el tudná képzelni helyette a jelenlegi
óvoda átalakítását erre a célra és helyette építenének egy óvodát.
Csető Béla alpolgármester:
A jövő héten lakossági fórumra kerül sor a falusi iskola tornatermében, ahol nyilatkozni fognak
arról a lakosok, hogy a Búcsú téren igénylik-e az áruház felépítését.
Garádi István képviselő:
Javasolja, hogy a Műemlékfelügyelőséget hívják meg.
Spaits Miklós képviselő:
Az összevont bizottsági ülésen megfogalmazta, hogy először nézzék meg a területeket és azt
követően szülessen döntés. Nagyobb bevásárlási lehetőséget kell teremteni, de a helyben működő
vállalkozók érdekeit is figyelembe kell venni. Most csak állásfoglalást tegyen a testület.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Soha nem lehet tudni, mi a megfelelő sorrend. Mindenképpen további tájékozódás szükséges,
elkerülhetetlen, hogy ne nyilatkozzon a lakosság
Szabó Krisztina:
Magáningatlan megvásárlásától sem zárkóznak el.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Ebben az esetben az önkormányzat bevételtől esne el.
Nagy Tiborné alpolgármester:
A november 23-i közmeghallgatáson véleményt nyilváníthat a lakosság.

Spaits Miklós képviselő:
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A lakosságot nem lehet kizárni, de a kérdést csak akkor lehet elé vinni, ha a dolog jól van
megfogalmazva.

Füzéri István képviselő:
Szeretné, ha egyes képviselők nem választási kampánybeszédet tartanának.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdése van-e még kérdés? Ha nincsen, megköszöni Szabó Krisztina részvételét, a testület
közmeghallgatására szeretettel várjuk november 23-án 17.00 órára, a mögöttünk lévő iskola
aulásában.

-

Penny áruház:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Köszönti a Penny áruházlánc képviseletében megjelenteket, kéri, hogy mondják el
elképzeléseiket.
Audi Krisztina tolmácsol a német képviselőnek:
Köszönik a lehetőséget a testületnek. Elmondják, hogy Magyarországon 128 üzletük van,
nemcsak nagyvárosokban, hanem kisvárosokban is jelen vannak. Üzletpolitikájuk, hogy legjobb
árakon a legjobb minőségű árukat ajánlják. Úgy gondolják, hogy egy ilyen látványosan fejlődő
várost, mint Gyömrőt sem szabad kifelejteni ebből az üzletláncból. A város vezetésével együtt
keresnek lehetőséget, hogy áruházat tudjanak építeni, természetesen a itt élő polgárok
egyetértésével, mert nagyon fontosnak tartják, hogy figyelembe vegyék a lakosok érdekeit is.
Az ő szempontjukból a beruházásnak gazdaságosnak kell lenni, ezért a központi terület érdekelné
őket. A tapasztalatok és számok azt mutatják, hogy központi helyen érdemes áruházat építeni.
Ezért magukkal hoztak egy tervezőt, aki be tudná mutatni, hogy lehet olyan megoldást találni,
ami figyelembe veszi az aggályokat, és a megépített áruházzal mindenki elégedett lesz. Szeretnék
megvédeni álláspontjukat, a kérdésekre szívesen válaszolnak.
Garádi István képviselő:
1997-98-ban elég sokat járt el annak érdekében, hogy a településen Penny áruház épüljön.
Nemcsak a település központi része, de a széle is érdekes lehet. Tapolcán és Keszthelyen a
települések szélén van az áruház, mégis óriási a forgalom. Igazából nem érti a központi helyhez
történő ragaszkodásukat, mert ezekbe az áruházakba kizárólag gépjárművekkel járnak vásárolni
az emberek. Ezért nagyon figyelmükbe ajánlja a külső területeket, Bp. külső gyűrű területét, ahol
igen nagy az átmenő forgalom.
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Több nagy áruházban lehet már kártyával fizetni, mivel Magyarországon is csökken a készpénz
forgalom. Ezzel kapcsolatosan van-e elképzelésük.

