JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Gyömrő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2001.
április 23-án megtartott rendkívüli ülésén, a Szabadság tér 1.sz. alatti
tanácskozó teremben.

Jelen vannak:

Rádóczi Gusztáv polgármester, Csető Béla alpolgármester, Farkas
Lajos, Garamszegi Sándor, Mezey Attila, képviselő, Nagy Tiborné
alpolgármester, Pesti Andrásné, Dr. Petky Ferenc, Sas Zoltán, Simon
László, Spaits Miklós, Dr. Török Gábor, Udvardi László képviselő.

Igazoltan
távolmaradt:

Garádi István, Polgár Péter képviselő.

Igazolatlanul
távolmaradt:

Füzéri István, Murvai Lászlóné képviselő.

Meghívottként
megjelent:

Tanácskozási
joggal részt vett:

Jancsó Béla Közmű Kft. igazgatója,
Kőszegi Sándor Közmű Kft. ig.h.,
Horváth Sándor vállalkozó.
Kissné Páska Andrea pü.vez.,
Németh Gyuláné könyvvizsgáló.

Varga Ernő jegyző.

Rádóczi Gusztáv polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a rendkívüli
testületi ülés határozatképes, /13 képviselő van jelen/ az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Garamszegi Sándor és Pesti Andrásné képviselők
személyében. Aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadta.
A jegyzőkönyvet Horváth Ferencné vezeti.

/Füzéri István képviselő megérkezett!/ Jelenlévő képviselők száma: 14 fő.

Javaslatot tesz a négy napirendi pont elfogadására.
Megállapítja, hogy a testület a napirendi pontok tárgyalását egyhangúan elfogadta.
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N a p i r e n d tárgyalása:

1. napirendi pont:
2000. évi költségvetési rendelet módosítása.
/Melléklet!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás, kiegészítés?
Nincsen.
Aki a rendelet módosítását elfogadja, szavazzon.

Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással megalkotta a

13

igen

6/2001./04.24./sz. r e n d e l e t é t
a 2000. évi
módosításáról.

költségvetésről

2. napirendi pont:
2000. évi zárszámadási rendelet.
/Melléklet!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Van-e kiegészítés?

szóló

11/2000./02.24./sz.

rendeletének
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Kissné Páska Andrea pü.vez.:
A 2/1.sz. mellékletben egy rossz összeg maradt bent, a hitelnél ugyanaz az összeg kerül be,
mint az alatta lévő sorban.
Továbbá a 8.sz. mellékletben az elvonás oszlopban az előjelek lemaradtak.
Az első sorban +, a harmadik sorban – az előjel. Ez azért van így, mivel a normatív
elszámolásnál, az intézményeknél van visszafizetési kötelezettség.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Van-e kérdés?
Füzéri István képviselő:
Egy kicsit később érkezett, de bizonnyára megkapták a képviselők Garádi István képviselő
által küldött a zárszámadással kapcsolatos észrevételeit. Neki nem volt ideje áttanulmányozni.
Varga Ernő jegyző:
Garádi István képviselő úr által beküldött anyagot 17.25 órakor kaptuk meg, erre írásbeli
választ kér, most itt nincs lehetőség az észrevételekről érdemben tárgyalni, a Pénzügyi Iroda
vezetője meg fogja válaszolni.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki elfogadja a zárszámadási rendeletet, szavazzon.

Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással megalkotta a
7/2001./04.24./sz. r e n d e l e t é t
a 2000. évi költségvetés zárszámadásáról.

3. napirendi pont:
Könyvvizsgálói jelentés elfogadása.
/Melléklet!/

14

igen

4

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás, kiegészítés?
Németh Gyuláné könyvvizsgáló:
Nincsen kiegészítés, a kérdésekre szívesen válaszol, úgy gondolja, hogy a jelentés nagyon
pozitív. Volumenében kevesebb, mert a kiegészítő mellékleteket nem kellett vizsgálni, mivel
a Számvevőszék kivette a mellékletek vizsgálatát.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a könyvvizsgálói jelentést elfogadja, szavazzon.

111/2001./04.24./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
2000. évi költségvetési beszámolóról szóló könyvvizsgálói
jelentést elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

