JEGYZŐKÖNYV
Készült:

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

Jelen vannak:

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

Igazoltan
távolmaradt:

Udvardi László képviselő.

Távolmaradását
nem jelezte:

Garamszegi Sándor, Dr. Petky Ferenc, Polgár Péter képviselő.

Tanácskozási joggal részt vett:

Varga Ernő jegyző.

Meghívottként
megjelent:

Jancsó Béla Közműszolg. Kft. igazgatója
Kőszegi Sándor Közműszolg. Kft. ig.h.,
Hajdú András iskolaigazgató,
Szende Márta iskolaigazgató,
Bechlerné Tarsoly Anikó óvodavezető,
Kissné Páska Andre pü. Irodavezető,
Rupp Zoltán műsz.- beruh. Irodavezető,
Lakosság részéről: 2 fő.

Rádóczi Gusztáv köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, 13
képviselő van jelen, a rendes ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, Füzéri István és Garádi István képviselők
személyében.
Megállapítja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta.
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A jegyzőkönyvet Horváth Ferencné vezeti.
Kérdése, hogy van-e napirend előtti felszólalás?
Nincs.
Szeretné jelezni, hogy a Pénzügyi Bizottság, mivel két ízben nem volt határozatképes, így annak
nem beszámolója, hanem megtárgyalandó anyagai vannak, ezért a bizottság beszámolójának
elfogadása is kikerül a napirendből.
Murvai Lászlóné képviselő:
Véleménye, hogy a bizottsági tagoknak komolyabban kellene venni a munkát, az ilyen
nemtörődöm bizottsági tagokat le kell váltani.
Farkas Lajos képviselő:
Javasolja, hogy a VOKS Bizottság anyagát vegyék előbbre, hogy a jelenlévő pályázóknak ne
kelljen végigülniük az ülést.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Elkezdődtek a szabadságolások, és a szabadságon lévő bizottsági tagokat elég nehéz visszahívni
bizottsági ülésre. Remélhetőleg szeptembertől a rend helyreáll. A megtárgyalandó anyagokon itt
az ülésen túljutunk majd.
Van egy javaslat, miszerint a VOKS Bizottság anyagát vegyük előbbre, javasolja, az anyagot 4.
napirendként tárgyalni.
Aki egyetért azzal, hogy a VOKS Bizottság anyagát 4. napirendként tárgyaljuk, szavazzon.

A testület 13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyetért a VOKS
Bizottság anyagának 4. napirendként tárgyalásával.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki az említett változásokkal a napirendi pontokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
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N a p i r e n d tárgyalása:
1. napirendi pont:
Polgármester beszámolója, valamint polgármester által beterjesztett határozati javaslatok
/melléklet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Murvai Lászlóné képviselő:
Örül az ELMŰ-vel történt tárgyalásnak, mert született egy kis eredmény. A polgármester úr
diplomájának megszerzéséhez gratulál, azonban azt megtehette volna, hogy szabadságot kér a
testülettől.
Annak is örül, hogy a PEVDI veszélyes hulladékának ügyében is előrehaladtak, azonban akkor
lenne nyugodt, ha azt hallaná, hogy azt elszállították.
A Szt. István út 25.sz. alatti beázás megszüntetésével végre már foglalkozni kellene, mert most is
nagy kár keletkezett. Elég könnyelmű dolog volt a könyveket a földre rakni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Szerencsére túl nagy kár nem keletkezett, azonban a víz odafolyását valahogyan meg kell
akadályozni.
Sas Zoltán képviselő:
Akik késleltetik a könyvtár felújítását, mind felelősséggel tartoznak a tönkrement könyvekért. Itt
a Szt. István útról lefolyó vizet kell kezelni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a polgármesteri beszámolót elfogadja, szavazzon.

167/2001./07.09./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a polgármester beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.
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-

Polgármester által beterjesztett határozati javaslatok:
- Szennyvíztisztító átalakítására hozott határozat módosítása
/melléklet!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
A határozat módosítására azért van szükség, mert a pályázati támogatást két részletben kapjuk
meg.
Garádi István képviselő:
Függetlenül a beruházás megvalósulásától, az együttes ülésen is elhangzott, hogy a
szennyvíztisztító állapotáért a Vízügyi Igazgatóság és a Környezetvédelmi Felügyelőség is
felelős. Ettől függetlenül meg kell vizsgálni, hogy át lehet-e ütemezni a kivitelezést.
Sas Zoltán képviselő:
Reméli senki nem gondolja, hogy 2 évig folyik a felújítás. Javaslata, hogy erre az igérvényre
vegyünk fel hitelt, mert a munkálatokat el kell végezni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A mai nap délelőtt folytattunk tárgyalást a KEVITERV igazgatójával az átalakítással
kapcsolatban. Megegyezésnek kellett születnie, hogy a terv megfelel az üzemeltetőnek és a
Vízügyi Igazgatóságnak is, így a hónap végén hozzá lehet látni az átalakításhoz, amit két hónap
alatt be lehet fejezni.
A Vízügyi Igazgatóság plussz követelményt írt elő, a szennyvíz iszapkezelést.
A felújítás költségét a három településnek kell összeadnia, így nem túl nagy baj, ha jövő évben
kapjuk meg a második részletet.
Aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

168/2001./07.09./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
Gyömrő-Maglód-Ecser Önkormányzatok Képviselőtestületei
Gyömrő Város gesztorsága mellett közös pályázatot nyújtanak be
a PM Területfejlesztési Tanács által kiírt céljellegű decentralizált
fejlesztési célú pályázatra a szennyvíztisztító telep felújítására,
renkonstrukciójára.
A beruházási összegköltség
Éves bontásban:

35.900.000.- Ft + ÁFA
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2001. év: 20.000.000.- Ft + ÁFA
2002. év: 15.900.000.- Ft + ÁFA
A támogatási összeg. 22.000.000.- Ft.
Éves bontásban:
2001. év: 12.000.000.- Ft
2002. év: 10.000.000.- Ft
Vállalt önrész:
13..900.000.- Ft
Éves bontás:
2001. év: 8.000.000.- Ft
2002. év: 5.900.000.- Ft.
A saját forrást az érintett önkormányzatok a szennyvíztisztító
telep tulajdoni arányában biztosítják az alábbiak szerint:

Gyömrő /51,7 %/
Maglód /34,7 %/
Ecser /13,6 %/

2001. év

2002. Év

4.136.000.- Ft
2.776.000.- Ft
1.088.000.- Ft

3.050.300.- Ft
2.047.300.- Ft
802.400.- Ft

Gyömrő-Maglód-Ecser Önkormányzata a beruházáshoz szükséges saját
forrást, az eljárási költségtérítést, a pályázati anyag kiváltásának költségét és ezeknek ÁFA vonzatát a tulajdoni arányban /%/ költségvetési
rendeletében a fejlesztési forrásban megjelölt keretéből biztosítja.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.

- Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz:
/melléklet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Felkéri Nagy Tiborné alpolgármestert, hogy adjon tájékoztatást a testületnek.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Tudvalevő, hogy a tavalyi évben két felsőoktatásban részesülő diák kapott ösztöndíjat. Ebben az
évben szeptember 10-ig kell meghírdetni a pályázatot. Az ösztöndíjat kizárólagosan szociális
rászorultsági alapon lehet odaítélni. A pályázatnak három forrása van: települési önkormányzati,
megyei önkormányzati és központi költségvetési.
Az „A” típusú már a rendszerben bent lévő 10 hónapra /2 félév/
A „B” típusú a most jelentkezők 3x 10 hónap /6 félév/
A pályázat nyílvános, október 10-ig kell benyújtani. Csak a pályázónak adható felvilágoaűsítás,
az általunk kiadott űrlappal személyesen nyújtható be, más nem járhat el a pályázó ügyében.
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A beadott pályázatokat az önkormányzat november 16-ig bírálja el. Az összeg minimum 1.000.Ft/hó a települési önkormányzatoknál.
Javasolja, hogy az önkormányzat csatlakozzon a következő fordulóhoz.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

169/2001./07.09./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2002. évi fordulójához.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2001. szeptember 10.

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

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Felkéri Spaits Miklós képviselőt, hogy a 158. sz. határozattal kapcsolatosan adjon tájékoztatást.
Spaits Miklós képviselő:
Gyömrő Önkormányzata 7 pályázatot nyújtott be. Első számúként a szennyvíztisztító telep
felújítására, ezért várható, hogy a többi pályázaton nem fogunk nyerni.
A 22 milliós pályázati pénz lemondó nyilatkozatunk által olyan megállapodás született, amelynek
értelmében szeretnénk, ha a már bentlévő pályázatainkra fordítódna ez a pénz. Remélhetőleg a
könyvtári pályázatunkkal fogunk ebből pénzt nyerni, remény van arra, hogy kedvező válasz
születik.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, szavazzon.
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170/2001./07.09./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

/Garamszegi Sándor képviselő megérkezett!/ Jelenlévő képviselők száma: 14 fő.

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

-

Társulás a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségéhez:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés milyen előnyöket hozhat az együttes fellépés?
Mezey Attila képviselő:
Elolvasta a tájékoztatót, a társulás elég átfogó célokat fogalmazott meg, kézzelfoghatót nem
tudott belőle leszűrni. Véleménye szerint a befizetett tagdíjakból ők jól járnak ebből profitálnak.
Amennyiben a testület úgy dönt, hogy belép ebbe a társulásba, javasolja, hogy egy év elteltével
vizsgáljuk meg, mennyi előnyt tudunk a belépésből elkönyvelni, amennyiben nincs értelme a
tagságunknak, azt szüntessük meg.
Sas Zoltán képviselő:
Az önkormányzatnak 104.000.- Ft-jába kerül a belépés, meg kell próbálni, ha semmiféle
haszonnal nem jár, fel kell mondani.
Füzéri István képviselő:
Ez az összeg havi, vagy évi díj?
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Évi díj.
Egyébként egyetért Mezey Attila képviselővel, ha belépünk alapszabály módosítást is javasolni
kellene a választmányi tagokat illetően. A szavazáshoz minősített többségre van szükség.
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Aki egyetért a társulatba történő belépéssel szavazzon.

171/2001./07.09./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
7 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 4 tartózkodással
a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségéhez történő csatlakozást elvetette.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

-

Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottságba külsős tag jelölése:

Murvai Lászlóné képviselő:
Nem tudja miért kell ezt a dolgot hónapok óta tologatni. Továbbra is ugyanaz a három személy a
jelölt.
Mezey Attila képviselő:
Úgy érzékeli, hogy ez a dolog politikai egyeztetés hiánya miatt nem történt meg, javasolja, hogy
az egyeztetést hívja össze a polgármester.
Pesti Andrásné képviselő:
Miért van szükség ehhez politikai egyeztetésre?
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Mert egyik jelölt sem kapta meg a megfelelő szavazatot, tehát további jelöltekre van szükség. A
szeptemberi ülésig összehívnak egy egyeztetést.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Javasolja, hogy a szeptemberi ülésen egészüljön ki a bizottság egy külsős taggal, ennek
végrehajtásáért legyen felelős a polgármester.
A javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta.