Penny képviselője:
A magyar bank rengeteg pénzt kér a kártyás fizetésért, de ha ez a kívánság, úgy építik meg az
áruházat. Amely településeket a képviselő úr említett a gépkocsiforgalom dominál, azonban
vannak olyan települések, ahol sokan gyalog és kerékpárral mennek az üzletbe.
Az sem mindegy milyen létszámú egy település.
Mezey Attila képviselő:
Kérdése, hogy központi területen kívül érdekli-e a Penny képviselőit más lehetőség?
Penny képviselője:
Ők elsősorban a központi ingatlant tartják megfelelőnek. Természetesen ha a testület másképpen
dönt, el fogják fogadni. Egy ilyen áruháznak forgalmat kell bonyolítani és nyereséget kell
termelnie. Egy kieső terület olyan nagy kockázat, amit nem tudnak vállalni.
Mezey Attila képviselő:
Esetleg magánterületet kívánnak-e igénybe venni?
Penny képviselője:
Ha privát telket fel fognak ajánlani, meg fogják vizsgálni, de elsődleges céljuk, hogy ezen az
ingatlanon tudjanak építeni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
November 23-án lesz egy lakossági fórum 17.00 órakor, amelyre a Penny képviselőit szeretettel
várjuk.
Penny képviselője:
Élni fognak a lehetőséggel, hogy elmondják a lényeget.
Sas Zoltán képviselő:
Úgy érzi, hogy a Penny is az azonnali megtérülés irányába mozdul el. A megépülő MO-ás út nem
túl messze fog elmenni Gyömrő városától, ahol komolyabb beruházások várhatók. Nem volna
addig célszerű egy kisebb áruházat építeni, amit bővíteni lehet?
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Penny képviselője.
Kisebb áruház azért nem szerencsés, mert kevés árut tudnak benne elhelyezni és ez a település
elbír egy nagyobb áruházat.

Sas Zoltán képviselő:
Vecsésen, Pilisen, Üllőn szinte az országút mellett vannak az üzleteik. Maglód és Gyömrő között
is elhelyezhető lenne egy áruház, ami két nagy települést tudna kiszolgálni.
Ezen a területen komoly fejlesztés várható.
Penny képviselője:
Meg lehet nézni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Az említett lakossági fórumon tudunk ebben a témában tovább menni. Javasolja, hogy a két
pályázóval mégegyszer járják körbe a területeket.
Köszöni a megjelenést és a tájékoztatást.
Dr. Török Gábor képviselő:
Ha a központi terület miatt nagy a lakossági ellenállás, nem túl szerencsés erőltetni. Meg lehetne
nézni az Epres területét is erre a célra. Javasolja, hogy a központi építkezést vessék is el, ne
legyen ebből lakossági felháborodás.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
384 kérdőívet kaptunk vissza a lakosságtól, ebből az érzékelhető, hogy a lakosság nagy része
igennel szavaz arra, hogy legyen Profi, vagy Penny áruház, azonban a lakossági fórumot
mindenképpen meg kell várni.
A központi terület mellett vannak jó érvek is, mert megoldaná a sportöltőző problémáját,
valamint a parkolási lehetőséget, azonban ezen a területen ő is szívesebben látna egy szállodát.
Az emberek nagy része szeretné, ha lenne bevásárlási lehetőség, de ne a központban. Tehát van
igény, de nem feltétlenül kell feláldoznunk a központot.
Mezey Attila képviselő:
Akkor tud a testület tovább jutni, ha a központi terület igénybevételét elveti, a lakossági
vélemény is ez. Javasolná, hogy a testület most hozzon egy nemleges döntést a központi területre.
Spaits Miklós képviselő:
Nem hiszi, hogy a testület ennyire kényszerhelyzetben van, nyugodtan megvárhatjuk a
közmeghallgatást és azt követően döntsünk. A testület régóta foglalkozik azzal, hogy egy
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városközpontot alakítsunk ki. A központi terület a legértékesebb területünk, nem lenne célszerű
ezt egy diszkont áruház létesítésére felhasználni.

Füzéri István képviselő:
Véleménye szerint a piac területe is olyan nagy felháborodást keltene, mint a központi terület. Ezt
sem szabad beépíteni, mert akkor hol helyezzük el a piacot.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Mindenképpen azt javasolja, hogy a közmeghallgatás után döntsön a testület. Pénteken a Búcsú
térrel kapcsolatosan már tudunk valamit.
Garádi István képviselő:
Megnézte a tervet, mely szerint az áruház elhelyezése a teniszpályán történne.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Amikor az előző ciklusban tárgyalta az áruház létesítéséről és arról volt szó, hogy mit nyújtanak
az iskolának, nem volt tiltakozás.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdése, hogy kinek lenne szimpatikus a Sport-büfé és teniszpálya helyén az áruház létesítése?
Megállapítja, hogy 5 igen szavazattal a testület egyértelműen elutasítja a központi terület
igénybevételét.
Javasolja, hogy a témában bizottsági szinten tovább folyjék a munka.
A javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta.

