JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Gyömrő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2001. június 11-én
megtartott ülésén Gyömrőn, Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben.

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

Távolmaradását nem
jelezte:

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

Tanácskozási
joggal részt
vett:
Varga Ernő jegyző.

Meghívottként
megjelent:
Kosztelnik Károlyné ig. irodavezető.,
Rupp Zoltán műsz.- beruh. irodavezető,
Kissné Páska Andrea pü. irodavezető,
Kelemen József Monor Város Rendőrkapitánya,
Bodoki István Gyömrői Rendőrőrs parancsnoka,
Volcz Zoltánné iskolaigazgató,
Hajdú András iskolaigazgató,
Szende Márta iskolaigazgató.

Rádóczi Gusztáv polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 14 képviselő van
jelen, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Csető Béla és Udvardi László képviselők
személyében. Aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot a testület egyhangúlag
elfogadta.
A jegyzőkönyvet Horváth Ferencné vezeti.
Kérdése, hogy van-e napirend előtti felszólalás?
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Garádi István képviselő:
Tisztelt Képviselőtestület!
Szeretne gratulálni minden gyömrői polgárnak a várossá nyilvánítás alkalmából. A városi cím
elnyerésének folyamatát már 1992-ben elkezdtük. Megkereste Kacziba Antal urat azzal, hogy
szeretnénk Gyömrőn rendőrkapitányságot létesíteni, ekkor Ő javasolta, hogy adjunk be városi
pályázatot. 1997-ben adtuk be először, majd újabb kísérlet következett.
Elsősorban a lakosságnak és a polgármesteri hivatal dolgozóinak gratulál, akik e cím
elnyeréséért nagyon sokat tettek.
Szeretne beszámolni egy sajnálatos dologról, ami vele történt. Két héttel ezelőtt, reggel 7.40
órakor indult el otthonról, amikor az utcából kikanyarodott, két cigány származású ember
várakozott az utcájuk sarkán. Ezt a két embert soha nem látta, gondolta is, hogy vissza kellene
fordulnia bezárni a nyitvahagyott kaput, nehogy rossz szándékkal bemenjenek. De látta, hogy
a felesége kijött, elindult.
A 31-es úton ment, mivel a XVII., kerületi hivatalnál volt dolga. 7.58 órakor érkezett a
kucorgói jelzőlámpához, ami pont pirosra váltott. Ekkor mellé érkezett egy fehér Opel Astra
személygépkocsi, amely autóból kiugrott két fiatalember. Feltépték a kocsija ajtaját és azt
kiabálja, hogy vonult vissza te szemét, ütlegelni kezdték a fejét. Ő behátrált a mellette lévő
ülésre, azok berúgtak az autóba. Segítségért kiabált, de a hosszan álló sorból senki nem sietett
a segítségére. Ezt követően beugráltak az autóba és a Pesti úton tovább haladtak, az utcájuk
sarkán várakozó két fiatalember ült a hátsó ülésen. Ő mindjárt hívta mobiltelefonján a
rendőrséget és hallotta, hogy az ügyeletes tiszt kiadta a körözést. Az Ivanics-Bárkány
autószalon előtt már üldözőbe is vették a kocsit, a Cinkotai útnál elfogták őket, mire ő beért a
XVII., kerületi kapitányságra, már bilincsbe verve vezették őket.
Ezúton is szeretné megköszönni a XVII., kerületi Rendőrkapitányság gyors intézkedését.
Nem tudja, hogy ez az egész dolog mennyire történt megbízásból, de bizonyos, hogy előre
kitervelt dolog volt, mert ezeket az embereket soha nem látta. Szomorú, hogy ma
Magyarországon ilyen dolog előfordulhat.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A napirendi pontok sorrendjében változtatást szeretne kérni, mégpedig a rendőrségi
beszámoló előre vételét javasolja, mégpedig a polgármesteri beszámoló után kerüljön arra sor.
Kérdése, hogy van-e más javaslat?
/Garamszegi Sándor képviselő megérkezett!/ Jelenlévők száma: 15 fő.

Mezey Attila képviselő:
Tudvalevő, hogy az Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság csonka bizottságként működik,
annak kiegészítéséről két hónappal ezelőtt volt szó, sem az elmúlt ülésen, sem a mai napirendi
pontok között nem szerepel. Javasolná, hogy a bizottság anyagán belül új külsős tag
választására kerüljön sor. Tudomása szerint három személyi javaslat érkezett, ha valamelyik
megválasztását támogatja a testület, akkor a továbbiakban teljes létszámmal működhet a
bizottság.
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki elfogadja, hogy 2. napirendi pontként tárgyalják a rendőrségi beszámolót, kézfelemeléssel
jelezze.

Megállapítja, hogy a testület a rendőrségi beszámoló 2. napirendként való tárgyalását
egyhangúlag elfogadta.

Ezt követően Mezey Attila képviselő javaslatát teszi fel szavazásra.
Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 8 tartózkodással a
javasolt napirend felvételét elvetette.

Aki a módosítással együtt valamennyi napirendi pontot elfogadja, szavazzon.

Megállapítja, hogy a testület a tárgyalásra előterjesztett valamennyi napirendi pontot
egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d tárgyalása:

1. napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló, polgármester által beterjesztett határozati javaslat.
/Melléklet!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Amilyen gyorsan csak tudtuk, tudtára adtuk a lakosságnak, hogy július 1-től nagyközségünk
városi címet kapott. Minden egyes lakosnak, képviselőnek és akik ebben a munkában részt
vettek szeretettel gratulál, kívánja, hogy mindenki érezze a városi rangnak a presztízsét.
Simon László képviselő:
Tisztelettel üdvözöl mindenkit, óriási öröm számára, hogy város lett Gyömrő. Ez sokkal
nagyobb dolog, mint egy napirend. 1947 előtt Gyömrő járási székhely volt, komoly kulturális
élete, nyomdája volt, amit a kommunista kormány szüntetett meg a Gyömrőn történt
gyilkosságok miatt. Ezért Gyömrőn mindent tudatosan visszaszorítottak és minden fejlesztési
lehetőséget Monor kapott meg. Az akkori gyömrői vezetők párhűségből még azt a kevés
pénzt is visszaadták, amit kaptak. 10 évnek kellett eltelni a rendszerváltás óta, hogy városi
címet kapjunk, amely véleménye szerint a helyi szellemi erő produktuma. Szinte befejeződött
a közművesítés, az utak állapota a csatornázást követően javultak. Fontos szempont a
városközpont kialakítása, ez mind hozzájárult ahhoz, hogy város legyünk. Még a parkolók
kialakításában van rengeteg feladatunk. Mindenkinek megköszöni, akik nem jöttek el tüntetni,
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mert ezzel hozzájárultak a városiasodáshoz. Hozzájárult a magántőkével létrehozott Idősek
Otthona, az uszoda építése.
Nem hiszi, hogy ez a cím hirtelen hoz változásokat településünk életében, de átléphetünk egy
olyan kapun, amin csak továbbléphetünk.
Udvardi László képviselő:
Ami Gyömrőn megvalósult, minden elsősorban a lakosság érdeme, víz, gáz, telefon, csatorna,
sőt az állami támogatás is az adófizetők pénzéből került ki.
Garádi István képviselő:
Visszautasítja Simon László által elmondottakat, miszerint megköszöni azoknak, akik nem
voltak a tüntetésen, mert annak nem sok köze volt a várossá váláshoz.
A cím elnyerése egy állomás, egy papíros, a városi rangot további óriási munkával kell
kiérdemelni.
Murvai Lászlóné képviselő:
Örömmel hallgatta, hogy az országban milyen sok község elnyerte a városi címet, ezért
örüljünk mindannyian annak, hogy mi is megkaptuk. Kérdése, hogy milyen feltételeket
támasztottak és annak milyen anyagi vonzatai vannak, erről kér tájékoztatást.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Az egész ceremóniának lesz egy kötött kerete. Minden egyéb más kérdés megbeszélésére
csütörtökön a minisztériumban kerül sor, addig nem tudnak mit mondani arról, hogy mik az
elvárások.
Hoztunk a testület elé egy határozati javaslatot bizonyos összeg elkülönítésére, mivel
felmerülnek olyan beruházások, amelyeket szeptemberre, októberre terveztük, előre kellene
hozni, továbbá pl. ki kell cserélni a pecséteket stb. Nem biztos, hogy ezt a keretet teljes
egészében fel is kell használni, de szeretnénk a bevezető utakat és a központi részt egy kicsit
kicsinosítani. 10 millió Ft elkülönítésére gondoltak.
Szeretné felkérni a lakosságot, hogy minden ingatlantulajdonos fordítson nagyobb figyelmet
lakókörnyezetének szépítésére, virágültetéssel, árok, járdatisztítással, kerítés fentéssel stb.
Nagyon fontos volna a sportpálya kerítésének rendbetétele.
Garádi István képviselő:
Szeretne egy részletes kimutatást látni az ünnepséggel, valamint a beruházásokkal
kapcsolatos kiadásokról. A polgármester által elmondott dolgokkal egyetért. A temető
kerítésének folytatása is jó lenne ha elkészülne. Szeretné felhívni a figyelmet a Mánya-réti
táblák állapotára és a körülötte lévő terület rendezésére.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Részletes bontást még most nem tudnak adni, mivel még ezt követően dolgozunk a
részleteken, a csütörtöki megbeszélés után sok minden világosabb lesz. Ezt követően egy
közbenső tájékoztatás is lesz a képviselők részére és a lakosság felé is. Miután már sejtettük,
hogy sikerül elnyerni a városi címet, összehívtuk a civilszervezeteket, pártokat egy előzetes
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megbeszélésre, ahol az volt a kívánalom, hogy együtt ünnepeljünk, szervezzük meg együtt,
hogy az egész település együtt ünnepeljen.
Akinek elképzelése van kéri juttassa el hozzá. Úgy gondolja, hogy a testületnek feladata kell
legyen, hogy foglalkozzon a városavató ünnepség megszervezésével. Javasolja, hogy a rész
feladatok elvégzésére válasszanak felelősöket és az ünnepség helyszínét határozzák meg.
Mivel az ünnepséghez szeretnénk kapcsolni a díszkút átadását, javasolná a parkbeli ünnepség
megrendezését. Az ünnepség időpontja a felkért személytől függ. Nem titok, szeretnénk ha a
miniszterelnök úr adná át a városi címet.
Szeretné, ha a testületi tagok is javasolnának helyszínt, és személyt, aki koordinálná a
szervezést.
Spaits Miklós képviselő:
Fontos a költségvetési keret tárgyalása, de egy kicsit elhamarkodottnak tartja az összeg
meghatározását, véleménye szerint egy munkacsoport azt egy ütemterv szerint kell
meghatározni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Túl széles munkacsoport létrehozását nem javasolná, elsősorban a hivatal dolgozóira bízná a
szervezést, mivel minden nap elérhetők. Más javaslat nincs az összeggel kapcsolatban?
Spaits Miklós képviselő:
Az összegről a munkacsoport megválasztása után döntsenek.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Valamilyen döntést kellene hozni, mert július 1-től leszünk város, ettől az időponttól úgy kell
működnünk, mint város és vannak olyan feladatok amelyeket meg kell oldani, ehhez pedig
pénz kell.
Csető Béla alpolgármester:
Javasolja a 10 milliós keretösszeg megszavazását, ettől függetlenül dolgozhat a
munkacsoport.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A bevezető táblák megrendelését, már júliusban ki kell fizetni.
Aki egyetért a 10 millió Ft elkülönítésével, szavazzon.

133/2001./06.11./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
10 millió Ft-ot,
azaz Tízmillió forintot különít el Gyömrő Nagyközség várossá avatási kiadásainak fedezetéül.
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Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Van-e még kérdés a polgármesteri beszámolóval kapcsolatban?
Mezey Attila képviselő:
A második ponttal kapcsolatban van kérdése, mivel elég sok családra kihatott a salmonellosis
fertőzés. Minden intézménybe ugyanaz a vállalkozó szállítja az élelmet, melynek minőségével
kapcsolatban az intézményvezetőktől pozitív visszajelzést kapott. Vannak azonban olyan
dolgok, amelyek nem valósultak meg, mégpedig, hogy ezentúl sokkal szigorúbb ÁNTSz és
orvosi ellenőrzés lesz. Véleménye szerint ezekben a dolgokban változás nem történt.
Úgy tudja, hogy élelmezés útján került ki ez a fertőzés, kérdése dr. Török Gábor képviselő
úrhoz, hogy honnan indult ki a fertőzés, mint állapított meg az ÁNTSz? Sajnos ilyenfajta
fertőzés nemcsak Gyömrőn fordult elő, de a megelőzésre jobban oda kellene figyelni.
Csető Béla alpolgármester:
Valamikor nem a megfelelő normatíva szerint történt az étkeztetés, most a megfelelő életkori
normatívával főz a konyha, tehát ilyen szempontból csak pozitív visszajelzést kaphatott az
intézményvezetőktől.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
2002. január 1-től lesz az étkeztetésben árváltozás, ami azt jelenti, hogy a megemelt
normatívával most olcsóbban kapják az intézmények az ételt.
Murvai Lászlóné képviselő:
Mezey képviselő arra akart rákérdezni, hogy ki a felelős azért, hogy a fertőzés kialakult.
Amennyiben a felelősség megállapítható, akkor annak kell fizetni a költségeket. Sajnos
nemcsak salmonellosis, hanem szájfertőzés is kialakult. Az senkit nem vigasztal, hogy
országosan előfordul ez a fajta megbetegedés. Véleménye szerint a rendszerváltás óta nincs
hathatós ellenőrzés a konyhákban. Számára az a döbbenetes, hogy az óvodákban tudtak a
fertőzéses megbetegedésekről és továbbra is hagyták, hogy menjenek a gyerekek óvodába,
iskolába.
Dr. Török Gábor képviselő:
Az ÁNTSz véglegesen még nem zárta le ezt az ügyet. Egyértelműen a közétkeztetés folytán
került az intézményekbe a fertőzés bár ugyanebben az időben más korokozót is ki lehetett
mutatni, nemcsak intézményekbe járó betegeknél is. Az ÁNTSZ rendszeresen ellenőrzi a
konyhákat, szigorú előírások mellett, amelyek betartása rengeteg pénzbe kerül.
Nagy valószínűséggel tojással került be a fertőzés, nem a konyha hibájából. Valójában
minden óvodában és iskolában volt megbetegedés, de nem túl nagy számban. Csak olyan
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gyereket engednek vissza az intézménybe, akinek székletvizsgálati eredménye negatív volt.
Amely szülők megtehették, nem vitték gyermeküket óvodába.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Az óvodák folyamatosan figyelembe veszik az ÁNTSz által adott utasításokat, az
óvodavezetők annak megfelelően járnak el. Sajnos még a mai napon is érkeztek pozitív
leletek.
Garádi István képviselő:
Javasolná, hogy az utcák folyamatos kátyúzásához deponáljanak finn aszfaltot /1.000.-Ft/m2/,
ezzel a közmunkások is tudnának dolgozni. A Bocskai utca nagyon rossz állapotban van.
Meg kellene vizsgálni az utcák portalanításának lehetőségét, mert annak ellenére, hogy az
utcák járhatósága sokkal jobb, több port kell nyelni, mivel az autók óriási porfelhőt vernek fel.
A mészkővel borított utcákra valami zárást kellene tenni.
Simon László képviselő:
Kérdése, hogy a PEVDI közgyűlésén volt-e szó arról, hogy mikor rendezik a
környezetszennyezés megszüntetését?
Nagy Tiborné alpolgármester:
Mindössze hatan voltak jelen, ebből két ember szavazott. Ő szóbahozta a veszélyes hulladék
elszállítását és megállapodtak abban, hogy együttműködnek ebben a dologban. Pályázati úton
szeretnék ezt a 300-400 tonna veszélyes hulladék elszállítását megoldani, melynek költsége
40 millió Ft. Azt mondják, hogy ez a hulladék nem az Ő tulajdonuk, hanem az
önkormányzaté, mert 1992-ben keletkezett.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Ezzel kapcsolatosan nemrég voltak kint a Nemzetvédelmi Hivataltól az EU csatlakozás
kapcsán, mivel az ehhez hasonló kínos ügyeket ők göngyölítik fel. Ezek után indultunk el a
minisztérium felé. A Nemzetvédelmi Hivatal, a PEVDI és az önkormányzat pénzügyi forrást
keres arra, hogy ez a hulladék el legyen szállítva.
Murvai Lászlóné képviselő:
Kéri Nagy Tiborné alpolgármestert, hogy kísérje figyelemmel a hulladék elszállítását, mert
hosszú évek óta csak ígérik. Még a rendszerváltás előtt megállapítást nyert, hogy veszélyes
hulladék, akár mennyibe kerül, végére kell járni ennek a dolognak.
Garádi István képviselő:
Reméli, hogy az alpolgármesternő visszautasította azt, hogy a hulladék az önkormányzat
tulajdona lenne, mert nekünk semmi közünk nincs hozzá.
Kérdése, hogy miért nem lett becsatolva a Közigazgatási Hivatal eredeti levele?
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Varga Ernő jegyző:
A becsatolt kivonatolás a lényeg, ami minket érint.
/Dr. Petky Ferenc képviselő megérkezett!/ Jelenlévők száma: 16 fő.