-

Várossá nyilvánításból adódó okmányiroda, gyámhivatal, építéshatósági feladatok
megtárgyalása:
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Murvai Lászlóné képviselő:
Ehhez mennyi munkaerő beállítása szükséges?
Varga Ernő jegyző:
A BM és a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal keresett meg bennünket azzal, hogy milyen
szerepet tudna Gyömrő betölteni a várossá válás kapcsán.
Javasoltuk a határozati javaslatban szereplő településeket idevonni hozzánk. Legnagyobb esély az
okmányiroda létrehozására van, de a gyámhivatal és az építéshatósági feladatok is ide
kerülhetnek. Ezt egy kormányülés alkalmával fogják mehatározni.
Az érintett települések vezetőit meg kellett keresnünk, hogy akarnak-e Gyömrőhöz csatlakozni, a
létszám ettől függ.
Az okmányiroda működtetéséhez 2 főt felvállaltunk már. A BM technikai segítséget ad, valamint
a többlet a jövő évi normatívában fog jelentkezni.
A gyámhivatal és építéshatósági feladatok lehetőség szerint 2002 január 1-től lehetséges.
Sas Zoltán képviselő:
A határozati javaslattal egyetért, esetleg Úri és Kóka is csatlakozhatna, talán még Péteri is.
Varga Ernő jegyző:
Meg lehet keresni még ezeket a településeket is, de arányosan próbálják beosztani az illetékességi
területeket. Vecsés is fog illetékességi területet kapni.
Garádi István képviselő:
Helyesnek tartaná a régi járás visszaállítását, de Kóka Tura városhoz tartozik, nem biztos, hogy
ide kellene hozni. Véleménye szerint Péteri szívesen tartozna Gyömrőhöz.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Meg fogják vizsgálni, hogy mik a lehetőségek. Péterinek és Úrinak ajánljuk fel az idetartozást.
Aki ezzel egyetért, szvazzon.
Megállapítja, hogy a testület 12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot
elfogadta.
Aki egyetért azzal, hogy a határozati javaslatot a két községgel kiegészítsük, szavazzon.
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172/2001./07.09./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
vállalja az önkormányzat feladat- és hatáskörének bővítését gyámügyi igazgatás /gyámhivatal/, okmányirodai és
építéshatósági feladatok területén, esetlegesen más települések illetékességi területére is.
A városi gyámhivatal illetékességi területére Gyömrő központtal Ecser, Maglód, Mende, Sülysáp, Úri, Péteri illetékességi területét javasolja.
Felelős: jegyző.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.

-

Dr. Petky Ferenc indítványa:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Spaits Miklós képviselő:
Úgy gondolja, hogy helyes a kezdeményezés, díjat ezért nem javasol, hiszen megtiszteltetés
lenne, ha valaki, vagy valakik ezt megcsinálnák, felajánlás lenne.
Sas Zoltán képviselő:
Egyetértene a dologgal, ugyanakkor ütközési pontokat jelent. Ha közmegelégedésre szóló nóta
születik, el tudná fogadni az inditványt.
Pesti Andrásné képviselő:
Az inditványt jónak tartja, díjazásként 10-50.000.- Ft-ot tartana reálisnak.
Murvai Lászlóné képviselő:
Az ellenkezőjét mondja, az egészet nevetségesnek tartja. Július 1-vel 15 község kapta meg a
városi címet, nem biztos, hogy a lakosság ennek örülne.
Simon László képviselő:
Véleménye szerint ezt komolyan kellene venni. Meg kellene hirdetni.
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Dr. Török Gábor képviselő:
Bonyolult a kérdés, mert külön van szövegíró és dalszerző. Először a dal szövegét kellene
megírni, megzenésíteni már nem nagy dolog, azonban a szövegnek is kötődnie kell a
településhez.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Az ötlet jó, a helyi újságban meg kell hirdetni. Akik kint voltak az Eskü-téren, a máglya elégését
követően hallhatták Pató Szelám 25 percen belül írt versét.
Abban látja a problémát, hogy túl rövid idő áll rendelkezésünkre.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A helyi lap következő számában tegyük közzé, lényeg, hogy egy felemelő dal szülessen.
Aki egyetért a lapban történő meghirdetéssel, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület 12 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással
egyetért a Gyömrő Újságban történő felhívással.

Aki az Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

173/2001./07.09./ sz. 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.

4. napirendi pont:
VOKS Bizottság beszámolója
/melléklet!/
- Iskolaigazgatói pályázatok megtárgyalása:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdése a pályázók felé, hogy kívánják-e, hogy zárt ülést tartson a testület?
Pályázók: nem kívánják.
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Garádi István képviselő:
Egy pályázó nem jelent meg, ezért szükség volna a zárt tárgyalásra.
A helyes eljárás a zárt ülés, ha nyílt ülés keretében tárgyalnak, egy mondatot se ejtsenek a meg
nem jelent pályázóról.
Nagy Tiborné alpolgármester:
A pályázati eljárás törvényes volt. Valamennyi pályázó meghívást kapott. A jelen nem lévő
pályázó a tantestületi véleményformálási értekezleten mindkét intézményben jelen volt, az
értekezletek végén azt lehetett érzékelni, hogy visszalépett. Már a VOKS Bizottság ülésén sem
jelent meg.
Varga Ernő jegyző:
A pályázat folyamatában is nyílt ülések voltak, akkor hozzájárult, a pályázó nem kérte zárt ülés
tartását, nem látja szükségességét a zárt ülésnek.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Csak a támogatott pályázatokról esik szó, a jelen nem lévő pályázóról nem.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Szeretné felhívni a figyelmet, hogy a határozati javaslatokban elírás történt. A határozatnak
tartalmaznia kell az alapilletményt + vezetői pótlékot, a többi a működés függvénye.

-

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatói pályázata:

Nagy Tiborné alpolgármester:
Az igazgatónő alapilletménye 69.218.- Ft + 31.800.- Ft vezetői pótlék. Egyébként az igazgatói
bérezés 7 elemből áll össze, mely alapján összesen 130.000.- Ft, körüli lesz az illetménye.
Murvai Lászlóné képviselő:
Nagyon kevésnek tartja. Kérdése, hogy a nyugdíjba mi számít bele?
Nagy Tiborné alpolgármester:
Minden pótlék beszámít a nyugdíjba. A teljes közalkalmazotti réteg a 1992-es törvény alapján
van besorolva, szorzószámok alapján. Szeptember 1-től 20 % béremelés lesz, amely valamennyi
közalkalmazottra vonatkozik.
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Murvai Lászlóné képviselő:
80.000.- Ft alapot javasol Szende Márta részére.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Minden egyéb bérelemnek az alaphoz kell mozdulnia, kivéve a vezetői pótlékot. Hiába adnánk
most többet, a szeptember 1-i béremelés be fogja nyelni, mivel azt a törvény szabályozza.
Sas Zoltán képviselő:
A testületnek a kinevezés tényében kell dönteni, a fizetésre vissza lehet térni.
Varga Ernő jegyző:
A kinevezésnek kell először megtörténnie, azonban a bérmegállapítást is tartalmaznia kell a
határozatnak. A munkáltatói jogköröket a polgármester gyakorolja, a jutalmazás, fizetés
megállapítás a törvénynek megfelelően történik.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Szeptember 1-től egységesen kell kezelni a béreket is. Véleménye szerint a jövő évi
költségvetéskor kellene javaslatot tenni az intézményvezetők bérezésére.
Aki egyetért Szende Márta igazgatói kinevezésével és illetményének megállapításával,
szavazzon.

