JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Gyömrő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2001. március
12-én megtartott rendes testületi ülésén, Gyömrőn a Szabadság tér 1.sz. alatti
tanácskozóteremben.

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

Érkezését későbbre
jelezte:

Dr. Petky Ferenc képviselő.

Tanácskozási joggal részt vett:

Varga Ernő jegyző.

Meghívottként megjelent:

Kosztelnik Károlyné ig.irodavez.
Kissné Páska Andrea pü.vez.,
Rupp Zoltán műsz.irodavezető,
Eördöghné adóiroda vez.,
NOKIA képviselője,
GES képviselője,
Jancsó Béla Közmű Kft. igazgatója,
Kőszegi Sándor Közmű Kft. ig.h.,
Szilágyi Sándor SÁMA Kft.ig.,
Major László SÁMA Kft. műsz.ellenőre,
Bodoki István r.őrnagy
Mátra Péterné vezető védőnő,
Horváth Sándor vállalkozó.

A lakosság részéről:

20 fő.

Rádóczi Gusztáv polgármester köszönti a megjelenteket, a rádióhallgatókat, mivel a mai
testületi ülést a Sírius Rádió egyenes adásban közvetíti. Megállapítja, hogy a rendes testületi
ülés határozatképes, /16 fő van jelen/ az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Polgár Péter és Dr. Török Gábor képviselők
személyében.
Megállapítja, hogy a testület a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot egyhangúlag
elfogadta.

2

A jegyzőkönyvet Horváth Ferencné vezeti.
Kérdése, hogy van-e napirend előtti felszólalás?
Spaits Miklós képviselő:
A Jászberényi úton, közvetlenül Bp. határánál valamilyen hulladék lerakó létesült, konténeres
autók Budapestről hordják oda a szemetet. Nem tudja, hogy ez a dolog mennyire legális.
Felkéri a Polgármester urat és Sas Zoltán képviselőt, hogy járjanak el ennek az ügynek a
tisztázásában, és intézkedjenek annak megszüntetésében, amennyiben a lerakóhely nem
legális. A teherautók rengeteg sárt hordanak ki az útra, nem kis balesetveszélyt okozva.
Garádi István képviselő:
Szeretne beszámolni a Maglód-Ecser bizottsági ülésén elhangzottakról, ahol szó volt egy
Budapestre vezető út létesítéséről, ami az MO-ás ecseri csomóponthoz kapcsolódna. A XVII.
kerületi helikopter utat Lőrinc felé elkerülve meg fogják hosszabbítani, a kérés az, hogy a
tanulmánytervet az önkormányzatok közösen készíttessék el. A tanulmányterv elkészítését a
Nemzeti Autópálya Rt. vállalja több változatban is, melynek egyik változata a Gyömrőn való
keresztű vezetés a Petőfi és Erzsébet telep gáz nyomvonalán menne. A tanulmányterv
kifizetésétől a Nemzeti Autópálya Rt. nem zárkózott el, azonban a finanszírozásban a
Közlekedési Minisztérium Főosztályának is részt kellene vennie.
Most itt áll a dolog, az ezt követő lépésekről tájékoztatni fogja a testületet. Nagyon fontos
dolog lenne, hogy a 31-es útról más úton is le tudjanak jutni az MO-ásra, mert ezen az úton
már komoly problémák vannak.
/Dr. Petky Ferenc képviselő megérkezett!/
A másik dolog amiről szólni szeretne ugyancsak a közlekedéssel kapcsolatos, mégpedig a
vasúti közlekedéssel.
A legutóbbi testületi ülésen szó volt arról, hogy a MÁV egyeztető tárgyaláson, Szolnokon
vegyen részt.
Szeretné megkérni a Polgármester urat, hogy az egyeztetésekre Ő maga menjen el, mert eddig
nem vette a fáradságot arra, hogy a sok gyömrői bejáró érdekében ezeken az egyeztetéseken
részt vegyen. Ezzel a magatartásával jelentős mértékben tönkretette a MÁV és az
önkormányzat kapcsolatát.
A Gyömrő Újság egyik cikkében azt írja, hogy ha bizonyos dolgokban demonstrálni kell, azt
meg kell tenni, most Ők sem csinálnak mást.
Erre a 14 képviselőtől egy durva válasz érkezett, ami jórészt nem is azzal foglalkozik, amely
az Ő felvetésük volt. Mi köze van Murvainénak a menye érettségi bizonyítványához? Senki
nem tehető felelőssé a 18 éven felüli gyermekének, menyének, vejének tetteiért.
A válaszcédula személyeskedéssel van tele, véleménye szerint olyan személy írta, az volt az
élet feladata, hogy másokat megfigyeljen és adatokat továbbítson. Szeretné kérni, hogy a
továbbiakban arra reagáljanak, amiről az ő papírjukon szó van.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A vasúti menetrend tárgyalásokon Ő maga is részt vett, valamint az alpolgármesternő és a
műszakis kolléganő is. A kapcsolatokkal semmi probléma nincs.
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Garamszegi Sándor képviselő:
A tegnap megjelent szórólaphoz a 2000 Kör is adta a nevét, azonban az alábbi helyreigazítást
szeretné tenni.
Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Megjelentek!
A Gyömrő 2000 Kör ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a hétvégén mindkét fél által kiadott
szórólapok megfogalmazásával, tartalmával /pro és kontra/ nem ért egyet nagymértékben.
Mindkét oldal anyaga tartalmaz igazságot is, de legfőképpen az egymás ellen való
rágalmakkal, vélt vagy valós sérelmekkel foglalkoznak. Az ilyen jellegű megnyilvánulás/ok/
ellen elzárkózunk és tiltakozunk!
Úgy gondoljuk, hogy községünk nehéz anyagi és erkölcsi helyzetét az ilyen jellegű
megnyilvánulások tovább rontják. Megkérünk minden érdekelt felet arra, hogy tiszta szívvel
és higgadt ésszel hozzon döntést községünk fejlődése érdekében.
A nép szavának az erejét a megjelentek létszáma tükrözi igazából, s nem a hangoskodók
hangereje!
Murvai Lászlóné képviselő:
Kérdésére a polgármester által adott válasz 11 nap helyett 30 nap után jutott el hozzá.
Március 7-én kapott egy nem igazán meleg hangú levelet, amelyben perrel fenyegeti,
megkéri, hogy ezt ne tegye. Ha egy 18 éven felüli gyerek megöl valakit, akkor a szülő a
felelős? A polgármester úr nyilvánosság előtt bemocskolta Őt, ezért kérjen bocsánatot.
Személy szerint nem érdekli, hogy a polgármester milyen vallással szimpatizál, de az tény,
hogy a hivatali dolgozókkal egy többoldalas tesztet töltetett ki, amelyre azt mondta, hogy az
egy tájékos teszt volt csupán, holott azóta is több dolgozót zaklatnak különféle szientológiai
kiadványok küldésével. Tudomása van arról, hogy egyes dolgozóknak tanfolyamot is kellett
végezniük.
Dr. Török Gábor képviselő:
Ez a dolog két ember ügye, válaszoljanak egymásnak írásban, de ilyen dolgokkal ne húzzák
az időt.
Murvai Lászlóné képviselő:
Itt nemcsak róluk, hanem a hivatal dolgozóiról van szó, ezt a dolgot nyilvánosság elé fogja
vinni, le fogja közölni.
Rádóczi Gusztáv polgármester.
Senki nem vett részt tanfolyamon. javasolja, hogy a tényleges munkára térjenek rá.
Javasolja, hogy Dr. Petky Ferenc kérelmére vegyék le napirendről az ingatlanvásárlási
kérelmét.
Kérdése van-e a meghívón szereplő napirendekkel kapcsolatosan valami kérés?
Garádi István képviselő:
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Már több ízben jelezte, hogy a kiküldött meghívók teljesen törvénysértőek, mivel minden
egyes napirendnek külön sorszámot kellene adni. Kéri, hogy a jövőben a Jegyző úr is
láttamozza a meghívókat.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdése a Jegyző úr felé, hogy mivel két éve így írjuk a meghívókat, tett-e észrevételt a
Közigazgatási Hivatal?
Varga Ernő jegyző:
Lényegében napirendként kerülnek felvételre a megtárgyalandó témák a bizottságok
keretében. A meghívóval kapcsolatban eddig nem érkezett észrevétel a Közigazgatási Hivatal
részéről. Véleménye szerint nem törvénysértő az eddigi gyakorlat.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Úgy gondolja, ha gond lett volna vele, már kaptunk volna jelzést. Ennek ellenére a Jegyző úr
kérjen állásfoglalást a meghívóval kapcsolatosan.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdése, hogy a kiadott napirendeket az említett kivétellel elfogadják-e?
Megállapítja, hogy a testület a kiadott napirendi pontokat 14 igen szavazattal, 3 nem
szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta.