-

polgármester által beterjesztett határozati javaslat:
/melléklet!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Kérdése, hogy a többi területtel mi a helyzet?
Rupp Zoltán irodavez:
A beépítést olyan területen kellene elkezdeni, ami önkormányzati tulajdon. Ennek a területnek
a művelési ágból történő kivonási költsége 1.100 eFt, így ez a sáv belterületbe csatolható
lenne a tanyáig.
Murvai Lászlóné képviselő:
Kérdése, van-e erre pénzünk?
Rupp Zoltán irodavez.:
A rendezési terv elkészült, a Földhivatal 30 napra adja meg a kivonási engedélyt, a lényeg az
lenne, hogy ne csússzunk ki a határidőből.
Spaits Miklós képviselő:
Ezekkel a területekkel hosszú távú elképzelései vannak az önkormányzatnak, véleménye
szerint ezt a határozatot már előbb meg kellett volna hozni. Javasolja a határozati javaslat
támogatását, hogy a többi terület is minél előbb kikerüljön a művelési ágból és belterületbe
vonásra kerüljön.
Sas Zoltán képviselő:
Elmondták már régebben, hogy csak ütemezve lehet kivonást végezni. Javasolja, hogy
fogadják el a határozati javaslatot.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

9

134/2001./06.11./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
Gyömrő Nk. Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gyömrő, Kóczán út melletti 3917 hrsz-ú terület művelés alóli kivonásához a Földhivatal által meghatározott földvédelmi
járulékot
1.100.000.- Ft-ot, azaz
Egymillió-egyszázezer forintot kifizeti, a fejlesztés előkészítését megkezdi.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a polgármesteri beszámolót elfogadja, szavazzon.

135/2001./06.11./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
polgármesteri beszámolót elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

2. napirendi pont:
Gyömrői Rendőrőrs beszámolója.
/Melléklet!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Köszönti Kelemen József r. kapitány urat és felkéri Bodoki István őrsparancsnokot, a
beszámoló ismertetésére.
Bodoki István őrsparancsnok:
Köszönti a Képviselőtestületet és ismerteti a rendőrség beszámolóját.
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Mezey Attila képviselő:
Elmondható, hogy Gyömrő közbiztonsága jó, természetesen vannak hiányosságok. Úgy
gondolja, hogy város lévén több figyelmet kell fordítani a rendőrőrs működésére.
Javasolja, hogy az önkormányzat a jövő évi költségvetésben kiemelten támogassa a
rendőrőrsöt. Köszöni a rendőrség együttműködését.
Murvai Lászlóné képviselő:
Köszöni a tartalmas beszámolót, amennyiben a parancsnok úr elérhető a nap 24 órájában,
szeretné megkapni a telefonszámát. A tavalyi évben felvetette a motoros randalírozást,
amelyek akkor megszüntek, de a napokban újra hallani. Egyes fiatalok nagy sebességgel
közlekednek autóval, rettenetes port kavarva maguk mögött.
A hétvégeken több helyen kábeleket égetnek, ebben kéri a rendőrség segítségét. Ő egy
alkalommal elment az egyik illető lakására – lakossági bejelentés alapján -, de elküldték
melegebb éghajlatra.
Pesti Andrásné képviselő:
Jön a nyári szünidő, nagyobb figyelmet kell fordítani a gyerekek közlekedésére. 14 éven aluli
gyerekek motoroznak, itt a szülőket kell megkeresni.
Bodoki István r.pk.:
Az hogy 14 éven aluli gyerekek motoroznak, a szülők felelőssége elsősorban, természetesen
ez nem jelenti azt, hogy ha meglátják nem parancsolják le a motorról. A kerékpározásnál
szintén ez a helyzet. A gyorshajtást eddig is ellenőrizték, ezután még többször lesz trafipaxos
ellenőrzés.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a rendőrség beszámolóját elfogadja, szavazzon.

136/2001./06.11./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
Gyömrői Rendőrőrs beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.
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3. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
/Melléklet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
A 61. sz. határozatnak mi van a folytatásával, a másik ingatlan leválasztása megtörténik? Ez a
határozat azonnali határidejű volt.
A 123. sz. határozattal kapcsolatban kérdése, hogy a tábor elektromos felújítása mikorra
fejeződik be?
A 131. sz. határozatnál elírás történhetett.
Nagy Tiborné alpolgármester:
A 61. sz. határozatot véleményezte az ügyvéd, aki elmondta, hogy nem lehet kötelezni a
leválasztásra, egyébként a telek visszaadása megtörtént.
Garádi István képviselő:
Ő úgy tudja, hogy köteles lekeríteni. Adott esetben a hivatal tud-e eljárást kezdeményezni?
Rupp Zoltán irodavez.:
Helyi szokás alapján a bejárattal szembeni jobboldalt kell a tulajdonosnak lekeríteni, a hátsó
kerítést pedig közösen a szomszéddal.
Varga Ernő jegyző:
Hatósági eljárást tud kezdeményezni, de eljáró szerv kijelölésére van szükség. Az utcai
kerítést dr. Altorjaiék készítették el, úgy érzi, hogy a közkerítés elkészítése a közmunkásokkal
megoldható.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A tábor elektromos hálózatának felújítása időközben befejeződött, a tábor már üzemel.
Kérdése, hogy a 131. sz. jelentést hogyan gondolja átfogalmazni?
Garádi István képviselő:
A Csatlakozó Helikopter úti Önkormányzati Társulás.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a jelentést elfogadja, szavazzon.

12

137/2001./06.11./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

4. napirendi pont:
Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság beszámolója.
/Melléklet!/
-

2001. II. félévi munkaterv elfogadása.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás, kiegészítés?
Udvardi László képviselő:
Július hónapra nem határoztuk meg az ülés időpontját, azonban az intézmények
állagfelmérésének feltétlenül szerepelni kell a napirendi pontok között. Augusztus hónapra
nem terveztünk ülést.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A várossá nyilvánítás miatt kell rendkívüli ülést tartani.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Javasolja, hogy júliusban legyen testületi ülés, mivel szükség van az intézményvezetői
pályázatok elbírálására is.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Tehát akkor mindjárt van három napirendi pont:

1.
2.
3.

Intézményvezetői pályázatok elbírálása
Jelentés az intézmények állag felméréséről
Várossá nyilvánítási teendők meghatározása.