174/2001./07.09./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatójává
2001. július 1-től – 2006. július 31-ig
5 évre
Szende Mártát nevezi ki.
Bérezését a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. szerint, alapilletményét 69.218.- Ft +
31.800.- Ft vezetői pótlék állapítja meg.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2001. július 1.
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-

Fekete István Általános Iskola és Szakiskola igazgatói pályázata:

Nagy Tiborné alpolgármester:
Hajdú András illetményét: alapilletmény 67.400.- Ft + 36.570.- Ft vezetői pótlék javasolja
megállapítani.
A vezetői pótlék a tanulócsoportok számától függően kerül megállapításra.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki Hajdú András kinevezésével és javasolt illetmény megállapításával egyetért, szavazzon.

175/2001./07.09./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Fekete István Általános Iskola és Szakiskola igazgatójává
2001. július 1-től – 2006. július 31-ig
5 évre
Hajdú Andrást nevezi ki.
Bérezését a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. szerint, alapilletményét 67.400.- Ft +
36.570.- Ft vezetői pótlék állapítja meg.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2001. július 1.

-

Bóbita Napköziotthonos Óvoda vezetői pályázata:

Nagy Tiborné alpolgármester:
A Bóbita Óvoda vezetőjének illetményére: alapilletmény 51.480.- Ft + 36.570.- Ft-ban tesz
javaslatot elfogadásra.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki Bechlerné Tarsoly Anikó kinevezésével és javasolt illetményével egyetért, szavazzon.
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176/2001./07.09./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Bóbita Napköziotthonos Óvoda vezetőjévé
2001. augusztus 1-től – 2006. július 31-ig
5 évre
Bechlerné Tarsoly Anikót nevezi ki.
Bérezését a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. szerint, alapilletményét 51.480.- Ft +
36.570.- Ft vezetői pótlék állapítja meg.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2001. július 1.

-

Fekete István Általános Iskola és Szakiskola OKJ szerinti új szakmai képzés indítása:

Nagy Tiborné alpolgármester:
Úgy gondolja, hogy a törekvést támogatni kell, mert jó célt szolgál és anyagi eszközöket nem
mozgósit.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

177/2001./07.09./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Fekete István Általános Iskola és Szakiskolában az OKJ
szerint konfekció- méteráru- és lakástextil eladó képzés
indítását engedélyezi.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2001. szeptember 1.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a VOKS Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.
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178/2001./07.09./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a VOKS Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő. azonnal.

/Garádi István képviselő elhagyta az üléstermet!// Jelenlévő képviselők száma: 13 fő.

5. napirendi pont:
- Pénzügyi Bizottság megtárgyalandó anyagai
/melléklet!/
-

Garádi István önálló képviselői indítványa:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Törvény nem írja elő, hogy nem kérhet pénzt, az üzemeltető úgy gondolja, hogy ezzel
szolgáltatást végez és ezért a közműnyilatkozat kiállításáért 1.200.- Ft-ot kér. Az önkormányzat
kérése az volna, hogy a gyömrői lakosoknak minden ellenszolgáltatás nélkül adják ki a
közműnyilatkozatot.
Továbbá az a kérés, hogy a próbaüzemet folytassa az üzemeltető.
Kérdés, hozzászólás?
Mezey Attila képviselő:
Kérdése a pénzügyi iroda vezetője felé, hogy a víz- és csatorna bérleti díja 2000. évre
vonatkozóan átutalásra került-e?
Kissné Páska Andrea pü.vez.:
Előleg került átutalásra.
Mezey Attila képviselő:
Van egy szerződés, melynek minden pontját szigorúan be kellene tartani. Ezt az üzemeltető
folyamatosan sérti, annak több pontja nem kerül betartásra. A szerződés azt is tartalmazza, hogy a
mérlegkészítést követő 30 nap után az üzemeltető befizeti a bérleti díjat az önkormányzatnak.
Javasolja, hogy határozatban mondja ki a testület, hogy a polgármester tegyen lépéseket a bérleti
díj beszedésére, s amennyiben szükséges, jogi úton próbáljuk rendezni.
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hogy szükség van-e jogi útra, vagy elszámolható a tavalyi bérleti díj? Kérdés a jelenlévő
üzemeltető felé.
Jancsó Béla üzemeltető:
A felvetett indítvány kissé elhamarkodott és indokolatlan. Az üzemeltető jó szándékát az is jelzi,
hogy a 2001. évre is fizetett már előleget. A bérleti díj rendezése kifejezetten adminisztratív
dolog, semmi szükség arra, hogy gerjesszék a dolgokat. Ezt a dolgot napi kérdésként kezeljük, a
három községben 6 témakörben kell elszámolást végezniük. A kötelezettség mindhárom
településen egységesen áll fenn, korrekt számolást fognak tenni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Tudnak mondani határidőt?
Jancsó Béla üzemeltető:
30 napon belül el fognak számolni.
Mezey Attila képviselő:
Amennyiben 30 napon belül az elszámolás megtörténik el tudja fogadni. Kéri, hogy a soron
következő ülésen kapjon a testület tájékoztatást arról, hogy az átutalás megtörtént-e.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A próbaüzem folytatását illetően egyeztettek a Vízügyi Igazgatósággal, ez jó kéthónapos munka.
Jancsó Béla üzemeltető:
A próbaüzem lezárásának felvetését azért tették meg, mert a költségvetésben erre meghatározott
összeg kimerült. A Vízügyi Igazgatóság úgy foglalt állást, hogy a próbaüzemet folytatni kell,
ezért a folytatáshoz szükség van a képviselőtestület döntésére. Mert ha folytatják, hozzá kell
rendelni az összeget is, valamint meg kell határozni, hogy meddig. Ebben a két dologban kéri a
testület döntését.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Mi ennek a havi költsége, és mi a további teendő?
Jancsó Béla üzemeltető:
Árajánlatot kell kérni a BME-től és az általa meghatározott összeget hozzá kell tenni. A folytatás
minimum 6 hónap és maximum amíg nem üzemel a felújított tisztító. Amikor az átalakítás
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megtörténik, új megállapodás alapján kell a próbaüzemet lefolytatni. Ezt az egész dolgot a
tervezői szerződésben kell vállalni.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Javasolja, hogy ezt az egész dolgot kapja meg bizottság és a további megállapodásokat,
egyeztetéseket végezzék el. Ezért legyen felelős a polgármester.
Jancsó Béla üzemeltető:
Meg kell határozni, hogy a KEVITERV mikor veszi át a próbaüzemelést.
Csető Béla alpolgármester:
Ha a telep átalakítása megtörténik és produkálják az I. osztályú vízminőséget, akkor kell
próbaüzemet csinálni.
Javasolja, hogy a Településügyi Bizottság ezt vegye át.
/Garádi István képviselő visszaérkezett az ülésterembe!/ Jelenlévő képviselők száma: 14 fő.
Jancsó Béla üzemeltető:
A kérdés az, hogy mikor kezdődik el az újabb tevékenység, mert a BME-t akkor kell kiléptetni,
amikor a KEVITERV elkezdi a munkát.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A Vízügyi Igazgatóság kérése, hogy ne legyen lyuk.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Azt most nem tudjuk megmondani, hogy a KEVITERV mikor kezdi el a munkát, kéri, hogy
bizottsági szinten történjen ebben tárgyalás.
Pesti Andrásné képviselő:
A keret teljesen elfogyott?
Jancsó Béla üzemeltető:
6 hónapra volt meghatározva, és 1,5 éve megy a próbaüzem.
/Mezey Attila képviselő elhagyta az üléstermet!/ Jelenlévő képviselők száma: 13 fő.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Javaslata, hogy az egész témát kapja meg a Településügyi Bizottság.
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Dr. Török Gábor képviselő:
A KEVITERV-vel kötendő szerződésbe a próbaüzem levezetését is bele kell tenni.
Csető Béla alpolgármester:
Benne van.
Garádi István képviselő:
Kérdése, mikortól érvényes a KEVITERV szerződése?
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Hiába lenne máris érvényes, sajnos nincs engedély a szakhatóságoktól. Ígéret szerint a jövő hétre
meg lesz az engedély.
/Mezey Attila képviselő visszaérkezett az ülésterembe!/ Jelenlévő képviselők száma: 14 fő.
Garádi István képviselő:
Nincs itt szükség bizottsági döntésre, amikor meg van az engedély a szakhatóságok részéről,
abban a pillanatban jogilag hatályba lép a KEVITERV szerződése.