N a p i r e n d tárgyalása:

1. napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló, polgármester által beterjesztett határozati javaslatok:
/melléklet!/
-

Dr. Klein László kérelme

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Pesti Andrásné képviselő:
A dr. úr fejlesztést is igényelt százezer forint értékben, ez nem olyan nagy összeg, ha a
munkáját hatékonyabban tudja végezni.
/Garádi István képviselő elhagyta az üléstermet!/ Jelenlévők száma: 16 fő.
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Dr. Török Gábor képviselő:
Felhívja a képviselők figyelmét, hogy van egy élő határozat, mely szerint az egészségügyi
alapellátást egységesen kezelik, kéri ennek betartását.
Dr. Petky Ferenc képviselő:
Van egy megbízási szerződés, nem tudjuk mit tartalmaz. Amíg új szerződés nem köttetik
31.000.- Ft+ÁFA-ról van szó, ezt javasolja megszavazni.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Érvényt kell szerezni, hogy az alapellátást azonos elvek alapján támogassa az önkormányzat.
A szerződést ismeri, sajnos nem pontos a megfogalmazása, mert karbantartást ír,
indítványozza, hogy a 31.000.- Ft+ÁFA-t szavazzuk meg és vizsgáljuk felül a szerződést és
pontosítsuk azt.
Dr. Török Gábor képviselő:
Évi 300-400.000.- Ft-ot költenek számítógép fejlesztésre, ilyen alapon ők is igényt
tarthatnának az önkormányzat támogatására.
Csető Béla alpolgármester:
Vizsgálják felül a szerződést és tegyenek javaslatot a módosítására.
Murvai Lászlóné képviselő:
Ha valaki kérelmet ad be, azzal foglalkozni kell, jelenleg az Orvos Szövetkezetnek is van
előttünk egy gépkocsi vásárlási kérelme.
Dr. Török Gábor képviselő:
Ne keverjük össze a lényeges dolgokat a lényegtelennel. Az ügyeletes gépkocsi 5 éves,
amellyel 30.000 embernek biztosítják az alapellátást. Olyan komoly meghibásodások
fordultak elő, hogy kénytelenek voltak ezzel a kéréssel fordulni. A számítógép fejlesztéssel
kapcsolatosan nekik olyan szerződésük van, amellyel nincs módjuk az önkormányzathoz
fordulni.
Nagy Tiborné alpolgármester:
A gépkocsi az orvosi ügyeletre, ez pedig a házi orvosi alapellátásra vonatkozik. A Klein dr.
számítógép fejlesztése szerződés szerint az önkormányzatot terheli, ezt most fizessük ki és
vizsgáljuk felül a szerződést.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Ki ért egyet azzal, hogy addig ne fizessünk, amíg nem történik meg a szerződés módosítása?
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Megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 9 tartózkodással a
javaslatot elvetette.
Ki ért egyet a 100.000.- Ft+ÁFA fizetéssel?
Megállapítja, hogy a testület 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 9 tartózkodással a
100.000.- Ft+ÁFA fizetését elvetette.
Aki egyetért a 31.000.- Ft+ÁFA kifizetésével, szavazzon.

45/2001./03.12./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
9 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 2 tartózkodással döntött arról, hogy Dr. Klein László kérelmének részben helyt
ad és a
31.000.- Ft+ÁFA összeg
átutalását rendeli el.
Egyúttal utasítja a polgármestert, hogy az 1995. június 1-én
kelt megbízási szerződést vizsgálja felül, s tegyen javaslatot a
szerződés módosítására.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: kifizetésre március 14., szerződés felülvizsgálatára
áprilisi testületi ülés.

/Garádi István képviselő visszatért az ülésterembe!/ Jelenlévők száma: 17 fő.

-

Községi feladatokat ellátó szervezet létrehozásának előkészítése:
/melléklet!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Spaits Miklós képviselő:
Ezzel a témával foglalkozott a Településügyi Bizottság is, szerencsés lenne, ha együtt
foglalkoznának vele.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Ha a testület is egyetért vele, tárgyalják a Településügyi Bizottság beszámolójánál.
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Murvai Lászlóné képviselő:
Jópár hónappal ezelőtt hozott a testület egy határozatot, miszerint a 3 település
önkormányzata össze fog ülni ennek a témának a megtárgyalására, de erre a mai napig nem
került sor.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Véleménye szerint a Településügyi Bizottság anyagában másik két Kft. létrehozásáról van
szó.
Varga Ernő jegyző:
Javasolja, hogy ezt a határozati javaslatot is tárgyalja együtt a Településügyi Bizottság
előterjesztésével.
A javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta.

-

Polgármesteri beszámoló.
/melléklet!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Murvai Lászlóné képviselő:
Akkor nyugodtak lehetünk, hogy nyáron már lesz strandolási lehetőség, mivel a Csillag Kft
átvette a strandot.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki elfogadja a polgármesteri beszámolót, szavazzon.

46/2001./03.12./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
15 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a
polgármesteri beszámolót elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.
Garádi István képviselő:
Javasolja, hogy a 6. napirendi pont SÁMA Kft. által épített parkoló napirendjét, valamint Dr.
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Altorjai Károly ingatlanvásárlását vegyék előre, mivel a lakosság részéről odakint jelenlévők
ezekre a döntésekre várnak.
Dr. Petky Ferenc képviselő:
Azon napirendi pontokat, amelyek az önkormányzat vagyonával foglalkoznak, javasolja zárt
ülés keretében tárgyalni.
Murvai Lászlóné képviselő:
Tiltakozik a zárt ülés ellen, a napirendek tárgyalását a nyilvánosság elé kell tárni.
Csető Béla alpolgármester:
Egyetért, nyilvános ülésen tárgyalják az említett napirendeket.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért a napirendek tárgyalásának előre hozásával, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 5 tartózkodással a
napirendek előre hozását elvetette.
Tehát marad az eredeti sorrend.

-

Polgármesteri előterjesztés a Táncsics M. u. 95.sz. alatti szolgálati lakás kiutalásáról:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Kérdése, hogy miért került ez a téma napirendre, nincs mögötte határozati javaslat.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Erről az elmúlt év végén volt szó, akkor Mezey Attila képviselő azt kérte, hogy átmenetileg a
Táncsics M.u. 95.sz. alatti szolgálati lakás kiutalása ne történjen meg, azonban akkor hatáskör
elvonás történt, mert a szolgálati lakás kiutalása polgármesteri hatáskör.
Mezey Attila képviselő:
A 259/2000.sz. határozatot a testületnek vissza kell vonnia, ezt követően a polgármester úr
kiutalhatja a lakást.
Murvai Lászlóné képviselő:
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Nem javasolja a határozat visszavonását, mert akkor olyan lehetőséget adunk, hogy olyan
kapja meg a bérleményt, aki nem jogosult rá. Dr. Petky Ferenc egy nem régen épített új
lakásban lakik Ecseren, semmiféle jogalapja nincs, hogy ez a lakás részére kiutalásra kerüljön.
Nem véletlenül vonta vissza a lakásvásárlási kérelmét. Ennek a lakásnak a megvásárlására
nincs jogosultsága, de amennyiben bérleményként kiutalják számára, jogosultságot fog
szerezni. Ez teljesen jogsértő lenne. 10 km távolságból ide tud járni rendelni. Akkor Bató
dr.-nak is kellene lakást biztosítani, mivel Ő Pécelről jár ide rendelni.
Csető Béla alpolgármester:
Orvosi rendelő melletti lakást, orvosnak kell oda adni.
Spaits Miklós képviselő:
Petky dr. rendel a szolgálati lakás rendelőjében és ezt a kiutalást olyan szempontból kellene
vizsgálni, hogy ebben a településben szeretne lakni.
Pesti Lászlóné képviselő:
Szorosan összefügg a lakással a rendelő?
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Csatorna szempontjából még nem.
Murvai Lászlóné képviselő:
Etikátlannak tartja, mert itt arról van szó, hogy majdan egy vásárlási kérelmet tudjon
benyújtani a lakásra.
Farkas Lajos képviselő:
Ez a lakás 35 éve orvosi lakás volt és mellette a rendelő. Javasolja az említett határozat
visszavonását.
Garádi István képviselő:
Valóban orvoslakásként kell az épületnek funkcionálnia, de olyan képviselő, akinek lakása
van, ne kapjon tulajdonjogot.
Kérdése, hogy milyen összeget kívánna letenni bérleti jog megváltása címén?
Varga Ernő jegyző:
A testület feladata, hogy döntsön a szolgálati lakás sorsáról. A kiutalás polgármesteri jogkör.
Spaits Miklós képviselő:
Garádi István polgármestersége alatt milyen megváltási díjat kért és kapott a bérlőktől?
Ő volt az aki elkezdte Gyömrőn az orvosi lakások eladását.
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Garádi István képviselő:
Valóban volt egy szolgálati lakás eladás, de dr. Török Gábor csereingatlant biztosított.
Szeretné, ha dr. Petky Ferenc is felajánlaná ecseri ingatlanát cserébe, akkor támogatni tudja a
lakás kiutalását.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Ha dr. Petky Ferenc ide akar költözni és megvásárolja ezt a lakást, ugyanez történik.
Polgár Péter képviselő:
Kérdése, hogy a szolgálati lakásra van-e beadva igénylés?
Rádóczi Gusztáv polgármester:
8 éve bírkózunk ezzel a két orvoslakás üggyel, mert az önkormányzat bevételhez szeretett
volna jutni, de folyamatosan az eladási összegeken volt a vita. Azonban az orvos privatizációs
törvény meglétekor más lesz a helyzet. A szolgálati lakás kérdésében véleménye szerint tud a
testület dönteni.
Murvai Lászlóné képviselő:
Azt az értékbecslőt, aki 6,8 millióra értékelte az ingatlant, el kell zavarni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
8 éven keresztűl nem született megegyezés, mert aki benne lakik soknak tartja, aki el akarja
adni, kevésnek.
Aki egyetért azzal, hogy a 259/2000.sz. önkormányzati határozatot vonjuk vissza, szavazzon.

47/2001./03.12./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással a
259/2000.sz. önkormányzati határozatot visszavonja.
Felelős: polgármester.
Hat.idő:azonnal.

/Dr. Petky Ferenc képviselő elhagyta az üléstermet!/ Jelenlévők száma: 16 fő.

2. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

11

/Melléklet!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a jelentés elfogadja, szavazzon.

48/2001./03.12./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.