Aki ezzel a kiegészítéssel a II. félévi munkatervet elfogadja, szavazzon.
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138/2001./06.11./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
2001. II. félévi munkatervet elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

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

139/2001./06.11./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 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!/
-

Iskolák pedagógiai programjának elfogadása:

Nagy Tiborné alpolgármester:
Ismerteti, miért van szükség a pedagógiai programok elfogadására.
Pesti Andrásné képviselő:
Nem lehetne kivonatos formában elkészíteni?
Nagy Tiborné alpolgármester:
Nem lehet lerövidíteni, egy-egy intézmény programja több száz oldalas, akit érdekel, a
könyvtárban megtekintheti.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki A Weöres S. Iskola pedagógia programját elfogadja, szavazzon.
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140/2001./06.11./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
Weöres Sándor Általános Iskola és Zeneiskola pedagógiai
programját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Rádóczi Gusztőáv polgármester:
Aki a Fekete István Általános Iskola és Szakiskola pedagógia programját elfogadja,
szavazzon.

141/2001./06.11./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
Fekete István Általános Iskola és Szakiskola pedagógiai
programját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a II. Rákóczi F. Általános Iskola pedagógiai programját elfogadja, szavazzon.

142/2001./06.11./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
II. Rákóczi F. Általános Iskola pedagógiai programját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

- Weöres S. Ált. iskola és Zeneiskola MSZMSZ módosítása:
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Nagy Tiborné alpolgármester:
A pedagógiai programok változtatásával szükség van az SZMSZ módosítására is. A Weöres
S. Iskola már elvégezte az SZMSZ módosítását, a másik két iskoláé a szeptemberi ülés elé
kerül.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a Weöres Sándor Általános Iskola és Zeneiskola SZMSZ módosítását elfogadja,
szavazzon.

143/2001./06.11./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
Weöres Sándor Általános Iskola és Zeneiskola SZMSZ módosítását elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

-

Fekete István Ált. Iskola és Szakiskola egy álláshely bővítése:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Dr. Petky Ferenc képviselő:
Mindhárom intézmény esetében kérdezné, hogy költségvetési tételként szerepel-e ez a
költségvetésükben, vagy mennyire tudják kigazdálkodni? Ezt a témát a Pénzügyi Bizottság
nem tárgyalta.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Örvendetes, hogy a gyereklétszám nő, a Weöres Sándor Ált. Iskolában és a Fekete István Ált.
Iskolában több mint egy csoportos növekedés van. Ezért nagyon magas a túlórák száma, ami
nem megengedhető. Dologi kiadásban 4 hónappal, egyébként 3 hónappal érinti a
költségvetéseket. A Fekete István Általános Iskolánál a túlórakeret helyett álláshely lesz.
Az előterjesztés alapján tudja támogatni a határozati javaslatokat. A mai napon is érkezett két
szakértői vélemény, miszerint az önkormányzatnak meg kell oldania két gyerek fejlesztését.
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A CSASE nem kaphat normatívát, ezért javasolta, hogy az iskola kapjon álláskeretként
lehetőséget.
Spaits Miklós képviselő:
Itt költségvetési tételt érintő dolgokról van szó. Kérdése, hogy az intézmények ezt meg tudják
oldani?
Nagy Tiborné alpolgármester:
Az álláshely bővítésről mindenképpen dönteni kell, addig nem lehet költségvetési rendeletet
módosítani.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Ha költségvetési rendelet módosításáról van szó, mi a helyzet?
Varga Ernő jegyző:
A rendelet módosítására a szeptemberi ülésen kerül sor.
Volcz Zoltánné iskolaigazgató:
Azért van szükség a csoportbővítésre, mert magas a napközis igények száma. Jelenleg kettő
múködik a Csokonai úti iskolában, egy itt fent. Az igények szerint 4 csoport működtetésére
volna szükség. Amennyiben ezt az álláshely bővítést nem kapják meg, el kell utasítani
igényeket, mert nincs szabad pedagógus.
Polgár Péter képviselő:
Minden évben szokott lenni rendeletmódosítás a tervezetlen összegek miatt.
Spaits Miklós képviselő:
Ő nem szakmai vitát akar folytatni, de a határozati javaslatnak tartalmaznia kellene, hogy
rendelet módosításra van szükség.
Garádi István képviselő:
Amíg nem határozunk, nem tudunk rendeletet módosítani. A költségvetési rendeletet minden
év második felében módosítjuk.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért a Fekete István Ált. Iskola álláshely bővítésével, szavazzon.

144/2001./06.11./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
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16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
Fekete István Általános Iskola és Szakiskolában egy fő álláskeret bővítést – az 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak
jogállásáról, F/3 besorolással -, 2001. szeptember 1-től
engedélyez.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2001. szeptember 1.

-

Weöres Sándor Ált. Iskola és Zeneiskola egy álláshely bővítése:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért a Fekete István Ált. Iskola álláshely bővítésével, szavazzon.

145/2001./06.11./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
Weöres Sándor Általános Iskola és Zeneiskolában egy fő álláskeret bővítést – az 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak
jogállásáról, F/3 besorolással -, illetve egy napközis csoport
bővítést 2001. szeptember 1-től engedélyez.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2001. szeptember 1.

-

CSASE „utazó fejlesztő pedagógus” álláshely létesítése:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Az utazó pedagógus konkrét feladatára lenne kiváncsi. Hogyan folytat oktatást?
Nagy Tiborné alpolgármester:
Ezekhez a gyerekekhez kimegy a lakásra, vagy a szülő beviszi a kijelölt oktatási intézménybe.
Garádi István képviselő:
Mi van akkor, ha ebben a szülő nem partner?
Büki László CSASE vezetője:
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Mindegyik gyerek más problémával rendelkezik, ennek megfelelően foglalkoznak vele. A
gyerekeket évek óta ismerik, a szülők minden esetben együttműködnek velük.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért a CSASE álláshely bővítésével, szavazzon.

146/2001./06.11./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az
1992. évi XXXIII. tv. – Kjt. – szerint F/6 besorolású „utazó
fejlesztő pedagógus” álláshely létesítését engedélyezi általános iskolai állományba -, 2001. szeptember 1-től.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2001. szeptember 1.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a VOKS Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

147/2001./06.11./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
VOKS Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

6. napirendi pont:
Pénzügyi Bizottság beszámolója.
/Melléklet!/

-

Weöres Sándor Általános Iskola és Zeneiskola vizesblokkjának felújítása:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
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Spaits Miklós képviselő:
Ez a dolog alapvetően szakbizottság hatáskörébe tartozna, a Pénzügyi Bizottság
kompetenciája a forrás biztosítása.
Mezey Attila képviselő:
Időt húzni lehet, de a munkálatoknak szeptember 1-ig el kellene készűlnie.

Garádi István képviselő:
Ilyen beruházásokra pályázatot írnak ki az önkormányzatok. Három árajánlatot kell bekérni,
nem tudja miért csak egy van. Adott esetben nem fer dolog a vállalkozóval szemben, hogy az
ajánlata belekerült az anyagba.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A bizottsági ülés előtt felhívta az iskola gazdasági vezetője és kért egy támogató
nyilatkozatot, mivel nem a hivatal indította útjára ezt a dolgot.
Garádi István képviselő:
Az intézmény saját forrásból meg tudja csinálni.
Volcz Zoltánné iskolaigazgató:
3-4 éven keresztűl jelezte ezt a felújítási igényét, többször készült árajánlat, ami a testület elé
is került, de nem valósult meg. A három szint vizesblokkjának felújítási árajánlata több mint
10 millió Ft volt, ezért gondolták, hogy részenként kellene megoldani a felújítást. Ezt
követően kaptuk ezt a 2 milliós árajánlatot, azonban az iskola költségvetésébe ez az összeg
nem fér bele. A vállalkozó elmondta, hogy olyanfajta szinten van átázva a fal, amit nem
szabad így hagyni. A beruházási iroda vezetőjével megállapodtak, hogy hozzák a testület elé.
Csető Béla alpolgármester:
Javasolja a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadásra és megpályáztatni a másik két szintet.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A másik két szint felújítására ne ebben az évben kerüljön sor.
Spaits Miklós képviselő:
Elsősorban a műszaki és beruházási iroda feladata az, hogy megállapítsa mit kell ott csinálni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért a határozati javaslattal, szavazzon.
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148/2001./06.11./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással felhatalmazza a Településügyi és a Pénzügyi Bizottságot, hogy
a további beérkezett árajánlatokat /Weöres S.Ált. Isk. vizesblokk felújítására/értékelje és jelölje ki a kivitelezőt.
A döntésről az azt követő testületi ülésen a polgármester
tájékoztassa az önkormányzatot.
Felelős: polgármester, illetve a bizottsági elnökök.
Hat.idő: 2001. augusztus 1.