-

2001. évi költségvetés módosítása:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
A rendelet módosítása átfogó pénzügyi tételeket tartalmaz.
Aki a rendelet módosításával egyetért, szavazzon.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete 14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotta a
9/2001./VII.09./sz. r e n d e l e t é t
a 3/2001. /II.15./számú, az önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló rendeletének
módosításáról.

6. napirendi pont:
Településügyi Bizottság beszámolója
/melléklet!/
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-

lakossági észrevételek Gyömrő buszközlekedésével kapcsolatban:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
A közlekedés jobbítása érdekében felvettük a kapcsolatot a VOLÁNBUSZ vezetőivel.
Továbbá tárgyalást folytattunk a Vasútállomás főnökével a kerékpár tároló és parkoló ügyében.
Simon László képviselő:
A lakossági észrevételek megérkezése előtt három héttel ő is megbeszélést folytatott az
állomásfőnökkel, aki a problémákra azt a választ adta, hogy nincs pénz és hogy eddig milyen
szépen takarította az állomást és annak környékét az önkormányzat. Ebben továbbra is kéri a
segítségünket.
Garádi István képviselő:
Valóban az önkormányzat nagy részt vállalt a vasútállomás és környékének rendezésében, mert ő
maga amikor polgármester volt úgy gondolta, hogy a vasútállomás a település előszobája, amivel
fokozottan kell foglalkozni.
A VOLÁNBUSZ helyi közlekedésének problémája nem újkeletü, sajnálatos módon igazuk van a
levelek iróinak. Az előbb azért ment ki, hogy megnézze hány utas száll le a 31-esen közlekedő
gyorsjáratról. Mindössze 3 fő utazott rajta. Véleménye szerint a járatok nem lettek eléggé
propagálva. Ha nem lesz rentábilis, meg fogják szüntetni és ebben az önkormányzatnak nagy
felelőssége lesz.
Szeretné ha az érintett önkormányzatok levélben fordulnának a BKV-hoz azzal a kéréssel, hogy
engedjék a VOLÁN-buszokat az Őrs vezér téren beállni a megállójukba, mert a jelenleg kijelölt
VOLÁN-buszok megállójának megközelítése az utasoknak problémát jelent.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Tapasztalata, hogy mind a MÁV, mind a VOLÁNBUSZ vezetése készségesen tárgyal.
Nemrégiben utazott a 31-esen közlekedő gyorsjáraton és befelé tele volt a busz. Valóban az egyik
járat visszafelé indulása nem a legjobb időben történik, ezzel kapcsolatban tárgyalni fognak. A
VOLÁNBUSZ vezetői azt mondták, ha 10 ember utazik, akkor már nem fogják megszüntetni.
Amikor ő utazott még az Őrs vezér téren volt a megálló, ahonnan nagyon jól lehetett bármely
irányba csatlakozni. Valóban nagyobb propagandát kell kifejteni és további tárgyalásokat kell
folytatni. Remélhetőleg az iskola indításakor megnő az utazók létszáma.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy tárgyalásokat folytasson a VOLÁNBUSZ vezetőivel a járatok
megoldása ügyében, szavazzon.
/Murvai Lászlóné elhagyta az üléstermet!/ Jelenlévő képviselők száma: 13 fő.
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179/2001./07.09./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazatta., 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
felhatalmazza Rádóczi Gusztáv polgármestert, hogy
folytasson tárgyalást a VOLÁNBUSZ képviselővel és
közösen – a lakosság által felvetett javaslatokat figyelembevéve – dolgozzák ki a helyi menetrendet.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: szeptemberi testületi ülés.