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

-

Horváth Sándor Sírius Rádióközvetítésének megtárgyalása.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
A bizottság beszámolója tartalmazza, hogy etikai bizottság állítson össze egy etikai kódexet,
amely alapján működne a dolog. A tegnapi szórólap alapján ezt nem igazán tartja
időszerűnek. Ebben a tekintetben próbáljon mindenki magába nézni és utána dönteni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Mindezek ellenére arról nem kell lemondani, hogy tájékoztatást adjunk a lakosságnak, ezzel
együtt szívesen venné az etikai megállapodást. Ő személy szerint támogatja az egyenes rádió
közvetítést, mert kell hogy visszajelzés érkezzen a lakosságtól, de erről a testületnek kell
dönteni.
/Dr. Petky Ferenc visszaérkezett az ülésterembe!/ Jelenlévők száma: 17 fő.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Természetesen a rádióközvetítésnél ugyanúgy el kell mondania a véleményét, mintha nem
volna rádió és vállalnia kell tanúsított magatartását is. Javasolná, hogy ebben az ügyben
áprilisban történjen végleges döntés, mivel a vállalkozónak be kell szereznie bizonyos
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technikai berendezéseket.
Amennyiben a kísérleti adás kiértékelése negatív eredményt
szerződéskötéstől.

hoz, elállhatunk a

Garádi István képviselő:
Egyetért a testületi ülések közvetítésével, mert így tudni fogja a lakosság, ki, hogyan
szavazott, de az etikai kódexet nem tudja támogatni, a tegnapi szórólap miatt.
Horváth Sándor vállalkozó:
A berendezés már itt van, működik. Az etikai szabályzat megalkotására nagy szükség lesz,
mert annak kell szabályoznia olyan dolgokat, hogy szélsőséges megmozdulások, nem
kívánatos vallási gyülekezetek ne vehessék igénybe a közvetítés lehetőségét.
Az etikai bizottság jelölné ki havonta azt a három alkalmat, amelyet közvetíthetnének.
Úgy tudja, hogy nemsokára megalakul a helyi televízió és akkor képet is láthat a lakosság.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A testületnek arról is döntenie kell, hogy a rádiós közvetítés anyagi kiadásait hogyan és miből
kívánja állni.
/Garádi István elhagyta az üléstermet!/ Jelenlévők száma: 16 fő.

Nagy Tiborné alpolgármester:
Kérdése a vállalkozó felé, hogy évi 36 alkalomban is meg lehetne határozni a közvetítések
számát? Ezt azért kérdezi, mert lesz olyan hónap, amikor nem tudunk három alkalmat
produkálni, de lesz olyan hónap, amikor több lesz mint három.
Horváth Sándor vállalkozó:
Természetesen 6-8 alkalom is lehet egy hónapban. A berendezés teljesen mobil, a jelenlegi
közvetítés tökéletes, a rádióhallgatósághoz eljut a műsor. Bármilyen rendezvényre ki tudnak
vonulni, a hangosítást meg tudják oldani. Sokan tudják, hogy már több éve Ő készíti a
különböző megmozdulásokra a hangosítást.
Murvai Lászlóné képviselő:
Támogatja a rádiós surgárzást, a lakosság legyen az etikai bizottság, aki majd elmondja, hogy
érdemes-e a közvetítést csinálni, vagy nem. Javasolja, hogy az újságért eddig fizetett 72.000.Ft/hó legyen a rádióközvetítés anyagi fedezete. Az újság kiadására a továbbiakban nincs
szükség.
Spaits Miklós képviselő:
Az etikai kódex létrehozására feltétlenül szükség van. Mindenképpen kell egy olyan
megfogalmazás mi engedhető meg és mi nem.
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/Garádi István képviselő visszaérkezett az ülésterembe!/ Jelenlévők száma: 17 fő.

Egy gyömrői lakos:
Nem érti miért nem lehet előre venni a 6. napirendi pont tárgyalását, amikor odakint idős
emberek állnak.
Sas Zoltán képviselő:
Kéri a polgármestert, hogy biztosítsa a törvényes rendet.
Varga Ernő jegyző:
A napirend előre vételét nem szavazta meg a testület, a lakosság rádión meghallgathatja a
testületi ülést.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Tehát elhangzott, hogy az évi 36 közvetítés mobil lehet. Továbbá javaslatként hangzott el,
hogy az újság szûnjön meg. Dönteni kell a közvetítés anyagi vonzatáról is.
Dr. Petky Ferenc képviselő:
Kérdés a pénzügyi vezetőhöz, hogy 600.000.- Ft/év közvetítési tétel szerepel-e a
költségvetésben?
Kissné Páska Andrea pü.vez.:
Nem szerepel, erre forrást kell találni.
Spaits Miklós képviselő:
A lakosság tájékoztatása feltétlenül szükséges, a Pénzügyi Bizottság vizsgálja meg, hogy
honnan tud erre forrást biztosítani. A továbbiakban is nagyon fontos az újság is, valamint a
TV-s közvetítés is. Javasolja, hogy támogassák a bizottság javaslatát és egy hónap múlva ez a
téma ismét kerüljön a testület elé.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Véleménye szerint is bizonyos dolgokban szükség van az újságra is, mivel egyéb olyan
hatósági ügyek is vannak, amelyekről tájékoztatni kell a lakosságot. Az oldalszámok
csökkentésével egyetértene.
Murvai Lászlóné képviselő:
Általában év elején vannak közlemények, amelyek a lakosságot érintik. A jövő év elején
ezeket a közleményeket már TV-n keresztül le lehet majd adni. Amennyiben a rádiós
közvetítésre nem lett pénz elkülönítve, mindenképpen az újság megszüntetésén kellene
gondolkodni. Ha nagyon fontos közlendőnk van, más újságban is le tudunk adni egy-egy
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cikket.
Farkas Lajos képviselő:
4300 családi ház van Gyömrőn, nem biztos, hogy mindenki tudja hallgatni, vagy nézni a
műsort. A TV adásig semmiképpen ne szüntessük meg az újságot.
Garádi István képviselő:
Egyetért azzal, hogy legyen újság is, de az utóbbi két újság nem töltötte be funkcióját. A
leközölt MÁV menetrend senkinek nem mond semmit. Azt a menetrendet kellett volna
betenni, ami a vasútállomáson kapható. A legutóbb megjelent újságból 8 oldal teljesen
felesleges. A jövőben az újság terjedelme maximum 4 oldal legyen, feltétlenül jelenjen meg
benne a testület napirendi pontjai is. A megmaradó összeget fordítsuk a rádiós közvetítésre. A
lakosság megfelelő és hiteles tájékoztatásához meg kell találni az anyagi hátterét.
Csetõ Béla alpolgármester:
A továbbiakban is szükség van az újságra, sõt majd a TV-s közvetítésre is. A Pénzügyi
Bizottság keressen anyagi forrást a rádió és a majdani TV közvetítésre is.
Horváth Sándor vállalkozó:
A továbbiakban 16 mikrofon lesz elhelyezve a tanácskozó teremben, természetesen a TV-s
közvetítés színesebbé fogja tenni a tájékoztatást.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdése Murvai Lászlóné képviselő felé, fenntartja-e még javaslatát?
Murvai Lászlóné képviselő:
Nem, mert úgy sem lesz megszavazva.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Összefoglalva a testületi javaslat a következő: a Pénzügyi Bizottság keresse meg az anyagi
forrást.

49/2001./03.12./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 6 tartózkodással döntött arról, hogy a Pénzügyi Bizottság keressen anyagi forrást
a rádiós közvetítés biztosításához.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: áprilisi testületi ülés és folyamatos.
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a bizottság javaslatával egyetért, szavazzon.

50/2001./03.12./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással döntött arról, hogy a márciusi rádiós közvetítés kiértékelését – annak sikeres megállapítását - követőenHorváth Sándor vállalkozóval
2002. december 31-ig szerződést köt
folyamatos rádiós közvetítésre, 50.000.-Ft/hó összegben.
A vállalkozó évi 36 esemény közvetítését biztosítja.
A szerződés megkötésével egyidejűleg az önkormányzat hat
havi díjat, 300.000.- Ft-ot vállalkozó részére egy összegben
kifizet.
A mindenkori közvetítést tartalmazó egy kazetta az önkormányzat
tulajdonába kerül.
Az Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság etikai kódexet készít.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: áprilisi testületi ülés, és folyamatos 2002. december 31.

-

PÁTRIA TV ajánlata:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Udvardi László képviselő:
A Teleház beindulásakor a TV-s közvetítés helyben megoldódik, ne foglalkozzunk az
ajánlattal.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Tekintettel arra, hogy a kérelem bent van, döntsünk arról, hogy igénybe vesszük-e vagy sem.
Ugyanakkor kérjük fel a Teleház Egyesületet, hogy a TV-s közvetítést készítse elő.
Garádi István képviselő:
Nem ártana, ha két TV adó közvetítene, mivel az MTT csatornája az egész 29-es körzetben
fogható.
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy az ajánlattal foglalkozzunk szavazzon.

51/2001./03.12./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
7 igen szavazattal, 7 nem szavazattal, 3 tartózkodással döntött arról, hogy a PÁTRIA TV. ajánlatával nem kíván foglalkozni.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

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

52/2001./03.12./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az
Ügyrendi- és Tájékoztatási Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

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

Beszámoló a védőnők munkájáról:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Nagy Tiborné alpolgármester:
A védőnők kiegészítést tettek, amit valamennyi képviselő kézhez kapott.
Bizonyos esetekben azon gyerekek képzését, akik nem érettek valami miatt a rendes iskolai
kezdésre a “0” osztály és a CSASE megoldja. Gyömrőn ezen gyerekek száma 43 körül
mozog. A problémásabb gyerekek rehabilitációs intézményekbe kerülnek.
Murvai Lászlóné képviselő:
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Kérdése, hogy készült-e összehasonlító adat az elmúlt 10 évre és a jelenlegi időszakra az élve
születettekről és a veszélyeztetettek számáról.
Mátra Péterné vezető védőnő:
Egyértelmű a csökkenés, de nem olyan mértékben, mint a pesti vagy az országos átlag.
Leginkább a szociálisan veszélyeztetettek száma növekedik, sok esetben a rossz családi
körülmény és a nehéz anyagi helyzet miatt.
Dr. Török Gábor képviselő:
Szeretné megköszönni a beszámolót, s elmondja, hogy a védőnők család-gondozási feladataik
lényegesen növekedtek. A védőnők a rossz körülmények között is maximálisan eleget tesznek
az elvárásoknak. Ez a csapat olyan szervezete az egészségügynek, amelyért az egész település
hálás lehet. Megköszöni a védőnők munkáját és további jó erőt, egészséget kíván számukra.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a védőnők munkájáról készült beszámolót elfogadja, szavazzon.