-

Könyvtár felújítására érkezett pályázatok elbírálása:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Nagy Tiborné alpolgármester:
Pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumhoz. Az elmúlt héten a
minisztérium részéről szakértői bejárás volt. Egy hét múlva lesz döntés arról, hogy mennyi
pályázati pénzt nyerünk. Aki kint járt nálunk elmondta, hogy nagy esélyünk van 5 millió Ft
elnyerésére. Az értékesített telekingatlanokból fennmaradt összeg és a könyvtár felújítására
elkülönített összeg kb. 15 millió, ehhez hozzájön a pályázati úton nyert pénz. Meggondolásra
javasolna egy új könyvtár építését.
Spaits Miklós képviselő:
Sajnos nem szakmai bizottság kapta meg ezt a feladatot. Ez a Településügyi Bizottságra
tartozó feladat. Véleménye szerint itt is a műszaki és beruházási irodának kellene
megfogalmazni azokat a feladatokat, amelyeket meg kell oldani. A műszaki tartalom nem
egységes, sokmilliós eltérés van benne.
Javaslata, hogy a műszaki és beruházási iroda dolgozza ki, hogy mi az a minimális költség,
amivel a könyvtárat vissza lehetne költöztetni. Úgyis a terveink között szerepel egy új
kulturális centrum létrehozása, nem tartja fontosnak, hogy most ebbe az épületbe ilyen nagy
összeget fektessünk bele.
Rupp Zoltán irodavez.:
Tavaly felmérték az épület állapotát, a paraméterek nem változtak, ugyanazt a jegyzéket
küldték ki mond a 11 vállalkozónak, tehát egységes kiírás ment ki.
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Polgár Péter képviselő:
Nem tudja már hányadszor került már a testület elé a könyvtár problémája. Az árajánlatok
megvannak, több mint két éve húzódik ez a téma, szeretné ha végre döntenének ebben a
kérdésben.
Simon László képviselő:
Valóban majdnem három éve húzódik a könyvtár felújítása, el kellene dönteni mit akarunk.
Murvai Lászlóné képviselő:
Felháborítónak tartja, hogy ilyen hosszú ideje tárgyalunk erről a témáról. A SÁMA Kft.
vállalta, hogy a felújítást elvégzi, az erről szóló határozat él, ehhez tartsuk magunkat.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Nem vállalta, hanem a megvásárolt ingatlanok árából
intézményekben, ezért van a költségvetésben maradvány.

felújításokat

végzett

az

Mezey Attila képviselő:
Véleménye szerint is újat kellene építeni, vagy csak állagmegóvás szinten fel kell az épületet
újítani, az udvart rendbetenni. Mindez kb. egymillió Ft-os költség. Javaslata, hogy ezt a
műszaki iroda dolgozza ki és csak a legszükségesebb dolgokat végeztesse el ahhoz, hogy a
könyvtár visszaköltözhessen.
Garádi István képviselő:
Hoztunk egy határozatot, miszerint az épületet fel kell újítani, három árajánlat van, úgy
gondolja, hogy a kivitelezést el lehetne kezdeni.
Csető Béla alpolgármester:
Egy pár hónappal ezelőtt volt egy jó ajánlat, amit lesöpörtek az asztalról, mivel képviselő adta
be. Javasolja, hogy a pályázaton nyert összeg erejéig költsenek a felújításra.
Rupp Zoltán irodavez.:
Az iroda fog készíteni egy felmérést mik azok a minimális munkák amit fel kell végezni.
Garádi István képviselő:
Egy korábbi határozat szerint a tóparti telkek értékéből került volna sor a könyvtár
felújítására.
Farkas Lajos képviselő:
Füzéri István ajánlatát nem fogadta el a testület, akkor most miről beszélnek?
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Murvai Lászlóné képviselő:
A meglévő önrészünkből és a pályázaton nyert összegből szépen meg lehet csinálni a
felújítást.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Ezzel ő is egyetért, de egymillió Ft-ért semmit nem lehet csinálni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Javaslata, hogy a pályázat elbírálását várják meg és annak ismeretében döntsenek.
Sas Zoltán képviselő:
Javasolja, hogy a műszaki iroda hozassa olyan állapotba a könyvtárat, hogy a könyveket
vissza lehessen költöztetni. Ezért legyen felelős az iroda vezetője.
Csető Béla alpolgármester:
Van egy önrészünk, lesz egy pályázati összegünk. Javasolja, hogy a műszaki iroda hívja be a
vállalkozót és kérjenek tőlük hasonló műszaki tartalommal árajánlatot.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki ezzel egyetért, szavazzon.

149/2001./06.11./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megbízza a polgármesteri hivatal műszaki és beruházási irodáját,
hogy három vállalkozótól kérjen be – azonos műszaki tartalom
kiírásával – árajánlatot a könyvtár felújítására.
Az árajánlatok beérkezését követően döntsön a felújítást végző
személyéről.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

-

Hydrokomfort és Közmű Kft. állami támogatási igénye:
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Nagy Tiborné alpolgármester:
Javasolja, hogy tárgyaljanak a Hydrokomfort és Közmű Kft. anyagáról, mert abban súlyos
dolgokat fedezett fel. Mind a víz, mind a csatorna esetében az állami támogatásból 5-5.- Ft-ot
szeretne m3-enként betudni az üzemeltetési költségbe.
Mezey Attila képviselő:
Kérdése, hogy ez miért nem szerepel a napirendi pontok között?
Nagy Tiborné alpolgármester:
Azért, mert a bizottság nem hozott rá határozati javaslatot, azonban a bizottsági jegyzőkönyv
alapján kell vele foglalkozni.
Csető Béla alpolgármester:
A bizottság foglalkozott a témával, csak a jegyzőkönyvben nem határozati formában került
megfogalmazásra. Véleménye szerint ebben a témában le kell ülni tárgyalni az üzemeltetővel.
Garádi István képviselő:
Sajnos Jancsó úr továbbra is fenyegetőzik, javaslata, hogy a bérleti szerződés felmondásáról
kellene tárgyalni, mert ilyen bérlővel, aki folyamatosan csak tartozik és perrel fenyegetőzik,
nem szabadna tovább tárgyalni. Már réges régen egy 100 %-os önkormányzati tulajdonú
üzemeltetési formát kellett volna létrehozni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A létrehozott 9 fős munkacsoport folyamatosan az elhangzott célok érdekében dolgozik. A
munkacsoport a munkája vége felé tart, annak eredményéről tájékoztatni fogják a testületet.
Garádi István képviselő:
Mindez ideig abban a hiszemben volt, hogy bérleti díjat nem fizetett az elszámolása sem az
1999 évre, sem a 2000. évre nem történt meg. Sajnálja, hogy sokmindenről szó van, de a 9 fős
munkacsoport tárgyalásairól a testület nem kapott tájékoztatást. Amiről nem olvashatunk, arra
nem reagálhatunk. Jó lett volna, ha ezzel a témával kapcsolatosan született volna egy
határozati javaslat.
Spaits Miklós képviselő:
Sajnos több bizottsági ülés jegyzőkönyve nisncs pontosan megfogalmazva, mivel előzetesen
azt a bizottsági elnökökkel nem egyeztetik.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Azért vetette fel, mert érintőlegesen sem esett erről a dologról szó és amennyiben 8 napon
belül nem reagálunk, elfogadottnak tekinti. Kérése, hogy akik Jancsó úrral ebben a témában
tárgyalnak, ne fogadják el.
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Dr. Török Gábor képviselő:
Tagja a 9 fős munkacsoportnak, addig már eljutottak tárgyalásaik során, hogy az
üzemeltetőnek egy 100 %-os önkormányzati tulajdonú Kft-nek kell lennie.
Javaslatot tettek már a nevére is GYEM Víziközmű Kft.
Sajnos a jelenlegi jogi viszonyok elég bonyolultak, mivel minden községnek külön szerződése
van. Abban is megállapodtak, hogy a polgármesterek, jegyzők, jogászok együtt leülnek és
megpróbálnak megtenni mindent annak érdekében, hogy 2002. január 1-től ez a Kft.
üzemeltesse ezeket a víziközműveket.