-

Lakossági kérés fekvő rendőr elhelyezésére:

A testület egyetért a bizottsággal, nem javasolja a fekvő rendőr elhelyezését.

-

Rákos Mezeje Rt. Kóczán útra vonatkozó belterületbe csatolási igénye:

Spaits Miklós képviselő:
Itt területcseréről is beszéltünk.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért a határozati javaslattal, szavazzon.

180/2001./07.09./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
felkéri a polgármestert, hogy a Rákos Mezeje Rt. kérelme
tárgyában /területek belterületbe vonása/ kezdeményezzen
tárgyalásokat az Rt. vezetőivel. A tárgyalásokba vonja be
a Településügyi Bizottság elnökét. A tárgyalások eredménye
- döntésre – a szeptemberi önkormányzati tanácskozás elé
kerüljön.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: szeptemberi testületi ülés.
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-

„Kertváros” Délkeleti Agglomeráció Kistérségi Területfejlesztési Társulás ajánlata:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért a bizottság határozati javaslatával, szavazzon.

181/2001./07.09./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással
döntött arról, hogy a „Kertváros” Délkeleti Agglomeráció
Kistérségi Területfejlesztési Társulás ajánlatát nem fogadja el, a társulás munkájában nem kíván részt venni.
Felkéri a polgármestert, hogy levélben tájékoztassa a társulást a testület döntéséről és arról, hogy a gyömrői önkormányzat figyelemmel kíséri a társulás munkáját.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

-

BUVIHÍR Rt. kérelme:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
A park baloldalán van egy trafik, most a jobb oldalára tennénk egy másik épületet, ami egyáltalán
nem illik ide. Itt a központban van egy üzletház, amelynek kiadó helyiségei vannak, béreljenek
ott helyiséget a tevékenység folytatásához.
Spaits Miklós képviselő:
A trafik elhelyezését már kértük. A hírlapárus pavilonnal kapcsolatban az volt az elgondolás,
hogy ideiglenes jelleggel települhetne ide, ami bármikor megszüntethető.
Mezey Attila képviselő:
Egyáltalán nem szeretné, ha lehetőséget adnánk a pavilon elhelyezésére. A jelenlegi újságos
pavilont szeretné megszüntetni, annak helyére el tudná képzelni, de a parkba semmi esetre sem.
Reméli, hogy a Környezetvédelmi Bizottság elnöke sem támogatja ezt a kérelmet.
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Sas Zoltán képviselő:
A balatoni településeken mobil újságárusok vannak, ezt megfontolásra ajánlaná.
Garádi István képviselő:
Annak idején a tanács ideiglenes jelleggel adott engedélyt a trafik működésére is. Kérjenek a
Postától másik területet, nem tudja miért nekünk kellene adnunk.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Egy méter területet sem adna a parkból ilyen és ehhez hasonló célokra. Alakítsa ki a meglévő
újságos bodé helyén.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Úgy látja, hogy a kérelmet nem támogatja a testület. Kéri, hogy aki nem szeretné, hogy a parkban
újság pavilon legyen, szavazzon.

182/2001./07.09./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
a BUVIHÍR Rt. kérelmét elutasítja.
Felelős: polgármester.
Hat.idő. azonnal.

-

Településfejlesztő Kft. létrehozása:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Ez a dolog szeptemberi határidős.
Garádi István képviselő:
Az önkormányzat soha ne kerüljön kisebbségbe.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Fenn kell tartani a 156.sz. határozatot, mert egy Kft. létrehozásához dokumentációk kellenek,
nem tudja, hogy ekkora súlyú dolgot átruházhat-e a testület három személyre.
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Varga Ernő jegyző:
Ez a dolog kimondottan az önkormányzat hatáskörébe tartozik.
Spaits Miklós képviselő:
Ez csak 100 %-os önkormányzati tulajdon esetén igaz. Három személy – meghatalmazás - esetén
az önkormányzat nevében, vagy helyett el tud járni.
Varga Ernő jegyző:
A mai napon beszélt az ügyvéd úrral, aki megerősítette őt abban, hogy ez önkormányzati
hatáskör.
Spaits Miklós képviselő:
Az önkormányzat testülete hoz döntést és valaki, vagy valakik képviselik az önkormányzatot.
Füzéri István képviselő:
Itt komoly vagyonról van szó, semmiképpen nem értene egyet azzal, ha ezt kiadná kezéből az
önkormányzat.
Garádi István képviselő:
Tegyenek le egy olyan javaslatot is a szeptemberi ülésre, ahol az önkormányzat van többségben,
kiváncsi volna, hogy azok a vállalkozók, akik beszállnak, egyetértenének-e az önkormányzati
többséggel. A Kft. felügyeleti tevékenységét mindenképpen az önkormányzatnak kell ellátnia.
Varga Ernő jegyző:
Az önkormányzatnak van egy vagyonrendelete, egy SzMSz-e, amelyek meghatározzák, hogy
értékekkel, vagyonokkal hogyan kell bánni. Az önkormányzatnak meg kell határoznia, hogy
milyen vagyonnal kíván belépni, ehhez a képviselőtestület döntése szükséges.
Garádi István képviselő:
A Cégbíróság enélkül be sem jegyezné. Javaslata, hogy a szeptemberi ülésre két alternatívát
készítsenek.
Füzéri István képviselő:
Teljesen el lett vetve a 100 %-os önkormányzati tulajdon?
/Farkas Lajos képviselő elhagyta az üléstermet!/ Jelenlévő képviselők száma: 12 fő.
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
Nem lett elvetve. Tehát akkor a testület határozatban mondja ki, hogy a szeptemberi ülésre
készüljön két variáció I. önkormányzati többségi tulajdon, II. privát többségi tulajdon.
Aki ezzel egyetért, szavazzon.

183/2001./07.09./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással
döntött arról, hogy a szeptemberi testületi ülésre a Településfejlesztő Kft. létrehozására két variáció készüljön:
I.
önkormányzati többségi tulajdonú,
II.
privát többségi tulajdonú.
Felelős: munkacsoport vezetője Spaits Miklós.
Hat.idő: szeptemberi testületi ülés.