53/2001./03.12./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a védőnői hálózat tevékenységéről szóló értékelést elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a Szociális – és Egészségügyi Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

54/2001./03.12./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a
Szociális- és Egészségügyi Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

5. napirendi pont:
Pénzügyi Bizottság beszámolója.
/melléklet!/
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/Dr. Török Gábor képviselő elhagyta az üléstermet!/ Jelenlévők száma: 16 fő.
-

Önkormányzati tulajdonú pénzügyi szervezet létrehozása:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Dr. Petky Ferenc képviselő:
A bizottság nem javasolja a belépést. Ez a szervezet bankszerűen működne, anyagi
befektetéssel.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért a bizottság javaslatával, szavazzon.

55/2001./03.12./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
0 igen szavazattal, 16 nem szavazattal, 0 tartózkodással az
önkormányzati tulajdonú pénzügyi szervezet létrehozását nem
támogatja.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

-Központi Orvosi Ügyelet KHT kérelme:
Dr. Petky Ferenc képviselő:
A kérelem tárgyalását visszakéri a Pénzügyi Bizottság, mivel 1-2 pontot még tisztázni kell.
A testület a további tárgyalással egyhangúlag egyetért.
-Hydrokomfort Kft. és Közmű- Kft. állásfoglalásának megtárgyalása:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
A vízdíjba beépített 20 % átutalását kéri és önkormányzati hatáskörben szülessen annak
felhasználásáról pályázat útján döntés.
/Dr. Török Gábor képviselő visszaérkezett az ülésterembe!/ Jelenlévők száma 17 fő.
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Jancsó Béla üzemeltető:
Köszönti a jelenlévőket.
Állásfoglalásuk lényege, hogy minden évben az állami céltámogatásként elnyert támogatást
lakossági támogatásra lehessen felhasználni. Ennek elvonása törvénytelen.
A vízdíjba beépítésre kerültek azok a költségek, amelyek fedezése a tulajdonos feladata lenne.
A minden évben fizetett bérleti díjból kell szinten tartani a 4300 fogyasztó kiszolgálását.
3500 fogyasztó van, akinek a vízórája lejárt, amely 10 milliós nagyságrendű anyagi ráfordítást
igényel. A még meglévő fekete acélcsöveket ki kell cserélni, valamint a tolózárak cseréjét
meg kell oldani. Ez a pénz forrásként jelenik meg.
Az üzemeltető felelőssége az üzembiztonság. Minden év végén elszámolást küld az elvégzett
munkákról. Ez történt a Mendei úti acélcső cseréjénél és a Gróf Teleki úti cső cseréjénél. A
kapott támogatási összeg ezeket a célokat szolgálja.
Spaits Miklós képviselő:
Az elhangzottak nem mindenben fedik a valóságot. Március 31-ig az üzemeltetőnek el kell
számolni minden olyan forrással, amit kapott. Amíg ez az elszámolás nem történik meg, nincs
miről vitatkozni. Kétféle 20 %-ról beszélhetünk, egyik a vízdíjban szereplő, ezzel a mai napig
nem számolt el.. A másik pedig a díjtámogatásban szereplő, ami bizonyos fejlesztési
kiadásokra kellene hogy fordítódjon. Törvénytelenség az üzemeltető által áll fenn.
Véleménye szerint ezekről a dolgokról a három érintett önkormányzat bizottságai előtt kellene
vitatkozni.
Garádi István képviselő:
Mindkét 20 %-felhasználásával kapcsolatosan rosszak a tapasztalataink. Azok
felhasználásáról döntsön a testület, mert a Kft nem számol el korrekt módon ezekkel a
dolgokkat. A szükséges javításokat /csőcsere, tolózárak cseréje, órák cseréje/ pályázati úton
az önkormányzat végeztesse el.
Jancsó Béla üzemeltető:
Garádi úr szájából olyan kijelentéseket hall, amelyek a Kft. hitelét rontják. Szeretné
emlékeztetni, hogy 2 év óta személyiségi jogú per van vele szemben. Ezeket a csúsztatásokat
visszautasítja. Ilyen tekintetben már 3 pert nyert meg az önkormányzattal szemben.
Garádi István képviselő:
Helyébe nem dicsekedne azzal, hogy bepereli azt az önkormányzatot, amelynek a vízi
közműveit igénybe veszi. I. fokon a Budakörnyéki Bíróságon folyik a per, de eddig semmiféle
döntés nem született.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Kérdése, hogy az említett összegek hogyan kerülhetnek át az önkormányzat számlájára?
Üzemeltetésen belül hogyan kerülhet sor pályáztatásra? Jogilag ez a dolog járható-e?
Amennyiben ez jogilag kivitelezhető, támogatja, hogy milyen felújításokra fordítsa az
önkormányzat ezeket az összegeket.
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/Polgár Péter képviselő elhagyta az üléstermet!/ Jelenlévők száma: 16 fő.
Jancsó Béla üzemeltető:
A hálózatokat üzemeltető kizárólagos jogot képvisel, hozzájárulása nélkül a pályáztatás nem
működik. Ezt a kérdést az 1995-ben megkötött szolgáltatási szerződés szabályozza.
Garádi István képviselő:
Erről ne nyissunk vitát, mert a szerződés nem zárja ki, hogy más ott munkát végezzen. Jó
példa erre a csatornáztatási pályázat.
Spaits Miklós képviselő:
Az önkormányzat a tulajdonos, más is végezhet munkát.
Mezey Attila képviselő:
A helyzet az, hogy az üzemeltetővel problémák merültek fel, aki önkormányzati vagyont
üzemeltet és perel bennünket. Javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatát fogadják el
azzal a kiegészítéssel, hogy a soron következő ülésen a díjtámogatás összegének
felhasználásra tegyen javaslatot, valamint a vízi közművek további üzemeltetésére hozzanak
létre egy közös KHT-t.
Ezt követően Kormány Sándorné Gyömrő, Bercsényi u.3.sz. alatti lakos kér szót.
A testület megadja a szót.
Kormány Sándorné:
Sajnos három hete feljött a lakásukban a szennyvíz, az egész lakás, udvar úszott a
szennyvízben. Nagyon elkeserítette, hogy 120.000.- Ft-ot fizetett a csatornáért és ilyen
előfordulhat. Segitséget kért Gellér Nándortól, de elutasította, hogy nem tud mit csinálni, ezt
követően Szilágyi Árpádot hívta telefonon, aki kinevette és hülye tyúknak nevezte, majd
Molnár Pált próbálta hívni, az sem segített, nem hitte el a dolgot. Ezt követően hívta a
Polgármester urat, aki intézkedett az üzemeltető felé. Véleménye szerint az előttük lévő aknát
nem tették elég mélyre, ez nagyon nyugtalanítja, hogy máskor is elő fog fordulni ilyen
helyzet.
Az egész lakást fertőtleníteni kellett, nem kívánja senkinek azt az állapotot.
/Polgár Péter képviselő visszaérkezett az ülésterembe!/ Jelenlévők száma: 17 fő.

Kőszegi Sándor úr:
Sajnos a kivitelezés során a vezetékben maradt csődarabok miatt lokális dugulás keletkezett, a
hibát elhárították, a teljes csatornaszakaszt átnézték. Bemérték a csatornaszakaszt, végig
szintezték, reméli, hogy hasonló eset többet nem fordul elő.
Még az UTB kivitelezésében a Táncsics M. úton vannak problémák az üzemeltetés
szempontjából. Sajnos az említett ingatlan is egy rendkívül mélyfekvésű területen van.
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A többit szünetben megbeszélik.
Mezey Attila képviselő:
Javaslata, hogy a díjtámogatáson nyert pályázati pénz felhasználását, valamint a vízcsatornamű további üzemeltetését tárgyalja meg a bizottság és a három település
képviselőinek összehívásával mielőbb tárgyaljanak erről.

Rádóczi Gusztáv polgármester.
A Pénzügyi Bizottság foglalkozzon ezekkel a témákkal.
Sas Zoltán képviselő:
Javasolja a határozati javaslat kétfelé bontását.
Garádi István képviselő:
A 20 %-okról ne most döntsünk, a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján döntsön a testület.
/Garamszegi Sándor képviselő elhagyta az üléstermet!/ Jelenlévők száma: 16 fő.

Nagy Tiborné alpolgármester:
Ez a határozat nem választható ketté, mert ez a vízi közműfejlesztési díjról szól. Azzal
javasolja a határozati javaslat kiegészítését “az önkormányzat a továbbiakban maga
gondoskodik, mely csak fejlesztésre fordítható”.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a kiegészítéssel egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület a határozat kiegészítésével 13 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal, 3 tartózkodással egyetért.
Aki ebben a formában a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

56/2001./03.12./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 6 tartózkodással dön-
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tött arról, hogy az ivóvízzel kapcsolatos közműfejlesztési hozzájárulások felhasználásáról az önkormányzat a továbbiakban
maga gondoskodik, mely csak fejlesztére fordítható.
Egyidejűleg a 263/1997./X.13./sz. önkormányzati határozatot,
amely a közműfejlesztési hozzájárulás szolgáltatónak történő
átutalásáról rendelkezik – visszavonja.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

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

57/2001./03.12./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.