/Farkas Lajos képviselő elhagyta az üléstermet!/ Jelenlévők száma 15 fő.

Mezey Attila képviselő:
Idéz a Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyvéből és az alábbi határozati javaslatot teszi:
A polgármester és a Pénzügyi Bizottság közösen kezdjen tárgyalást az üzemeltetővel az
állami támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról.
Ne fogadják el hogy az üzemeltető kapja meg a víz és csatorna pályázati igény és pályázati
összeg különbözetét.
Garádi István képviselő:
Véleménye szerint ezzel az üzemeltetővel úgysem lehet egyezkedni, ezért javasolja, hogy a 9
fős munkacsoport készítsen egy működtetési javaslatot és az ügyvédek közreműködésével
küldjék el az üzemeltetőnek.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Az üzemeltető az elszámolást minden évben megküldte, csak azt az önkormányzat nem
fogadta el.
Aki az elhangzott határozati javaslat szövegével egyetért, szavazzon.

150/2001./06.11./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodással megbízza a polgármestert és a Pénzügyi Bizottságot, hogy közösen
kezdjen tárgyalásokat az üzemeltetővel a víz- és csatorna állami támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról és ne fogadja
el a pályázati igény és pályázaton nyert összeg miatti
vállalkozói díjigény különbözetet /5-5.- Ft/m3-t/.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.
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/Farkas Lajos képviselő visszaérkezett az ülésterembe!/ Jelenlévők száma: 16 fő.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a Pénzügyi Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

151/2001./06.11./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
Pénzügyi Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal

7. napirendi pont:
Vagyonkezelő Bizottság beszámolója.
/Melléklet!/

-

Pálfi Sándorné Gyömrő, Szt. Imre u. 71. sz. lakos kérelme:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Sas Zoltán képviselő:
Ismerteti az előzményeket az ingatlannal kapcsolatosan.
Mezey Attila képviselő:
Örül a határozati javaslatnak, mert óriási hibának tartja, hogy miért nem az önkormányzat
vásárolta meg az ingatlant. Javasolja a határozat elfogadását, ha ezt az épületrészt le tudjuk
bontani.
Murvai Lászlóné képviselő:
Elővásárlási joga az önkormányzatnak lett volna, mivel nincs tulajdoni lap a kezünkbe, nem
tudja, hogy merjenek-e szavazni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon, Ő nem kíván részt venni a szavazásban.
Név szerinti szavazásra van szükség.
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Szavazás:
Csető Béla
Garamszegi Sándor
Mezey Attila
Nagy Tiborné
Dr. Petky Ferenc
Sas Zoltán
Spaits Miklós
Udvardi László

igen
igen
igen
tartózkodik
igen
igen
igen
igen

Farkas Lajos
Garádi István
Murvai Lászlóné
Pesti Andrásné
Polgár Péter
Simon László
Dr. Török Gábor

igen
tartózkodik
tartózkodik
tartózkodik
tartózkodik
igen
igen

152/2001./06.11./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodással az
döntött arról, hogy a Gyömrő, Szt. Imre u. 71. sz. alatti,
2956/3 hrsz-ú ingatlant
Pálfi Sándorné
Gyömrő, Szt. Imre u. 71. sz. alatti lakos részére értékesíti az
alábbi feltételekkel:
A vételárat – a sarki épületrészbe /2956/1 hrsz./ átnyúló szoba
átvételével és a lefalazás vevő általi elvégzésével –
1.200.000.- Ft-ban,
azaz Egymillió-kettőszázezer forintban állapítja meg, részletfizetési lehetőség biztosításával.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: a szerződés aláírására: 2001. augusztus 1.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a könyvtár átköltöztetése után ezt az ingatlanrészt bontsuk le,
szavazzon.

153/2001./06.11./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással döntött arról, hogy a könyvtár visszaköltöztetése után a Gyömrő,
Szt. Imre u. 71.sz. alatti ingatlan sarki épületrészt lebontja.
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Felelős: polgármester.
Hat.idő: folyamatos.

-

Vargáné Kovács Anikó kérelme:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon. Itt is név szerinti szavazásra van szükség.

Szavazás:
Rádóczi Gusztáv
Farkas Lajos
Garádi István
Murvai Lászlóné
Pesti Andrásné
Polgár Péter
Simon László
Dr. Török Gábor

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Csető Béla
Garamszegi Sándor
Mezey Attila
Nagy Tiborné
Dr. Petky Ferenc
Sas Zoltán
Spaits Miklós
Udvardi László

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

154/2001./06.11./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Vargáné Kovács Anikó Gyömrő, Pál Mihály u. 3.sz. alatti
lakos kérelmének helyt ad.
A Gyömrő, Bimbó u. 24/a.sz. alatti társasház ingatlanból
/hrsz.: 3861/A/1/ Vargáné Kovács Anikó részére 48 m2
területet értékesít 3.000.- Ft/m2 áron, összesen
144.000.- Ft, azaz
Egyszáznegyvennégyezer forint áron.
Az alapító okirat módosításának költségei a vevőt terhelik.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2001. augusztus 1.

-

Dr. Piskóty Péter kérelme:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
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Polgár Péter képviselő:
Mi a terv azzal a területtel?
Spaits Miklós képviselő:
Hosszú távú fejlesztési tervünkben szerepel ez a terület, ezért célszerű erről dönteni.
Javasolja, hogy folytassunk tárgyalásokat a terület megvásárlásáról.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

155/2001./06.11./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással utasítja a polgármestert, hogy a 77 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
kezdjen tárgyalásokat a tulajdonossal, Dr. Piskóty Péterrel
/1024. Bp. Keleti K. u. 33./.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2001. szeptember 1.

-

Településfejlesztő és Beruházó Kft. létrehozása:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Varga Ernő jegyző:
Javasolja a határozati javaslat módosítását az alábbiak szerint:
A képviselőtestület azon szándékát fejezi ki, hogy Településfejlsztő és Beruházó Kft-t kíván
létrehozni.
Megbízza a Rádóczi Gusztáv polgármestert, Sas Zoltán és Spaits Miklós képviselőket, hogy a
létrehozással kapcsolatos lépéseket tegye meg, s az előkészített anyagot terjessze
jóváhagyásra a testület elé.
Garádi István képviselő:
Meggyőződése, hogy az önkormányzatnak többségi tulajdonban kell lennie. Mi indokolja azt,
hogy az alapításkor az önkormányzatnak kisebbségbe kellene kerülnie?
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Spaits Miklós képviselő:
Az indokolja, hogy a Kft. politikai szervezetként működne és nem vállalkozási szervezetként,
mivel a magántőke finanszírozza meg azt, amit az önkormányzat nem tud. A másik indok,
hogy a Kft. ne legyen 4 évente kitéve annak, hogy csődbe viszik a vállalkozást. A gazdasági
döntéseket a Kft-nek kell meghoznia.
Csető Béla alpolgármester:
Amit a Jegyző úr elmondott, azt tudja támogatni.
Polgár Péter képviselő:
Nem hiszi, hogy a szerződéseket nem lehet olyan megszorító pontokkal megkötni úgy, hogy
azok kötelező érvényűek legyenek a következő testületre is. Nem tudja elfogadni, hogy az
önkormányzat legyen kisebbségben.
Garádi István képviselő:
Abszolút nem ért egyet azzal, hogy kisebbségi városfejlesztő Kft jöjjön létre, csakis olyan
Kft. létrehozását tudja támogatni, ami 100 %-os önkormányzati tulajdonban van. Ez a
megoldás egyáltalán nem szabálytalan, sőt óriási előnye van. Nagyon csodálkozna, ha rögtön
ebben a Kft-ben lenne az önkormányzat kisebbségben, mivel az önkormányzatnak az a
lényege, hogy a saját vagyonát minél jobban óvja, ezt csak abban az esetben tudja megtenni,
ha többségben marad. Az természetes, hogy aki ebbe a Kft-be pénzt tesz bele, mint
magánszemély, a megfelelő hozadékhoz jusson. Itt nem lehet szó szerződés
megváltoztatásról.
/Murvai Lászlóné képviselő elhagyta az üléstermet!/ Jelenlévők száma: 15 fő.
Csető Béla alpolgármester:
Most csak szándéknyilatkozatot kell tennünk, igazán akkor tud majd dönteni, amikor az
alapító okirat itt lesz.
Mezey Attila képviselő:
Teljes egészében ezt szerette volna mondani, de az önkormányzatot nem lehet kizárni.
Dr. Török Gábor képviselő:
A település működési területén komoly gazdasági munka folyik a hivatal és az önkormányzat
részéről. Csak 100 %-is önkormányzati társulással szabad a Kft-t létrehozni.
Spaits Miklós képviselő:
Akár milliárdos szerződésekről is lehet szó, nem tudja ezt majd az önkormányzat miből tudja
előteremteni.
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Garádi István képviselő:
A részletekről később kell beszélgetni, a lényeg, hogy a Kft. 100 %-os önkormányzati
tulajdonú legyen.
Sas Zoltán képviselő:
Egyet tud érteni Garádi és Török képviselőkkel, azonban egyetlen probléma van, a pénz.
Mezey Attila képviselő:
Amilyen nagyságú tőkét visz be egy-egy vállalkozó, az adott beruházás hasznából olyan
arányban fog részesülni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a módosított határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