-

Központ átépítése a városi ünnepségre:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Felkéri Spaits Miklóst ismertesse a vázlattervet. /melléklet!/
/Farkas Lajos és Murvai Lászlóné képviselők visszatértek az ülésterembe!/ Jelenlévő
képviselők száma: 14 fő.
Spaits Miklós képviselő:
Ismerteti a vázlattervet.
Nagy Tiborné alpolgármester:
A szikla véleménye szerint nem odavaló, mert elvonja a figyelmet a szoborról. Kérdés, hogy a tér
kialakítására lesz-e pénzünk. Az okmányiroda és a gyámhivatal a B.épületben nyer elhelyezést,
ezért ott is kellene csinálni valamit. Az épület előtti tér nagyon rossz, ha eső van megáll a víz. A
parkolást is meg kell oldani a szoborkerten belül és a kerítés mellett is kialakítható parkoló.
Garádi István képviselő:
Nagy örömmel látja az elképzelést, mert a térburkolat felváltja a töredezett aszfaltot. Annak
viszont nem örül, hogy a növények áthelyezésre kerülnek, a meglévő növényzetet mindenáron
kímélni kell. A szikla nem odavaló, valóban elnyomná a szobrot. El tudná viszont képzelni a
síkba elhelyezett táblát. A régi stílusú padok illenének a környezetbe, természetesen

26

lecsavarozva. A lámpákat is jónak tartja, mert a tér megvilágítása lényeges. A másik épület előtti
tér is kerüljön rendbetételre, azonban nem igazán támogatja a szoborkerti parkolást, mivel ott
távlati terveinkben szerepel egy művelődési központ kialakításának a bejárata.
Simon László képviselő:
A tér kialakítása jó, a szikla nem illik a környezetbe. A parkoló kialakítását támogatja, mert azt
bármikor meg lehet szüntetni, ha szükség van a területre.
Dr. Török Gábor képviselő:
Az alapkoncepciókat kell megfogalmazni, hogy milyen stílust akarunk. A szikla japán kertekbe
való. A B. épület előtti, melletti parkoló kialakításával egyetért, mert az ottlévő kihasználatlan
terület így hasznossá válik.
Csető Béla alpolgármester:
Véleménye szerint elsősorban figyelembe kell venni a költségvetésünket. Ha négy vagy hat
település ügyeit akarjuk intézni, parkolókat kell kiépíteni. A vázlattervvel egyébként egyetért. A
szökőkút körbejárását biztosítani kell. A világítás megoldásával is egyetért. A lépscső burkolását
szakemberek döntsék el.
Sas Zoltán képviselő:
Az idő megy, ezeket a munkákat már holnap el kellene kezdeni.
Mezey Attila képviselő:
Hogy augusztus 20-ra elkészüljön a héten meg kell rendelni a munkát. Javasolja a testületnek,
hogy a koncepciót fogadja el. A megvalósításra megbízást kell adni a munkacsoportnak és a
műszaki- beruházási irodának. Véleménye szerint a terv kb. 15 millió Ft-ot fog felemészteni.
Nagy Tiborné alpolgármester:
A kút kiépítése további 1,5 millió Ft. Mi lenne, ha a csúcsok zöldövezetként maradnának? Kérdés
minderre lesz-e pénzünk, mert az összes munkálatok elvégzése meg fogja közelíteni a 20 millió
Ft-ot.
Spaits Miklós képviselő:
A nagyobb forgalomra fel kell készülni a parkolási lehetőségek bővítésével. A szoborkert kerítése
nagyon rossz állapotban van, ott ideiglenes jelleggel ki lehet alakítani. A növények áthelyezése
kevés teret érint. Nem hangzott el, hogy a mozgáskorlátozottak feljáróját az épület oldalsó
bejáratánál szeretnénk kiépíteni.
/Mezey Attila képviselő elhagyta az üléstermet!/ Jelenlévő képviselők száma: 13 fő.
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A térburkolathoz mindenképpen a kovácsoltvas és fajellegű kiegészítők felelnek meg igazán.
Garádi István képviselő:
A meglévő aszfaltos rész kerüljön kiváltásra térburkolattal. A kút legyen körbejárható.
Véleménye szerint ilyen nagy körívre nincs szükség, kár a kivágandó fákért és bokrokért.
Kőszegi Sándor úr szót kér.
A testület megadja a szót.
Kőszegi Sándor úr:
A fővárosban nagyon sok helyen alakítanak ki közparkokat. Itt amit hiányol, a társadalmi
összefogás. Javasolná, hogy tegyenek felhívást vállalkozók, lakosság, lokálpatrióták felé, hogy
ezeket a padokat, lámpákat megvásárolják, vagy legalábbis azok költségébe beszálljanak.
Ideiglenes jelleggel egy múrvás parkoló kialakítása is elegendő lenne, kezelhető és gyorsan
előállítható.
Dr. Török Gábor képviselő:
Mivel nagyon közel van augusztus 20-a, attól fél, hogy az egészet el fogjuk kapkodni.
Simon László képviselő:
Az egész lebonyolítást kapja meg az erre kijelölt intézőbizottság.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Van egy olyan felvetése, hogy kérjen-e a Lektorátusi Hivataltól haladékot, hogy a díszkút
avatására akkor kerüljön sor, amikor a város kulcsát átadják, mivel akkorra kellene a térnek
elkészülnie.
Murvai Lászlóné képviselő:
Az a véleménye, hogy Gyömrő így kapta meg a városi címet, amilyen. A munkálatokat nem
szabad elkapkodni, nem kell most mindenáron mindent elkészíteni.
Csető Béla alpolgármester:
Kéri a polgármester urat rendeljen el három perc szünetet és menjenek ki helyszíni szemlét
tartani és ott beszéljék meg mit kellene csinálni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A testület megtekintette a teret és megállapította, hogy az elvégzendő munkálatok a
költségvetésbe beleférnek.
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Spaits Miklós képviselő:
Legyenek a munkálatok ütemezve, és dolgozzon a csoport.
Dr. Török Gábor képviselő:
Szívesen benne lenne a munkacsoportba. Feltétlenül ragaszkodni kell ahhoz, hogy a padok, a
buszmegállók, a virágtartók, szemetesek jellege azonos stílusú legyen. Az Orvosszövetkezet
nevében felajánl egy padot.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Javaslata, hogy a testület is ajánljon fel két padot.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Ki szeretne még részt venni a munkacsoportban?
Garádi István, Dr. Török Gábor, Rádóczi Gusztáv, Csető Béla, Rupp Zoltán, Kissné Páska
Andrea.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Abban kér döntést, hogy milyen időpontban legyen a nagy, lakossággal együttes ünneplés, és
mikor legyen a kulcsátadás.
Garádi István képviselő:
A miniszter úr megjelenésekor kellene nagyobb ünnepséget rendezni, mert akkor az egész ország
Gyömrőre figyel.
Csető Béla alpolgármester:
A lakosság viszont az augusztus 20-i ünneplést várja, ekkor szeretnék megünnepelni a várossá
válást, mivel erre az időpontra már történtek lépések is a programokat illetően.
Javasolja, hogy szerdán reggel 8 órakor tartsanak egy megbeszélést.
/Garádi István és Murvai Lászlóné képviselők elhagyták az üléstermet!/ Jelenlévő
képviselők száma: 11 fő.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki az augusztus 20-i ünnepséggel egybekötött várossá válás megünneplésével és a szobor
avatásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a javaslatot
elfogadta.
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/Murvai Lászlóné és Garádi István képviselő visszatért az ülésterembe!/ Jelenlévő
képviselők száma: 13 fő.