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

GES Geofizikai Szolgáltató Kft. kérelme:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
/Garamszegi Sándor képviselő visszatért az ülésterembe!/ Jelenlévők száma: 17 fő.
Sas Zoltán képviselő:
A Kft. egy olyan kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy kutatást folytathasson Gyömrő
területén. Ehhez egy bizonyos rács vonalban kábeleket fektetnek le érzékelő pontokkal és
nehéz gépekkel rezgéseket végeznek.
A község belterületén a bizottság a rezgetést nem javasolja engedélyezni, de a kutatás
lefolytatásához a kábelfektetés lerakását engedélyezzük.
Mezey Attila képviselő:
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A kábelek közutakon, járdákon mennének keresztül, kérdése, hogy a lakosság folyamatos
zavarása, a közutak terhelése miatt mit ajánlanak?
Farkas Lajos képviselő:
Még döntés sem született ebben az ügyben, de a cég a faluban már kiszórta az értesítéseket. A
rezgetéshez ne járuljunk hozzá.
GES képviselője:
Törvény kötelezi őket, hogy akinek külterületen földje van, azt a kutatás előtt leértesítsék. A
külterületi földekkel rendelkezők kaptak tájékoztatót.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Arról kellene dönteni, hogy milyen kárpótlást kér a település.
Sas Zoltán képviselő:
Ezek a kérdések felmerültek a bizottsági ülésen is, azonban a MOL képviselői elmondták,
hogy csak ha kárt okoznak, azért fizetnek.
A településnek bevételre volna szüksége, a munkálatok elvégzésének ideje alatt
szakfelügyeletet kell biztosítani, a kábelekre pedig bérleti díjat lehetne kérni.
Garádi István képviselő:
A bizottsági javaslattal ért egyet. Amennyiben találnak valamit, annak kitermelése nemzeti
érdek. Számos helyen termálvizet is találtak. Ne kérjünk pénzt, engedjük meg a kutatás
díjmentes végzését.
Dr. Török Gábor képviselő:
El tudná képzelni,hogy a cég bizonyos támogatást nyújtana A Széki Teleki L Gimnázium
Alapítványa részére.
Füzéri István képviselő:
Eléggé igénybe vettük már a lakosság türelmét a különböz6 közművek, kábel-TV vezetéssel,
ezért semmiféle kábelfektetést nem javasol engedélyezni.
Dr. Török Gábor képviselő:
Kérdése, hány méter kábelfektetésről lenne szó?
GES képviselője:
Kb. 16 km-nyi kábelfektetés történne, az egész kutatás 10 nap alatt lezajlik. Természetesen ez
a lakosság bizonyos zavarásával történne, ezért kell dönteni a testületnek, hogy
engedélyezik-e vagy nem.
Spaits Miklós képviselő:
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Az egyszerűbb változatot támogatná, mert mindenképpen jó dolog, ha tudomásunkra jut, hogy
mi van a település alatt.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Mérési eredményeket kérjünk?
Dr. Török Gábor képviselő:
Fenntartja a támogatási kérelmét.
GES képviselője:
Amennyiben módjuk van támogatni alapítványt, meg fogják tenni.
Sas Zoltán képviselő:
Ő személy szerint szeretné, ha az utcákat még kétszer fel tudnák túrni, a felszíni vízelvezetés,
valamint a burkolt utak rendbetétele miatt.
Spaits Miklós képviselő:
A település által hasznosítható információkat kérjük meg a MOL-tól.
Garádi István képviselő:
Kérjünk adatokat arról, hogy milyen mélységben, hol található termálvíz.
Füzéri István képviselő:
Ezeket az információkat természetesen ingyenesen kérjük.

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

58/2001./03.12./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással a
MOL Rt. részére geofonvonalak lefektetéséhez geofizikai
mérések végzéséhez hozzájárul.
Egyéb tevékenységet nem engedélyez Gyömrő területén.
Hasznosítható információkat térítésmentesen biztosít az
önkormányzat részére
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.
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SÁMA üzletházzal szemben parkoló építése:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Szilágyi Sándor SÁMA ügyv.ig.:
Köszönti a jelenlévőket. Azért kért szót, hogy elmondja a Centrum Üzletháznak a SÁMA
Kft
egyik részese. A parkoló kiépítését azért szorgalmaznák, mert látják a forgalom alakulását és
hogy az iskolás gyerekek, milyen veszélyeknek vannak kitéve ezen az útszakaszon.
Ezért önként tettek egy ajánlatot, több milliót felajánlva a községnek, amiből semmi hasznot
nem kívánnak szedni.
Garádi úrnak el szeretné mondani, hogy mielőtt kiszórták a szórólapokat, informálódniuk
kellett volna és nem pedig politikai ügyet csinálni úgy, hogy az nem is fedi a valóságot. Ha
kellő időben tájékozódik nem lett volna szükség ezt a lakossági felhívást megtenni.
Spaits Miklós képviselő:
Egyetért azzal, hogy mielőtt egy képviselő valamilyen ügyben szót emel, előbb járjon utána és
akkor nem tájékoztatja félre a lakosságot. Garádi úr polgármestersége idején pont Ő volt az,
aki parkolót akart építeni a park egy részének kimetszésével.
Szeretné kiemelni, hogy a parkoló ingyenes lesz, a kivágott fák helyett, fákat fognak ültetni.
Úgy gondolja, hogy Gyömrőt fejleszteni kell és ezt az tudja megtenni, akinek pénze van. S ha
van ilyen aki beruházni akar Gyömrőn, azt támogatni kell. Ennél a javaslatnál még több
parkolóra lenne szükség a településen.

Simon László képviselő:
Gyömrő várossá szeretne válni, ahhoz, hogy ez megvalósuljon építeni kell, nemcsak
parkolókat, hanem épületeket is. A központban jelenleg két pénzintézet, több étterem, üzlet
van, ezekhez parkolókra van szükség. Gyömrő nagyközség polgári életformában szeretne élni.
A parkolóhoz szükséges területet mi adjuk oda, az itteni lakosság fogja használni
A park azon részén van egy használaton kívüli járda, egy rézsû, amelyek felhasználásával
alakítanák ki a parkolót. A kivágott fákat pótolni lehet fiatalabb fákkal. A kivágandó fák
többsége már olyan öreg, korhadt, hogy életveszélyes a gyerekekre nézve.
Itt semmi másról nincs szó, mint irigységrõl. A várossá válás szempontjából is fontos a
parkolók megoldása. Az igazi etikátlanság a károkozás, a valótlan dolgok állítása, amelyek
nem a tényeket szolgálják. Zavart keltenek, a polgárokat egymás ellen uszítják. Ezzel
szemben el lehet fogadni az elmúlt idõszak rossz döntéseit, a rossz hitel felvételeket.
Murvai Lászlóné képviselõ:
A szórólapokat Õk nem röplapoknak tekintik, hanem meghívónak. Egyes képviselõk
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félremagyarázzák az etikát. Kimondottan etikátlannak mondható Dr. Petky Ferenc lakás
bérbeadása.
Szilágyi Sándor ne nézzen senkit gyereknek, nehogy azt mondja, hogy minden
ellenszolgáltatás nélkül 6 milliót csak idehoz. Az Õ érdekük, hogy az üzletháznál vásárolók
ott meg tudjanak állni.
Véleménye szerint a Józsa-féle ház helyén is lehet parkolót kialakítani.
/Garamszegi Sándor képviselõ elhagyta az üléstermet!/ Jelenlévõk száma: 16 fõ.
Az ellen is tiltakoznak, hogy minden munkát csak a SÁMA Kft. kap meg. Miért nem hagynak
más vállalkozókat is érvényesülni? Miért nem pályáztatták meg az eddig elvégzett munkákat,
telek-eladásokat?
Garádi István képviselõ:
Nagyon sajnálná, ha ezt a zöldterületet csökkentenék. Szilágyi Sándor nagyon jól tudja, hogy
Németországban a község központban nem parkolót, hanem sétáló utcákat építenek. Miért az
önkormányzatnak kell megoldania az üzletház parkolójának gondját? Az üzletház ugyan
épített parkolót, azonban annak bõvítése pénzbe kerülne, mert meg kellene vásárolni a
mellette lévõ ingatlant. Ezért a testület egy részét megnyerte, hogy támogassák a terület 20
évre történõ bérbeadásában, hogy ott valósíthassa meg a parkolót.
Spaits Miklóstól kérdezné, hogy hol volt akkor, amikor arról volt szó, hogy a Fitos-féle ház
helyén készüljön parkoló? Másik kérdése, hogy amíg a testület nem dönt szabályozási tervrõl,
megvalósítható-e a parkoló?
A tanácsi vezetés a központi iskola építésekor a parkban akarta felépíteni a tornacsarnokot.
Ezt a központi parkot semmilyen építési célra nem szabadna megbontani.
Való igaz, hogy polgármestersége idején szóba került a polgármesteri hivatal bõvítése,
azonban két alternatíva volt, az egyik a tetõtér beépítése, Õ ezt a megoldást támogatta.
Az üzletház magánvállalkozás, oldja meg a parkolást ingatlanvásárlással, azonban ez
belekerülne pár millióba.
A SÁMA Kft-nek 27,2 millió Ft-ért adott el a testület értékes ingatlanokat, ugyanilyen
összegben került sor az intézmények felújítására. Ezt csak az érdekesség kedvéért mondta el.
Bodoki István Gyömrõi Rendõrörs pk.:
Üdvözli a megjelenteket, mint Gyömrõ község közlekedési és közbiztonsági rendjéért felelõs
személy. A település közlekedési rendje katasztrofális, mivel kevés a parkoló.
Gyömrõ város szeretne lenni, amennyiben ezt a címet elnyeri, idetelepítenek egy
okmányirodát, melynek következtében 30-50 autóval nõ a forgalom, ezt a gépkocsi
mennyiséget valahol el kell helyezni. A feltételek biztosítása az önkormányzat feladata. Ha
rendet akarunk, biztosítani kell a feltételeket. A gimnáziumnál részben megoldott, a piacnál, a
központban nem megoldott a parkolás. Tudomásul kell venni, hogy bárhol alakítanak ki
parkolót, valamihez hozzá kell nyúlni. A strandolási szezon beindulásakor is parkolási gondok
lesznek. Az ide érkezõ autósok többsége szabálytalanul parkol, ezekkel szemben
érvényesítjük a szabályok megszegésébõl adódó büntetéseket.
A vállalkozó megvásárolhatja a mellette lévõ ingatlant és ott parkolót létesít, azonban azt le is
zárhatja azzal, hogy az az Õ parkolója.
A testületnek döntenie kell arról mit akar, dönthet sétáló utcák építésérõl is, azonban ez a
település nem annak megfelelõen épült meg. Lehet választani a két rossz között, az eddig
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kihelyezett tiltó táblák kint maradnak, a szabályokat a továbbiakban is be fogják tartatni.
Szilágyi Sándor úr:
Garádi úr hármasa, négyese még soha nem támogatta szakmai munkáját, a testület többi része
próbál együttmûködni vele. Megjegyzi, hogy a települést érintõ eddigi terveket
térítésmentesen készíttették el a település számára. A parkoló közparkoló lesz, amely nemcsak
az üzletházat szolgálja. Személy szerinti véleménye, hogy eddigi tevékenységük nem igazán
nevezhetõ negatívnak. Egyébként a szomszédos ingatlan megvásárlásával szeretnének egy
hasonló épületet építeni parkolóval.
Spaits Miklós képviselõ:
Nagyon szeretné, ha a testületi ülés nem mindig az ellenségeskedéssel telne el.
Szeretné, ha Garádi úr általi parkoló építéssel kapcsolatos dokumentumok elõkerülnének, ha
rossz a memóriája. Ez a lépés a park kárára történt volna.
A parkoló mellett létesülõ járdával a gyerekek normális körülmények között tudnák az iskolát
megközelíteni. Szeretné, ha ez a park valóban park lenne, mert nem igazán van karbantartva.
Annak idején a polgármesteri hivatal bõvítése heves tiltakozás ellenére nem történt meg,
ugyanis ellenezte a mû emlékjellegû épület megváltoztatását.
Bármit is mondanak a röplapok a rombolás szándékával fogalmazódtak meg.
Hozzon ide Murvai Lászlóné képviselõ hasonló vállalkozókat, semmi ellenvetése nincsen, ha
hoz.
Füzéri István képviselõ:
Érvként hangzott el, hogy veszélyes a keresztezõdés. Ennek a parkolónak a megépítésével
nem lesz veszélytelenebb. Egyik városban sem lehet látni, hogy a központban parkolót
építenek, hanem sétáló utcát és butikokat. Az üzletház legfõbb érdeke a parkoló létesítése,
mivel használatba vételi engedélyt csak abban az esetben kap, ha egy bizonyos számú
gépkocsi parkolását biztosítani tudja. Ezzel a megoldással meg akarja spórolni a terület
költségét. Amikor megkapták az építési engedélyt, számolniuk kellett volna a parkolási
lehetõségekkel, oldják meg, ahogy tudják.
Garádi István képviselõ:
Rendkívül sajnálja Spaits Miklós hozzászólását, Õ próbáljon emlékezni arra, hogy amikor
munkanélküli volt, milyen helyzetbe fordult hozzá. A legfontosabb dologra nem kapott
választ, szabályozási terv módosítása nélkül szavazhatnak-e?
Murvai Lászlóné képviselõ:
Egyetért Füzéri Istvánnal. Spaits Miklós ne beszéljen etikáról. A Vízmû Társulattól el lett
bocsájtva, Õ szorgalmazza állandó jelleggel az üzemeltetõvel való szerzõdésbontást, mert a
régi vezetõje ellen fordult. Egy képviselõ ne legyen se elkötelezett, se korrupt. A SÁMA
Kft-nek semmi nem drága, pénz kifizetés, ellenérték nélkül kapta meg az ingatlanokat. Abban
a határozatban, amelyben megkapta a telkeket, abban benne van, hogy a könyvtárat is fel
fogja újítani, ennek ellenére az elmúlt ülésen arról döntött a testület, hogy annak felújítására
közel 8 millió Ft-ot különít el. Kérdése, hogy miért félnek a három embertõl, a szavazásokhoz
úgyis többségben vannak, az összes vagyon el lesz adva a választásokig.
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Csetõ Béla alpolgármester:
A megépítendõ parkolóba gyömrõiek fognak járni.
Mezey Attila képviselõ:
Kérdése, hogy van-e még rádióhallgató, akire számítani lehet? Egy tény, hogy akik
gépkocsival jönnek valamiért a központba, parkolni akarnak. A terv ami elkészült a
leghasználhatóbb megoldás egy kultúrált parkoló létrehozására, a városképet is javítani fogja.
Három kérdést vet fel, egyik a három villanyoszlop között zöldfák telepítésére van-e
lehetõség, a másik minden egyes kivágott koros fáért 10 csemetefa telepítése. A kivágás 19
fát érint, tehát 190 fa felajánlására volna szükség, másfél millió Ft összegben. Kéri, hogy
ezeket ajánlja fel a Kft. Ha ezekre pozitív választ kap, támogatni tudja a parkoló létrehozását.
Szilágyi Sándor úr:
A parkoló engedélyeztetett terv alapján valósulna meg. Az önkormányzat igényei elõl nem
zárkóznak el. A SÁMA Kft. legfõbb törekvése, hogy együtt éljen a gyömrõiekkel és a
felmerülõ problémákat megoldja.
Spaits Miklós képviselõ:
Ritka alantas emberek mutatkoztak be, ezt a mocskolódást nem kívánja folytatni.
Füzéri István képviselõ:
Javasolja, hogy tegyenek ki a leendõ parkolóhoz majd egy teherautó parkoló táblát is.