156/2001./06.11./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással azon
szándékát fejezi ki, hogy Településfejlesztő és Beruházó Kft-t
kíván létrehozni.
Megbízza Rádóczi Gusztáv polgármestert, Sas Zoltán és Spaits
Miklós képviselőket, hogy a létrehozással kapcsolatos lépéseket
tegyék meg, s az előkészített anyagot terjesszék jóváhagyára a
testület elé.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2001. szeptemberi testületi ülés.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a Vagyonkezelő Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

157/2001./06.11./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
Vagyonkezelő Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.
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/Garamszegi Sándor képviselő és Csető Béla alpolgármester elhagyta az üléstermet,
Farkas Lajos képviselő visszatért az ülésterembe!/ Jelenlévők száma: 13 fő.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Mivel Csető Béla alpolgármester elhagyta az üléstermet, másik jegyzőkönyv hitelesítot kell
választania a testületnek. Javasolja az ülés hátralévő részében jegyzőkönyv hitelesítőnek
Farkas Lajos képviselőt.
Megállapítja, hogy a testület Farkas Lajos képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőként
egyhangúlag elfogadta.

8. napirendi pont:
Településügyi Bizottság beszámolója.
/Melléklet!/

-

Dózsa Gy. Úti Óvoda pályázati pénzének visszaadása:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Most is csak azt tudja elmondani, hogy igen nagy nehézségek árán sikerült ezt a pénzt
megszerezni. Az elmúlt ülés alkalmából elhangzott, hogy a faluban ezt az óvodát máshol kell
felépíteni, ezért el kellene gondolkodni azon, hogy ezt a pénzt ne adjuk vissza. Egy másik
koncepcióban hogyan lehetne a II. Rákóczi F. Általános Iskolával együtt üzemeltetni óvodát,
mert valahol az óvoda a falusi iskola előszobája. Amennyiben nincs gyereklétszám, akkor az
iskolában sem lesz. Ezt azért is fontosnak tartja, mert a Kossuth tömb és a Mendei út
beépítésével szükség lesz az óvoda férőhelyekre. Tudja, hogy más óvodáknál is férőhely
problémák vannak. Ezen indokok alapján javasolja azt, hogy a pénzt ne adjuk vissza, hanem
keressünk kiegészítő forrásokat arra, hogy ezt a beruházást el lehessen kezdeni.
Kéri a testületet, hogy a település egyik legszegényebb rétegének érdekében egy másik
ingatlanon új óvoda építésében munkálkodjon.
Mezey Attila
Arról ne kezdjünk vitát, amiről az elmúlt ülésen már beszéltünk. Ezt az összeget vissza kell
adnunk és ezzel párhuzamosan újra pályázatot adunk be, a határozati javaslat elfogadásával
egyetért.
Sas Zoltán képviselő:
Egyetért az előtte szólóval. Először a terveket kell elkészíteni a pályázathoz, valamint meg
kell határozni az építkezés helyszínét.
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
Ezt a bizonyos 20 milliót úgy lehetne felhasználni, hogy közel 50 milliót hozzá kellene tennie
az önkormányzatnak. Ezt vállaltuk is volna, ha az egyház 25 milliót ide tudna adni, de mivel
ez a pénz nem áll az egyház rendelkezésére, nem tudunk ennyi pénzt előteremteni. Ezért ezen
a területen egy lassabb fejlesztést tud elképzelni.

/Murvai Lászlóné képviselő visszatért az ülésterembe!/ Jelenlévők száma: 14 fő.

Nagy Tiborné alpolgármester:
Azzal egyetértene, hogy a pénzt tartsuk itt, ha hozzá tudnánk tenni a közel 50 milliót. Jó
lenne, ha a Fekete István Ált. Iskola és Szakiskola pályázatához át tudnánk ezt a pénzt
csoportosíttatni, az óvodák részére pedig új terveket készítve pályázzunk a bővítésekre.
Javasolja, hogy bízzuk meg a polgármester urat és a Településügyi Bizottság elnökét azzal,
hogy tárgyalást folytasson arról, hogy az ittlévő pénzt felhasználhassuk a Fekete István
Iskolánál.
Spaits Miklós képviselő:
Egyetért az elképzeléssel.
Garádi István képviselő:
Az nem felel meg a valóságnak, hogy az egyház pénze kiesett, mert 5 éven belül fogja
megadni. Véleménye szerint ebben a dologban újabb tárgyalásokat kellene folytatni, ez
mindennél fontosabb, ha a gyerekeink sorsáról van szó. Nagyon furcsálja, hogy az
alpolgármesternő azt mondja, hogy nincs szükség ilyen óvoda fejlesztésre, mert hosszú távon
igen is problémát fog jelenteni a falusi iskola alacsony osztálylétszáma miatt.
Az előterjesztésben van egy B. határozati javaslat is. Ha a falusi óvodára nem tudjuk
biztosítani a saját részt, hogyan fogjuk biztosítani a másik két határozati javaslathoz az
önrészt?
Ebben a kérdésben nem szeretne lakosságot ide hozni, ezért az a kérése, hogy ilyen
elhamarkodottan ne döntsenek.
Személyesen megkereste és javasolta az alpolgármesternőnek, hogy menjenek el együtt,
járjanak el az egyháznál, próbálják megszerezni a pénzt. Azonban az alpolgármesternő a mai
napig nem egyeztetett erről vele időpontot. Nagyon csodálkozik azon, hogy az oktatási
feladatokat ellátó alpolgármester így kezeli ezt az ügyet.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Visszautasítja az elmondottakat, mert telefonon beszéltek erről Garádi képviselővel.
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Garádi István képviselő:
Első alkalommal személyesen beszéltek, második alkalommal valóban telefonon beszéltek
arról, hogy járjanak el együtt ebben az ügyben, hogy az elnyert összeget ne kelljen visszaadni.
Mezey Attila képviselő:
Nem érti Garádi úr miről beszél, ez a pénz nincs, mivel az építkezés ügyében nem történt
semmi. Ma már ne beszéljünk 67 millióról, mert azóta három év eltelt.
Rupp Zoltán irodavez.:
Itt annyi dolog történt, hogy tereprendezés címén ebből a pénzből 100.000.- Ft-ot leírtak, de a
pénz visszaadását tovább nem lehet húzni.
Dr. Török Gábor képviselő:
Szeretné, ha a képviselő úr nem személyeskedne, mert a többség tapasztalata, hogy Nagy
Tiborné alpolgármester asszony nagy hozzáértéssel, rendkívül sok munkával dolgozik a
közoktatás érdekében.
Az óvoda megépítésére új helyszínt kell keresni, új pályázattal. Az iskolának megvan az
önrésze, ezért merült fel, hogy próbáljuk ezt a meglévő összeget oda átcsoportosíttatni.