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

Spaits Miklós képviselő:
Javasolja, hogy a Food Zea Kft. tájékoztatóját hallgassa meg a testület, attól függetlenül, hogy
ezzel a témával a bizottság még foglalkozni kíván.
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Food Zea Kft. képviselője:
Tisztelettel köszönti a testületet és köszöni a lehetőséget, hogy lehetőséget kap arra, hogy kifejtse
mit szeretnének megvalósítani, ha ehhez a hozzájárulást megkapják.
1993 óta működik a cég, a sülysápi HB udvarban komoly tapasztalatokat szereztek
Sülysápi születésű és ez a település nem esik messze Gyömrőtől, ezért folyamatosan látta
Gyömrő fejlődését, hihetetlen tempóban, szemmel láthatóan gyarapszik a város.
A kért területet régóta figyeli, ami alkalmas lenne egy sport- és szabadidő központ létesítésére.
Az év minden szakában lenne sportolási lehetőség. A terület rendbetételét 23 millió Ft-ra
taksálták. Utat kellene építeni, különböző játékokra szolgáló pályákat, szabadtéri színpadot, stb.
A varázslat, ami megfogta Gyömrő iránt, az Eskü téren bemutatott „István a király” c. előadás
volt. Az a 3-4 ezer ember, aki ezt az előadást végignézte nagyon pozitív véleményt mond a
polgármester munkájáról. A Rozmaring Néptáncegyüttes is nagyot alakított, és az országnak még
kis része bizonyosodhatott meg, hogy ez a csapat mit tud alkotni. Ennek országos
megismertetésében szeretne cégük közreműködni.
Országos játékok döntőjét szeretnék jövő augusztusban megrendezni, és lehetőség lenne rá
Gyömrőn, ha január végéig képbe tudnának kerülni.
Eredeti elképzelésük, hogy a döntő belépője díjtalan lenne, óriási tömeget mozgatna meg.
Amennyiben a város külföldi hírnévre is törekszik, egy ilyen nagy rendezvény megfelelő hírverés
volna, valamint turisztikai látványosság is.
Dr. Török Gábor képviselő:
Kérdése, hogy milyen szórakoztató létesítményeket gondolnak, mert a diszkóval kapcsolatban
rossz tapasztalatunk volt. A sportjátékokat üdvözölni tudná. Rendezési tervünk szerint ott komoly
fejlődést szeretnénk.
Food Zea Kft képviselője:
Volna diszkó, de havonta 1-2
alkalommal gondolnák, különféle pályákat építenének,
görkorcsolya, jégpálya, komoly szabadtéri színpad, ami koncertek adására alkalmas. 3 éves kortól
a nagypapa korig minden korosztály szórakoztatását biztosítanák.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Köszöni a tájékoztatást és kéri, hogy bizottsági szinten folytatódjon ebben a témában a munka.
Mivel 22.00 óra van, kérdése, hogy folytassák-e a testületi ülést. Aki a folytatással egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.

/Csető Béla alpolgármester, Garádi István, Dr. Török Gábor, Udvardi László képviselők
elhagyták az üléstermet!/ Jelenlévők száma: 11 főú.
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Megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással a folytatás
mellett döntött.
Spaits Miklós képviselő:
Szeretne tájékoztatást adni a most 18 órakor tartott Településügyi Bizottság üléséről.
Füzéri István képviselő:
Valami rendet kellene tenni magunk között. Meghívják őket 17.00 órára bizottsági ülésre és nincs
jelen a bizottság elnöke, aki rendszeresen késik. A meghívott vendégek várnak, nem tiszteljük a
megjelenésüket azzal, hogy pontosan érkezzünk. A jelenlévő tagok pedig szégyenkeznek. Sok
esetben anyag nincsen a tárgyalandó témákhoz, vagy nem tudnak semmit az előterjesztők.
A mai ülést 18 órára hívták össze, amikor testületi ülés folyik. Ez a rendszer vagy megszűnik,
vagy nem hajlandó bizottsági ülésre jönni. A mai napi egyik napirend, pályázat elbírálása,
hogyan lehet ezt megengedni.
Spaits Miklós képviselő:
Eléggé meglepőnek tartja a kritikát, mivel Füzéri István nem vett részt a mai bizottsági ülésen,
vagy részt vesz az ülésen, vagy mondja le a tagságát. Ha lehet zárjul le ezt a vitát.
Füzéri István képviselő:
Ha ez először fordult volna elő, nem szólna semmit, de sorozatosan előfordul.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Javasolja, hogy vegyék igénybe a hivatali dolgozók segítségét annak érdekében, hogy a bizottsági
ülések rendben folyjanak, a bizottsági ülések előtt egyeztessenek a bizottsági elnökök a hivatali
előterjesztőkkel.
Murvai Lászlóné képviselő:
Nem kell megsértődni azért, ha valaki megmondja az igazat. A legutóbbi bizottsági ülés együttes
ülés volt az Ipar-Kereskedelmi- Mezőgazdasági Bizottsággal és egyik bizottsági elnök sem
érkezett időben, a napirendekkel kapcsolatosan nem tudtak semmit, a hivatal részéről megjelent
előadóknál volt térkép, rajz, azon kívül semmi.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Mégegyszer kéri, hogy vegyék igénybe a hivatal segítségét a bizottsági ülések előtt, és a
pontosság legyen fő szempont, főleg akkor, amikor vendégeket hívunk.
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Mezey Attila képviselő:
Nem sok esetben fordul elő az, hogy a bizottsági elnök késik. Sajnos a hivatal munkatársai sem
mindig rendelkeznek megfelelő tájékozottsággal egy-egy ügy tekintetében. Csető Béla
alpolgármester úr sem jelent meg a bizottsági ülésen, aki a diszkont áruházak ügyében tudott
volna tájékoztatást adni.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a bizottsági beszámolót fogadja, szavazzon.