Sas Zoltán képviselõ:
A törvényeket be kell tartani, tehát a megépített üzletek elé a megfelelõ számú parkolót meg
kell építeni. Arról döntsön a testület, hogy odaadja a területet, vagy nem.
Pesti Andrásné képviselõ:
Úgy gondolja, hogy amikor egy üzlet építési engedélyt kér, meghatározzák számára, hogy
hány személyes parkolót kell az építõnek biztosítania. Szilágyi Sándor pénzére senki nem írig,
csupán az Õ álláspontjuk az, hogy nem itt a központban kellene parkolót építeni.
Dr. Török Gábor képviselõ:
Felvetette Bodoki úr is, hogy várossá válás esetén olyan irodákat kell mûködtetnünk, ami
szintén megnöveli a városközpontba érkezõ gépkocsik számát. Az önkormányzat kötelessége,
hogy a hivatalokhoz érkezõket le tudja parkoltatni. Például az egészségház elõtt sem lehet
parkolni. A területet nem adjuk el, de a kultúráltan megépített parkoló a település fényét is
növeli.
Simon László képviselõ:
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Ne az legyen a kérdés hogy ki épít, hanem hogy mit.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Meghallgattuk a véleményeket, kéri, hogy döntsenek ebben a kérdésben. Volt egy kérdés, a
szabályozási terv.
Rupp Zoltán mûsz.irodavezetõ:
Nem szükséges külön szabályozási terv, a rendezési terv készítõje meg fogja kérdezni, hová
tegyék a parkolókat, azonban arról elõzetesen kell dönteni, hogy belekerüljön a tervbe.
Garádi István képviselõ:
Adott esetben akkor arról is dönthetnek, hogy 20 évre bérbe adják?
Rupp Zoltán mûsz.irodavezetõ:
Véleménye szerint igen.
Major László mûszaki ellenõr:
Az építkezést a SÁMA Kft. finanszírozza a Gyömrõ Centrum Üzletház mellett. 33 ingyenes
parkolót alakítanak ki az önkormányzat által 20 évre bérbeadott területen.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.
59/2001./03.12./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
11 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással a
“Gyömrõ Centrum Üzletház”-zal szembeni park szélén
lévõ területet - a helyszínrajz szerint - 20 évre bérbeadja
a Gyömrõ Centrum Üzletháznak.
Ennek fejében a SÁMA Kft. 33 személygépkocsi ingyenes
közparkolásának helyét alakítja ki.
A SÁMA Kft. készíti a parkoló terveit, végzi az engedélyeztetõ eljárást és a kivitelezést.
Felelõs: polgármester.
Hat.idõ: azonnal és folyamatos.

- Istvánfi János Üllõ, Viola u. 1.sz. alatti lakos kérelme:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
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Kérdés, hozzászólás?
Sas Zoltán képviselõ:
Az illetõ azt kéri, hogy ne adjuk hosszú idõre bérletbe, hanem adjuk el a területet, mert
szeretne valamiféle vállalkozást folytatni.
Murvai Lászlóné képviselõ:
Már ez is el lett döntve.
Sas Zoltán képviselõ:
Ez egy ajánlat, nem is biztos, hogy ennyiért megveszi.
Murvai Lászlóné képviselõ:
Ez az ingatlan elég szép helyen van, ha minden telektõl megszabadulunk, nem marad semmi.
Sas Zoltán képviselõ:
Az ár amit ajánlunk, elég magas ár ezért az ingatlanért.
Csetõ Béla alpolgármester:
Jelenleg egy faházban üzemeltet egy közértet, bõvíteni szeretne, de csak akkor, ha meg tudja
vásárolni.
Garádi István képviselõ:
Gyömrõ legértékesebb területét 8,1 millió Ft-ért adtuk oda. A Bimbó utcai telket 5.000.Ft/m2 áron kínáljuk megvételre, az értékes terület m2-e kb. ennek a fele volt.
Varga Ernõ jegyzõ:
Most arról kell döntenie a testületnek, hogy értékesítésre kijelöli ezt az ingatlant. Ennyi
összeggel felajánlja megvásárlásra.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki ezzel egyetért, szavazzon.