/Spaits Miklós képviselő elhagyta az üléstermet!/ Jelenlévők száma: 13 fő.

Farkas Lajos képviselő:
Sajnos Kováts Péter tiszteletes nagyon félrevezette a testületet. Ennek ellenére az óvoda
fejlesztéssel foglalkozni kell, egy új óvodát kell építeni, az egyházat el kell felejteni.
Murvai Lászlóné képviselő:
Mielőtt testület elé került volna, beszélni kellett volna az egyház vezetőkkel.
Garádi István képviselő:
A Polgármester úr ígérte meg az óvodát a választáskor.
Kérdése Nagy Tiborné alpolgármester felé, hogy szólt-e neki arról, hogy mikor mennek az
egyházi vezetőkhöz?
Nagy Tiborné alpolgármester:
Nem szólt.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
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Aki egyetért az A. határozati javaslattal, valamint azzal, hogy az összeg ágazaton belül
történő felhasználásról a polgármester és a tanácsnok úr tárgyalást folytasson, szavazzon.

158/2001./06.11./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
9 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással a
Pest Megyei Területfejlesztési Tanácstól kapott
21.518.000.- Ft
CÉDE támogatásról lemond, miután a Dózsa Gy. út 1. sz.
alatti óvodabővítéshez szükséges 47,6 millió Ft saját erővel nem rendelkezik.
Megbízza Rádóczi Gusztáv polgármestert és Spaits Miklós tanácsnok urat, hogy folytasson tárgyalásokat az összeg
ágazaton belüli felhasználásának engedélyezéséről.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a B. határozati javaslatottal egyetért, szavazzon.

Farkas Lajos képviselő:
Kéri belevenni, hogy foglalkozzunk a falusi részen egy új óvoda építésével.
Dr. Török Gábor képviselő:
Az óvodák bővítésénél vegyük figyelembe a gyereklétszámot is.
Mezey Attila képviselő:
Javasolja, hogy ezzel a témával foglalkozzon a VOKS és Településügyi Bizottság.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kéri a B. határozati javaslatra szavazzon a testület.

159/2001./06.11./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással utasítja a polgármestert, hogy mindhárom óvoda csoportbővítését
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terveztesse meg, s a bővítésekre nyújtson be aktuálisan pályázatokat.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: folyamatos.

-

Kaiszler József ajánlata:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Javasolja, hogy a műszaki iroda és a Településügyi Bizottság járja be az utakat, beszéljék meg
a pontos műszaki tartalmat és azt, hogy milyen módszerrel történjenek az útjavítások.
A hóeltakarításról a határozatot még a következő ülésen is meg lehet hozni.
Mezey Attila képviselő:
Örül annak, hogy a vállalkozó elvállalja a munkát, mert akkor biztosan el lesz végezve
becsületesen. A bejárásra minél előbb kerüljön sor.
Garádi István képviselő:
Véleménye szerint a hóeltakarítást illetően hozhat a testület határozatot, inflációval növelve
javasolja meghatározni. 2,2 millió Ft+ÁFA összegben.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a javaslattal egyetért, szavazzon.

160/2001./06.11./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Kaiszler József vállalkozó
/Gyömrő, Béla u.4./ ajánlatát elfogadta, amely alapján végzi
a téli hóeltakarítást.
Vállalkozási díj: 2.200.000.- Ft + ÁFA/év.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

-

Vegyes Tulajdonú Kistérségi Fejlesztő Társaság létrehozása:
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
Több önkormányzat is ipari terület beszállását szavazta meg, ez egy pályázati lehetőség.
Sas Zoltán képviselő:
Nem érti az egész leiratot.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Ez egy pályázati lehetőség, több település benevezését látta. Többen komoly tervekkel
jelentkeztek erre a dologra, nekünk nincs más lehetőségünk.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért a határozati javaslattal, szavazzon.

161/2001./06.11./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
10 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
Vegyes Tulajdonú Kistérségi Fejlesztő Társaság létrehozásához hasznosítás céljára a 0148/8-17 hrsz-ú iparterülettel kapcsolódik be.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a Településügyi Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

162/2001./06.11./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
Településügyi Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

9. napirendi pont:
Ipar- Kereskedelmi- Mezőgazdasági Bizottság beszámolója:
/Melléklet!/
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdése, van-e kiegészítés? Nincsen.
Aki a beszámolót elfogadja, szavazzon.

163/2001./06.11./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az
Ipar- Kereskedelmi- Mezőgazdasági Bizottság beszámolóját
elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

10. napirendi pont:
Interpellációk, bejelentések:
/Melléklet!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdése, hogy az írásban adott válaszokat elfogadják-e?

/Udvardi László és Dr. Petky Ferenc elhagyta az üléstermet!/ Jelenlévők száma: 11 fő.

Murvai Lászlóné képviselő:
A Liszt F. utca járdájának meg nem valósíthatóságát sérelmezi.
Kéri az intézkedést a Hydrokomfort Kft. felé, hogy a kutak felszerelésének összegét engedjék
el, mivel azok az önkormányzat tulajdonát képezik.

Garádi István képviselő:
Nagyon megdöbbent azon, hogy június 4-én, a trianon évfordulójakor nem volt kitéve a fekete
és nemzetiszínű zászló. Ezekről az évfordulókról nem volna szabad megfeledkezni.
Szeretné bejelenteni, hogy a benzinkúttal szemben a járda besüllyedt, balesetveszélyes.
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A Mánya-téri emlékmű környezete nagyon gazos.
A főszögön reggel-este a vidéki közvilágítás van beszerelve, intézkedést kér az ELMŰ felé.
Szeretné tudni, hogy a polgármesternek mikor engedélyezte a testület a szabadságait.

Murvai Lászlóné képviselő:
Fel kellene venni a kapcsolatot az Elektromos Művekkel, hogy a Klotild telepen erősítsék
meg a biztosítékokat, mert egy kis szél esetén is áram kimaradások vannak.
Nagy örömére szolgál, hogy a lakosság 70 %-a rendet tesz az ingatlana előtt, azonban még
mindig vannak, akiket rendre kellene utasítani.
A Mátyás király utca 50. sz. alatt a fel le van dőlve, meg kellene keresni az ingatlan
tulajdonosát.
A Mátyás király utca 11. sz. alatti ingatlanban egy idős, beteg hölgy lakik, aki előtt nagy a
gaz, a közmunkásokkal rendbe kellene tetetni a területet.
A Klapka u. 93.sz. alatti tulajdonos a kerítése mellett és a járda mellett levágta a füvet, a
többit otthagyta, mondván nem az ő területe.
A Mátyás király és Hattyú u. sarkán lévő Kaszás Károly tulajdonát képező ingatlan nagyon
elhanyagolt állapotban van, fel kellene szólítani.
A ravatalozó fala ázik, mivel a csatorna hiányzik.
Kérte a Csütörtöki piactér száraz fáinak kivágását, ami nem történt meg.

Farkas Lajos képviselő:
A Puki és Gumi úton elterített dúrva kövön nem lehet közlekedni, valami zúzott kavicsot
tegyenek rá. Kéri a hősök kertjében a száraz fák kivágását.

Simon László képviselő:
A Szt István úton a vasúti átjáró után az út elég hosszan be van szakadva. A Szt. Imre út
további kátyúzását kéri.
A Gumi út természetvédelmi terület, ahová nem is lett volna szabad azt a dúrva követ teríteni.

Mezey Attila képviselő:
Szeretné kifejezni elismerését a közterület-felügyelőknek, mivel jó munkát végeznek.
Kéri a fák pótlását, locsolását.
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Sas Zoltán képviselő:
A vasúti jelzőtáblák cseréjére lenne szükség, mert nagyon elhasználódtak.

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

K.m.f.
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polgármester

/Csető Béla/
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