269/2001./11.12./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
a Településügyi Bizottság október 30-i beszámolóját
elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

11. napirendi pont:
Településügyi Bizottság beszámolója: /november 12-i/
/szóbeli előterjesztés!/

Spaits Miklós képviselő, bizottsági elnök:
Ismerteti a napirendi pontokat.
A bizottsági ülés 3 fővel határozatképes volt.
A könyvtár felújítására 5 pályázat érkezett. Sajnos a vállalkozók hiányosan kapták meg az
anyagot, ezt pótolni kellett. A Tóth Z Kft. ajánlata volt a legkedvezőbb. Azonban elhangzott egy
olyan javaslat is, miszerint ne újítsuk fel a könyvtárat, hanem építsünk újat.
Füzéri István képviselő:
A könyvtár felújítással kapcsolatos előzőekben elmondottakat fenntartja, valamint elmondja,
hogy ez nem pályáztatás volt, hanem árajánlat kérés. Ő tavaly tavasszal 7,5 milliós ajánlatot adott
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be a felújításra, most miért fogadná el a 12 milliós árajánlatot. Ha ezt a testület elfogadja, ő
félmillióval kevesebbért elvégzi a munkát.
Mezey Attila képviselő:
Ez a dolog másfél év óta húzódik, azóta azt javasolja, hogy új könyvtárat építsenek. Ha ebben
másfél évvel ezelőtt döntés született volna, már jóval előbbre lennénk.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Már olyan sokszor elhangzott, hogy a bizottsági anyagok előkészítetlenül kerülnek a bizottságok
elé. Végre el kellene dönteni, hogy kinek a feladata a bizottsági anyagok előkészítése. Véleménye
szerint a bizottsági elnökök feladata, a bizottsági ülést ő hívja össze, a napirendi pontokat ő adja
meg. A bizottsági elnökök az ülés összehívása előtt menjenek be a hivatalba és a hivatali
dolgozókkal együtt készítsék elő az anyagot. Sajnos ezt nagyon kevés bizottsági elnök teszi meg,
ezért vannak egy-egy ügyben két évig döntésképtelen helyzetben. Ha olyan nehezen megy egyegy dolog előkészítése, kérjük szakfelügyelet véleményét.
Füzéri István képviselő:
Már elmondta, hogy hosszú távra a felújítás nem oldja meg a könyvtár problémáját, mert marad a
régi tégla alapozás, szigetelési gond stb. Sajnos ilyen huza-vona után már gyömrői vállalkozó
nem szívesen ad árajánlatot. Ha ezt az ingatlant jelen állapotában el tudjuk adni, az eladási árból
és a félretett pénzből fel lehetne építeni egy új épületet. A felújítást előre nem lehet megmondani
mennyibe fog kerülni, mert amikor elkezdik bontani a tetőt, akkor derül ki, mennyit kell még
hozzátenni.
Mezey Attila képviselő:
Szavazzanak arról, hogy felújítás legyen, vagy eladás?
Murvai Lászlóné képviselő:
Nagyon sajnálja, hogy a sportcsarnok tető felújításánál is el lett utasítva a gyömrői vállalkozó,
mert mire reklamációra kerülne sor, a budapesti vállalkozó cége már régen meg fog szűnni.
A könyvtár rendezése mindannyiunk érdeke. Ne sajnáljuk eladni és egy új épületet építeni.
Spaits Miklós képviselő:
Javasolja, hogy a rendkívüli ülésre napoljuk el ezeket a dolgokat.
A csatorna bekötéseket vegyük le a napirendről, mert lesznek újabb igények is és akkor együtt
kezeljük ezeket a kérelmeket. Esetleg addig állami támogatást is kaphatunk rá.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Akkor javasolná, hogy a november 19-i rendkívüli ülés keretében kerüljenek megtárgyalásra a
mai bizottsági témák.
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A javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Köszöni a figyelmet és megjelenést, a testületi ülést bezárja.

K.m.f.

/Rádóczi Gusztáv/
polgármester

/Varga Ernő/
jegyző

/Farkas Lajos/
jkv. hitelesítő

/Sas Zoltán/
jkv. hitelesítő