60/2001./03.12./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással
értékesítésre kijelöli Istvánfi János /Üllõ, Viola u. l.sz./
részére 5.000.- Ft/m2 áron a 638 m2 nagyságú, Gyömrõ,
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Nefelejcs u. 34.sz. alatti 3958 hrsz-ú ingatlant.
Felelõs: polgármester.
Hat.idõ: 2001. május 30.
/Nagy Tiborné alpolgármester nem tartózkodott az ülésterembe, nem
szavazott, majd visszatért az ülésterembe!/

- Dr. Altorjai Károly lakásvásárlása:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselõ:
Az önkormányzat elemi érdeke, hogy a szolgálati lakásokat megõrizze, kétségtelen tény, hogy
költeni kellene rájuk. Egy új rendelõ építése több 10 millió Ft-ba kerülne. A legutóbbi
értékbecslés 16,6 millió Ft-ban határozta meg az ingatlan értékét. A Gyömrõn tevékenykedõ,
hasznos tevékenységet végzõ személy kapjon elismerést, de ne adjuk el olyan anyagi
helyzetben lévõknek az önkormányzati ingatlanokat, akik néhány éven belül jelentõs haszonra
tehetnek szert a lakások továbbadásával. Feltétlenül egyetértene, hogy újabb értékbecslést
kérjünk, de semmiképpen nem javasolja az orvosi szolgálati lakások eladását. Ilyen a
mentõállomás fölött lévõ két ingatlan, valamint a Csokonai iskolánál lévõ két ingatlan is.
Megnézte a Rudolf utcai ingatlant, annak jelentõs károsodása nincsen, az túlzás, hogy rossz
állapotban van, ha olyan rossz állapotban lenne, nem akarnák megvenni.
A lapostetõ szigetelése nem olyan összeg lenne. Sem ennek az önkormányzatnak, sem a
következõnek nincs joga elherdálni a szolgálati lakásokat.
Dr. Török Gábor képviselõ:
Véleménye szerint ebben a témában zárt ülést kellett volna elrendelni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért a zárt ülés elrendelésével, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület 1 igen szavazattal, 15 nem szavazattal, 0 tartózkodással a zárt
ülést elvetette.
Murvai Lászlóné képviselõ:
A jelenlegi értékbecslõt el kell zavarni, mert befolyásolás alatt van, mert az aki a Halmai-féle
házat 6 millióra értékeli, az becstelen értékbecsléseket készít, habár most is a többség dönt,
mint az elõzõ esetekben. Õ személy szerint nem szavazza meg a lakás eladását. Való igaz,
hogy egy orvos nagyon sokat tesz a település lakosságáért, mégis úgy érzi pontosan ennek a
rétegnek jóval több bevétele van, mint bármely más rétegnek. Az az ember, aki leéli a 60 évét
és nem teremt lakhatási lehetõséget élete végéig, nem érdemli meg, hogy jutányosan
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megvegye Gyömrõ vagyonának egy részét.
Farkas Lajos képviselõ:
1993-ban szavazott arról a testület, hogy a tetõt megcsináltatjuk. A rendelõ és a lakás nem
választható ketté, azonban a rendelõ 20 évig rendelõként kell hogy üzemeljen, a lakást pedig
eladjuk.
Garádi István képviselõ:
Volt egy önkormányzati határozat, miszerint közfeladatot ellátó intézménnyel egybeépített
lakást nem adunk el.
Varga Ernõ jegyzõ:
Ilyen határozat nem volt, a rendeletben van rá utalás, azonban a rendelet hatálya nem terjed ki
a jogszabály elõírásaira. A testület egyedi elbírálással eladhatja.
Garádi István képviselõ:
Javasolja, hogy újra készüljön értékbecslés és annak alapján adjuk el, teljes áron az ingatlant.
Murvai Lászlóné képviselõ:
A képviselõtestület megszabadítja az önkormányzatot 10 millió Ft-tól.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Ez csak egy feltételezés.
Sas Zoltán képviselõ:
Ezzel az ingatlaneladással már nagyon régóta foglalkozunk, kéri a határozati javaslat
elfogadását.
Garádi István képviselõ:
Volt egy módosító indítványa, hogy készüljön új értékbecslés.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a módosító indítvánnyal egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy 3 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 8 tartózkodással a módosító
indítványt a testület elvetette.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki az eredeti határozati javaslattal egyetért, szavazzon, név szerinti szavazás szükséges.
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Szavazás:

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

igen
igen
nem
nem
nem
igen
igen
igen

Csetõ Béla
Füzéri István
Mezey Attila
Nagy Tiborné
Dr.Petky Ferenc
Sas Zoltán
Spaits Miklós
Udvardi László

61/2001./03.12./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
12 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
Rudolf u. 56.sz. alatti ingatlant - lakás és rendelõ 11.054.000.- Ft áron,
azaz Tizenegymillió-ötvennégyezer forint áron
Dr. Altorjai Károly részére eladja.
Az adás-vételi szerzõdésben ki kell kötni, hogy a rendelõ
az adás-vételi szerzõdés aláírásától számított 20 évig a
háziorvosi alapellátást szolgáló rendelõként mûködik.
Felelõs: polgármester.
Hat.idõ: 2001. május 15.

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

62/2001./03.12./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
Vagyonkezelõ Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelõs: polgármester.
Hat.idõ: azonnal.

igen
nem
igen
igen
igen
igen
igen
igen
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Sas Zoltán képviselõ:
Kérdése Garádi István felé, hogy miért nem fogadta el a beszámolót?
Garádi István képviselõ:
Mert egy éves értékbecsléssel adták el a vagyont.
/Csetõ Béla alpolgármester elhagyta az üléstermet!/ Jelenlévõk száma: 14 fõ.

7. napirendi pont:
Településügyi Bizottság beszámolója:
/melléklet!/
- BARILL Bt. kérelme:
Spaits Miklós képviselõ:
A testület megállási tilalmat rendelt el az élelmiszerüzlet elõtt. A vállalkozó kéri, hogy
valamilyen könnyítést kapjon, mivel így nehéz az árufeltöltés megoldása.
Javasolja, hogy vasárnapi napokon egész napra, más napokon 2 órás megállási engedélyt
kapjanak a szállítók.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Ebben az ügyben csak a testület állásfoglalására van szükség.
Füzéri István képviselõ:
Ha az üzletháznak megszavazzuk a parkolási lehetõséget, akkor a másiknak se tegyünk ki tiltó
táblát.
/Dr. Török Gábor képviselõ elhagyta az üléstermet!/ Jelenlévõk száma: 15 fõ.
Sas Zoltán képviselõ:
Meg kellene vizsgálni azt a lehetõséget, hogy mindkét oldalon álljanak fel a járdaszegélyre. Itt
igazából az áruszállítással van baj.
Pesti Lászlóné képviselõ:
Amennyiben lehetõség van rá, késõ este oldják meg az árufeltöltést.
Spaits Miklós képviselõ:
Kéri a javaslat elfogadását.
Murvai Lászlóné képviselõ:
Ha valakinek engedményt adunk, akkor a másiknak is adjuk meg.
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért a tiltó tábla feloldásával?

Megállapítja, hogy a testület 4 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 5 tartózkodással a tiltó
tábla feloldását nem javasolja. Kiegészítõ tábla elhelyezésével ért egyet, vasárnapi napokon
a teljes feloldással, hétköznapokon napi 2 órás rakodási lehetõséggel.

- Búcsútér rendezése:
Simon László képviselõ:
Pályázni szeretnénk a tér rendezésére.
Füzéri István képviselõ:
Kérdése, ki tette alkalmatlanná a területet?

Simon László képviselõ:
A terület vizes állapota miatt nem volt használható ez a terület.
Murvai Lászlóné képviselõ:
A tér valóban nem alkalmas a búcsú megrendezésére, de arról nem esik szó, hogy hol lesz
megrendezve.
Simon László képviselõ:
A rendezési terv a búcsú kérdését is meg fogja oldani.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A Településügyi Bizottság jelöljön ki helyet a búcsú megrendezésére.
Garádi István képviselõ:
Szeretné megkérdezni a Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy látta-e, hogy az Akácfasor
elején szennyvíz átemelõt helyeztek el, közvetlenül a tó partján?
Véleménye szerint a búcsútér rendezése nem tûr halasztást.
Simon László képviselõ:
Ezt a területet Garádi István mérette be a Geotor céggel, akik megállapították, hogy ott másfél
méter humusz réteg van, alatta pedig latyak. Ezt a területet rendezni kell.
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Garádi István képviselõ:
Volt egy dunaújvárosi cég, aki jónak találta a területre javasolt terv megvalósítását.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Arról kell dönteni, hogy közpark legyen, vagy halastó bõvítés, mert az elképzeléseket meg
kell terveztetni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdése, hogy a határozati javaslatot elfogadják-e, ha igen, akkor szavazzanak.

63/2001./03.12./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással a
búcsútér rendezése mellett döntött.
A rendezéshez tervet kell készíttetni, és elõ kell készíteni majd
benyújtani pályázatot a tér rendezéséhez, átalakításához.
A tervek és a pénzügyi feltételek meglétét követõen olyan kivitelezõt kell találni, amelyeknek a legkedvezõbb ajánlata mellett
színvonalas munka várható.
Felelõs: polgármester:
Hat.idõ: azonnal és folyamatos
a tervek elõkészítésére, pályázati lehetõségek megkeresésére és
benyújtására 2001. június 30,
a kivitelezés megkezdésére 2001. augusztus 15.