-

BENDA BAU Kft. árajánlata:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
A jövő évben három utca aszfaltozására kerülne sor: Csokonai utca, Erzsébet utca és Mátyás
király utca.
Nagy Tiborné alpolgármester:
A megbízási szerződést alaposan áttanulmányozta és javasolja, hogy használható engedélyezett
tervdokumentációt kell kérni. Nem ért egyet a 45. oldalon leírtakkal, miszerint 5-10 évre kamatot
kellene fizetni stb. Továbbá ha kifizetjük a tervet, az a mi tulajdonunk.
Javasolja, hogy a műszaki- beruházási irodavezető pontosítsa a megbízási szerződést, mert így an
nak több pontja nem elfogadható.
Füzéri István képviselő:
Volt-e más árajánlat, mert ezt elég magasnak tartja.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Az árajánlatot a testület márciusban már elfogadta. Arra most készült el ez a szerződés-tervezet,
amit még csiszolni kell.
Simon László képviselő:
Elég furcsa az egész tervezet, mert először vállalja, utána ránk akarja a dolgokat hárítani. Vannak
benne inkorrekt részek.
Csető Béla alpolgármester:
Azokat a dolgokat, amelyekkel nem értünk egyet kifogásolják meg és készüljön egy új szerződés.
Rádóczi Gusztáv képviselő:
Javasolja, hogy az önkormányzat ügyvédjének segítségével nézzék át a szerződés-tervezetet.
A javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta.
Aki a Településügyi Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.
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184/2001./07.09./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Településügyi Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

7. napirendi pont:
Interpellációk, bejelentések:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdése, hogy az érintett képviselők elfogadják-e az írásban adott válaszokat?
Murvai Lászlóné képviselő:
A válaszokat nagyjából elfogadja, csak a temetőbe történő kutak felállításával van proglémája. A
kutak az önkormányzat tulajdonában vannak, javasolja, hogy keressenek két vízvezeték szerelőt,
akik társadalmi munkában elvégeznék a kutak felállítását.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Ehhez valószínű, hogy engedélyt a Hydrokomfort Kft-től kell kérni.
Murvai Lászlóné képviselő:
A Mátyás király u. 50. sz. előtt a füvet vágassák le a közmunkásokkal. Továbbá a Klapka 93. sz.
előtt sem történt meg a fű levágása. Kaszás Károllyal szemben valamiféle szankciót kell
alkalmazni, mert nem hajlandó rendet csinálni sem a portáján, sem a portája előtt.
A ravatalozó csatornájának javítása szintén nem történt meg.
Abbamaradt az utcák kátyúzása, pedig nagy szükség volna a Hattyú utca, Liszt F. utca, Ady E.
utca kátyúzására is.
Garádi István képviselő:
A Mendei úti javítással kapcsolatos választ nem tudja elfogadni, mivel a járda, ahol három
beszakadás van, nem a PEMÁK-hoz tartozik, azt Jancsó úréknak kell megcsináliuk.
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
Sajnos már egymillió forinttal túlléptük az útjavítási keretet. A kisebb kátyúk rendezésére a
lakosság segítségét kellene kérnünk, ne várjanak minden kis apró munkát a hivataltól, mert erre
semmi pénz nem lenne elég. Előre láthatólag októberig nem lesz pénzünk útak karbantartására.
Farkas Lajos képviselő:
Javaslata, hogy azok ellen a lakók ellen alkalmazzanak szankciót, akik nem rendezik a portájukat,
mert ezzel nagy kárt okoznak azoknak a szomszédoknak is, akik rendben tartják a környezetüket.
Kéri, hogy a sárga újságban jelentessük meg, hogy ezzel kapcsolatosan milyen jogszabály alapján
járhat el a hivatal.
Simon László képviselő:
Szeretné kérni, hogy többet ne forduljon elő olyan eset, mint a Szt. Imre utcában, hogy a fele
utcát kátyúzták, a másik felét nem, mert elfogyott a pénz. Ha nem tudják az egész utcát
megcsinálni, inkább ne is fogjanak hozzá.
Tudvalevő, hogy hamarosan rendezésre kerülnek a hivatalok előtti területek, ezért kéri, hogy az
A épülettel szemben lévő ABC előtt ne engedélyezzék a kirakodóvásár működését.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Köszöni a figyelmet és megjelenést, a testületi ülést bezárja.

K.m.f.

/Rádóczi Gusztáv/
polgármester

/Varga Ernő/
jegyző

/Füzéri István/
jkv. hitelesítő

/Garádi István/
jkv. hitelesítő