4. napirendi pont:
2001. évi víz- és csatornadíj rendeletének elfogadása.
/Melléklet!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Az előző ülés anyagában található az ezzel kapcsolatos anyag, van-e kérdés?
Mezey Attila képviselő:
Nagyon örült annak, hogy Maglódon nem került elfogadásra az emelés, reméli, hogy itt sem
történik meg, örülne annak, ha a tavalyi összegek kerülnének kiszámlázásra.
Az üzemeltető adatai fiktív adatokra épül, ahol 100.000.- Ft-os bérezés jut havonta az ott
dolgozókra, nem szolgáltat korrekt anyagot. Ezért nem is kíván résztvenni a szavazáson.
/Mezey Attila képviselő elhagyta az üléstermet!/ Jelenlévő képviselők száma: 13 fő.
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Spaits Miklós képviselő:
A bizottsági ülésen elmondta, hogy miért nem támogatja a díjak emelését. Ecseren sem történt
semmilyen díjemelés, pontosan azért, mert ők sem tartják indokoltnak, mivel nem is tudott
adatokat szolgáltatni.
Amíg nem tudjuk, hogy a település pénzét mire használja az üzemeltető, nem tudja adni
szavazatát az emeléshez.
Jancsó Béla úr:
A javasolt díjrendezés 6,6 %-ra csökkent. Szeretné hangsúlyozni, hogy a Kormány 8,5 %-os
inflációt ismert el. Ő nem tesz mást, mint a szerződésben foglaltak idevonatkozó részét
szeretné érvényesíteni.
Spaits képviselő úr nincs tájékozódva arról, hogy Ecseren mi történt. Az a tárgyalási alap,
amit egyes képviselők megfogalmaztak, elfogadhatatlan. Kérte, hogy írásba tegyék le mit
akarnak, de ezt a mai napig nem tették meg. Úgy érzi, hogy ezek után ez a kérdés más szinten
fog folytatódni.
Amennyiben meghallgatásra kerülne az, amely márciusban beadásra került, 6,6 %-os
díjkorrekciót jelent egész évre vonatkoztatva.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Akkor egy hármas variáció állt fenn, de Maglódon ezzel szemben más történt.
Volt a Pénzügyi Bizottságnak egy 0 %-os javaslata, volt egy alpolgármesteri javaslat 160.- 160.- Ft+ÁFA.
A harmadik variáció az üzemeltető javaslata 165.- Ft+ÁFA.
Kérdés, hogy a testület melyik változatot fogadja el?
Spaits Miklós képviselő:
Név szerinti szavazás elrendelését kéri.
Farkas Lajos képviselő:
Nem ért egyet a név szerinti szavazással.
Füzéri István képviselő:
Volt egy szimpátiaszavazás, a többség ezt elfogadta, véleménye szerint ez most is
elfogadható.
Jancsó Béla úr:
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0 % esetén milliós kár fogja érni a cégeket, ezzel a képviselőtestület a jövő évi támogatás
sírgödrét ássa meg, mert kivonul a jövő évi támogatásból.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdése, hogy ki szeretne név szerint szavazni?
Megállapítja, hogy 3 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 7 tartózkodással a testület a név
szerinti szavazást elvetette.
Dr. Török Gábor képviselő:
Maglódon megszületett a döntés, Ecser is szavazott. Mivel a három település közös
üzemeltetésben gondolkodik, célszerű lenne, ha a díjak is közelítenének egymáshoz, illetve
azok azonosak lennének.
Varga Ernő jegyző:
Maglód és Ecser 160.- Ft+ÁFA összegben határozták meg a víz- és csatornadíjat.
Rádóczi Gusztáv polgármester.
Aki a 0 %-os díjemeléssel ért egyet, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület 2 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 9 tartózkodással a 0 %-ban
történő díjmegállapítást elvetette.
Aki a 160.- - 160.- Ft+ÁFA díjmegállapítást tudja elfogadni, ami 7,1 %-os emelést jelent erre
az évre, szavazzon.

Megállapítja, hogy Gyömrő Nk. Önkormányzatának Képviselőtestülete
10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással a
2001. évi lakossági víz- és csatornadíjat
160.- - 160.- Ft+ÁFA
összegben állapítja meg, 2001. május 1-től.

Varga Ernő jegyző:
Valamennyi képviselő megkapta Garádi István képviselő indítványát, aminek lényege, hogy a
közműnyilatkozatok kiadása díjmentes legyen.
Ennek törvényi rendelkezéséről tájékozódni fog, ezt követően a következő ülésen
visszatérünk erre az indítványra.
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Spaits Miklós képviselő:
Erről a következő ülésen tárgyaljanak.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki ezzel egyetért, szavazzon.

Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással döntött arról, hogy a közmű nyilatkozatok kiadásának díjmentességéről a május 14-i rendes testületi ülésen tárgyalnak.

Rádóczi Gusztáv polgármester.
Aki az elhangzottak alapján a rendeletet elfogadja, szavazzon.

Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta a
8/2001./04.24./sz. r e n d e l e t é t
a 2001. évi víz- és csatornadíjról.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Köszöni a figyelmet és megjelenést, a rendkívüli ülést bezárja.

/Rádóczi Gusztáv/
polgármester

/Varga Ernő/
jegyző

/Garamszegi Sándor/
jkv.hitelesítő

/Pesti Lászlóné/
jkv.hitelesítő
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igen