- Gyömrõi Beruházás és Fejlesztõ Társaság, valamint Gyömrõi Sport Kft. létrehozása:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Spaits Miklós képviselõ:
Javaslata, hogy dolgozzanak ki egy megoldási javaslatot, mely szerint létrehoznának egy
olyan szervezetet, amely a település üzemeltetéssel foglalkozik. Ebben a szervezetben kapna
helyet minden, ami az elõterjesztésben megtalálható.
Garádi István képviselõ:
Kérdése, mit fogunk válaszolni a másik két településnek, mert ez két különbözõ téma.
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Spaits Miklós képviselõ:
Folyamatos az egyeztetés a három település között. Sok mindenben kapcsolódnak egymáshoz,
minden dologba bele kell vonni õket. Nekünk most a település kérdését kell kezelnünk.
Garádi István képviselõ:
Javasolja, hogy most azzal foglalkozzanak, ami a sportegyesülethez kapcsolódik. A vízi
közmûvek üzemeltetésére, a hulladékgazdálkodására egy közös önkormányzati Kft.
létrehozását tartaná jónak. A sportegyesületbe bele lehet vonni magánszemélyeket is. Elõször
az elsõ határozati javaslattal foglalkozzanak.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Egyetért az elhangzottakkal, mert másról szólnak a határozati javaslatok. A 4. oldalon lévõ
határozati javaslattal foglalkozzanak, a másikat adják ki részletes kidolgozásra az illetékes
bizottságoknak.
Spaits Miklós képviselõ:
Javasolja, hogy egy egységes szervezetet hozzanak létre.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Egy önkormányzati és egy településfejlesztési cég létrehozásán gondolkodjunk.
Mezey Attila képviselõ:
A kettõt nem lenne célszerû összemosni. A vízi közmûveket csakis önkormányzati, 100 %-os
tulajdonnal egy Kft. mûködtesse.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Mégegyszer javasolja, hogy a 4. oldalon lévõ határozati javaslatról döntsenek, a másikat adják
vissza kidolgozásra az illetékes bizottságoknak.
Szilágyi Sándor úr:
A sport Kft létrehozásának gondolatával vetõdött fel, hogy további tervet dolgozzanak ki,
hogy egy bizonyos koncepció hogyan tudna mûködni. Ennek a Kft-nak sokkal inkább a
beruházás fejlesztésnek a bonyolítása lenne a feladata. Itt a mûvelõdési háztól kezdve a
lakóparkok építéséig minden elképzelhetõ lenne, természetesen olyan vállalkozók
megmozgatásával, akik ebben részt tudnának venni.
A gyömrõi vállalkozók társasága részérõl lenne 51 %, önkormányzat részérõl 25 % és a Sport
Kft részérõl 24 %. Ezzel a sportegyesület önálló tudna lenni.
Kéri, hogy ezzel a kérdéssel továbbra is ez a bizottság foglalkozzon és hozza vissza döntésre a
testület elé. A sportnak mindenképpen egy biztos anyagi hátteret kellene biztosítani.
Javasolja, hogy a bizottság ezt készítse el olyan szintre, hogy a következõ testületi ülésre be
tudja hozni.
Rupp Zoltán mûsz.irodavez.:
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Március 22-én kerül sor a tõkeerõs vállalkozók összehívására.
Jancsó Béla úr:
Elhangzott a vízi közmûvek egy közös önkormányzati Kft-ban történõ üzemeltetése. Ezzel
kapcsolatos ellenvéleményét szeretné kifejteni.
A Közmû Kft. megalapította a Hydrokomfort Kft-t, így az jogfolytonosnak tekinthetõ,
biztosítja Gyömrõ lakosságának vízellátását. Most az hangzik el, hogy ki kell rúgni az
üzemeltetõt, meg kell teremteni számára az ellehetetlenülést. Ezt a hozzáállást nem tudja
tolerálni. Az üzemeltetõt 5 különbözõ szerzõdést köti az önkormányzatokhoz, ezekben a
szerzõdésekben vannak jogok, nemcsak kötelezettségek. Amennyiben érdekeik sérülnek,
azokat megpróbálják majd jogi úton megvédeni.
Garádi István képviselõ:
Nem érti miért kapott most szót az üzemeltetõ, mert ehhez a témához neki semmi köze
nincsen. Az önkormányzat hosszú távú program keretében létre kíván hozni egy Kft-t, vagy
Rt-t. Ez a három településnek szíve, joga. Amennyiben bármelyik létrejön, fel fogjuk
mondani a szerzõdést, nem azért mert nem voltunk megelégedve a szolgáltatással, hanem
azért, mert a pénz az önkormányzatoknál marad.
Spaits Miklós képviselõ:
Ez az érdek sokkal más irányba megy, mint az Õ saját egyéni érdeke. Ebben a kérdésben nem
hiszi, hogy többet kellene mondani.
Mezey Attila képviselõ:
Javasolja a 4. oldali határozati javaslat elfogadását és lépjenek tovább.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

64/2001./03.12./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással
utasítja a polgármestert, hogy a település feladatainak ellátására létrehozandó Kft. szervezet jogi, pénzügyi elõkészítését kezdje el.
Gondoskodjék a közös feladatokban érintett települések önkormányzatainak bevonásáról. Szükség szerint szervezzen
közös - három önkormányzat - tanácskozást.
A szervezés helyzetérõl a májusi testületi ülésen adjon tájékoztatást.
Felelõs: polgármester.
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Hat.idõ: azonnal és folyamatos, ill. elsõ beszámoló:
májusi testületi ülés, döntés: júniusi testületi ülés.

Nagy Tiborné alpolgármester:
A Sport Kft. létrehozását nem éri meg két oldalnyi anyagból.
Füzéri István képviselõ:
Tudomása szerint ennek kidolgozására már létre lett hozva egy bizottság, nem érti, hogy az
önkormányzat lesz részvényes, vagy a SÁMA Kft.
Spaits Miklós képviselõ:
A SÁMA Kft rendkívül sokat segít a településnek.
/Dr. Török Gábor képviselõ visszatért az ülésterembe!/ Jelenlévõk száma: 15 fõ.
Szilágyi Sándor úr:
Sorra jönnek azok, akik kritizálják, de egy konkrét javaslatot nem hoznak. Õk csak
megpróbálnak segíteni.
Garádi István képviselõ:
A 37. oldalon van egy százalékos javaslat, javasolná, hogy az önkormányzat és a Sport Kft.
együttesen haladja meg az 50 %-ot.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kéri, hogy ezt a javaslatot a bizottság vegye figyelembe. Aki az elõterjesztéssel egyetért,
szavazzon.

65/2001./03.12./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 5 tartózkodással a Sport
Kft- és Beruházás és Fejlesztõ Társaság létrehozásának elõkészítésével egyetért.
Az elõmunkálatokat - döntésre - szakemberek, jogász bevonásával a polgármester készítse elõ.
Az elõkészített anyagot tárgyalja meg a Településügyi Bizottság.
Hat.idõ: elsõ tárgyalásra 2001. júniusi testületi ülés.
Felelõs: polgármester.
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- Rákos Mezeje Rt.kérelme:

Spaits Miklós képviselõ:
Ismerteti a kérelmet.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A bizottság olyan határozati javaslatot hozott, hogy a többi területet is visszavonja. A
területcsere két önkormányzat dolga volna. Mi nem szeretnénk, ha a Rákos Mezeje Rt.
kezdene ezen a területen fejleszteni. Csak az együttmûködés lenne járható, elõször
Maglóddal kellene tárgyalni, utána lehetne errõl dönteni.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdése a testület felé mivel 22.00 óra elmúlt, folytassák-e az ülést?
Garádi István képviselõ:
A Nokia kérelmét tárgyalják meg, mivel a cég képviselõje türelmesen végigvárta eddig az
ülést.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Megállapítja, hogy a testület egyhangúlag döntött arról, hogy még egy napirendi pontot
megtárgyalnak, az elmaradt napirendek megtárgyalására pedig 19-én hétfõn 15 órakor kerül
sor.

A Rákos Mezeje Rt. kérelmének újratárgyalását a testület utalja a bizottság hatáskörébe.
Megállapítja, hogy a testület a javaslattal egyhangúlag egyetért.

- Nokia Telecommunications Kft. kérelme:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Spaits Miklós képviselõ:
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Nem kellene újabb tornyok építését engedélyezni a településen, próbáljanak megegyezni
közös torony igénybevételén.
Mezey Attila képviselõ:
Itt két toronyról lenne szó. Az egyik torony elhelyezése nem lenne célszerû a Mendei úti
iparterületen?
Nagy Tiborné alpolgármester:
Tudomása szerint két magánterületen talált a cég lehetõséget, az önkormányzatnak csak
hozzájárulását kellene adni. Úgy tudja, hogy az elvi hozzájárulás esetén is nyújtanak valamit
az önkormányzatnak.
Garádi István képviselõ:
A Teleki kastély közelségében nem javasolja a torony elhelyezését.
Nokia képviselõje:
Valóban két torony elhelyezésérõl lenne szó, amelyek 36 m magasak és körbe ültetik fákkal.
Az önkormányzat hozzájárulásáért 2 db rádiótelefont és egyszeri 300.000.- Ft fizetését
ajánlják fel..
Simon László képviselõ:
A meglévõ toronytulajdonosokkal nem tudnának megegyezni?
Nokia képviselõje:
Sajnos ezeket a tornyokat korlátozott számban használhatnák, mert nem igazán van rajta hely,
tehát mûszaki akadálya van.
Dr. Török Gábor képviselõ:
Mûszakilag azt nem érti, hogy miért kell egymáshoz közeli helyen két tornyot elhelyezni.
Nokia képviselõje:
A Mûemlékvédelmi Felügyelõséggel egyeztettek ebben az ügyben, állítja, hogy velük lehet a
legnehezebben egyezségre jutni.
Mezey Attila képviselõ:
Nem látja akadályát a tornyok elhelyezésének, mert jelentõs távolságra lennének a Teleki
kastélytól.
Murvai Lászlóné képviselõ:
Ha nem önkormányzati területre helyezik, miért kell a hozzájárulásunk?
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Nokia képviselõje:
A szakhatósági engedélyeket akkor is be kell szerezniük.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Ez is egyfajta szolgáltatás, javasolja a tornyok telepítéséhez járuljanak hozzá.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Mindkettõt csak fásítással fogadják el.
Aki az említett feltételekkel támogatja a két torony telepítését, szavazzon.

66/2001./03.12./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodással a
Nokia Telecom Kft. 2 db 36 m-es torony telepítéséhez elvi
hozzájárulását adja a 028/9 hrsz-ú, valamint a 0119/4-es
hrsz-ú külterületen.
A tornyok köré fákat telepít.
A Kft a hozzájárulás fejében 2 db rádiótelefont biztosít,
valamint egyszeri 300.000.- Ft-értékben számítástechnikai
eszközöket, vagy fénymásolót ajándékoz Gyömrõ Nk.Önkormányzatának.
Felelõs: polgármester.
Hat.idõ: azonnal.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Köszöni a figyelmet és megjelenést a testületi ülést bezárja, melynek folytatására 2001.
március 19-én kerül sor.

K.m.f.
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/Rádóczi Gusztáv/
polgármester

/Varga Ernõ/
jegyzõ

/Polgár Péter/
jkv.hitelesítõ
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jkv.hitelesítõ

