JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Gyömrő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2001.
február 19-i ülésén, Gyömrő, Szabadság tér 1.sz. alatti tanácskozó
teremben.

Jelen vannak:

Igazoltan
távolmaradt:

Rádóczi Gusztáv polgármester, Csető Béla alpolgármester, Farkas
Lajos, Garádi István, Murvai Lászlóné képviselő, Nagy Tiborné
alpolgármester, Pesti Andrásné, Polgár Péter Udvardi László képviselő.

Garamszegi Sándor, Mezey Attila, Dr. Petky Ferenc, Simon László,
Spaits Miklós, Dr. Török Gábor képviselő.

Távolmaradását
nem jelezte:

Füzéri István, Sas Zoltán képviselő.

Tanácskozási
joggal részt vett:

Varga Ernő jegyző.

Meghívottként
megjelent:

Kissné Páska Andrea pü.vez.,
Eördöghné H.Mária adóü.vez.,
Rupp Zoltán műsz.-beruh.irodavez.,
Kőszegi Sándor Közmű Kft. ig.h.

Rádóczi Gusztáv polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülés
határozatképes, az ülést megnyitja. Jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Csető Béla alpolgármester és Polgár Péter
képviselő személyében.
Megállapítja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta.
A jegyzőkönyvet Horváth Ferencné vezeti.
Elmondja, hogy a mai napon a március 12-i testületi ülés folytatása következik, az akkor
elmaradt napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra.

Településügyi Bizottság beszámolójából
- Banovics József temető mögötti 0139/7 hrsz-ú területének csereajánlata.
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
A felajánlást a Településügyi Bizottság megtárgyalta, határozati javaslat nem született,
javasolja, hogy a Vagyonkezelő Bizottság is tárgyalja meg és a két bizottság állásfoglalása után
kerüljön a testület elé.
Murvai Lászlóné képviselő:
Tudunk-e erről az illetőről valami közelebbit? A bizottságok előtt tárja fel, hogy mit szeretne
itt csinálni.
Nagy Tiborné alpolgármester:
A régi rendezési terv szerint a Farkasdi út másik oldalára volt tervezve a temető bővítése. Az
illető a temető mögötti területet vette meg, ahol homokbányát nyitna. Javasolja, hogy a temető
hátrafelé bővüljön és Ő mögötte nyitná meg a bányát.
Varga Ernő jegyző:
Az önkormányzat olyan feltétellel járul hozzá a homokbánya nyitásához, hogy rekultiválja a
régi szemétbányát. Írásos ígéretet tett arra, hogy megkezdi a bánya rendbetételét.
Garádi István képviselő:
Annak idején a Közmű Kft. úgy kapta meg az üzemeltetési jogot, hogy rekultiválja a
szeméttelepet, vagy ettől el fog állni?
Kőszegi Sándor Közmű Kft. ig.h.:
Amennyiben ezt szerződésben vállalták, kötelességük lesz elvégezni.
Garádi István képviselő:
Ez a szerződés már réges régen nem teljesült, így késedelemben vannak.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A bizottsági ülésre meg kell hívni Banovics József urat.

- Munkás utcai "fekvő rendőr" megszüntetése:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdése Nagy Tiborné alpolgármester felé, van-e kiegészítés?
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Nagy Tiborné alpolgármester:
Ebben az ügyben lakossági fórumot hívtunk össze. A Munkás utca végén lévő Bagoly fogadó
tulajdonosa kérte ennek a "fekvő rendőr"-nek a megszüntetését, aki meghívásunk ellenére nem
jelent meg. Az utca lakosai egyöntetűen a "fekvő rendőr" további fenntartását kérték.
Farkas Lajos képviselő:
Állítólag nem kapta meg a meghívót. Az első "fekvő rendőr" elég magas, kisebbre kellene
venni.
Murvai Lászlóné képviselő:
A budapesti új lakótelepeken sokkal magasabb "fekvő rendőr"-ök vannak. Egy lakos miatt nem
szabadna összehívni lakossági fórumot. A lakosok véleményét helyesnek tartja.

/Sas Zoltán képviselő megérkezett!/ Jelenlévők száma: 10 fő.

Nagy Tiborné alpolgármester:
Az utca lakói vállalták az újrafestést, csapadéktározót helyeztek el és azt kezelik is.
Csető Béla alpolgármester:
Ez az ügy hatósági feladat, nem hiszi, hogy erről a testületnek kellene tárgyalnia.
Sas Zoltán képviselő:
Ő hivatalból nem ért egyet a "fekvő rendőr" meghagyásával. Amennyiben ott
megengedhetetlen sebességgel száguldoznak a gépkocsik, más eszközöket kell alkalmazni arra,
hogy ne tehessék.
Varga Ernő jegyző:
Javasolja, hogy a lakosság véleményét, érdekeit vegye figyelembe a hivatal.

/Füzéri István képviselő megérkezett!/ Jelenlévők száma: 11 fő.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a Településügyi Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.
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67/2001./03.19./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Településügyi Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

8. napirendi pont:
Környezet- és Természetvédelmi Bizottság beszámolója:
/melléklet!/
- Ecser - Maglód - Gyömrő hulladék elhelyezése:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Nagy Tiborné alpolgármester:
Javaslata, hogy a bizottsági beszámolót a testület fogadja el tájékoztató jellegűnek, a
továbbiakban tárgyaljanak Maglód-Ecser-Üllő polgármestereivel, s alakítsanak ki egy olyan
ügyvédi tervezetet, ami majd a testület elé kerül.
Garádi István képviselő:
Készült egy megyei koncepció, ami március 9-i határidős volt, de miután egy francia-flamand
cég készíti, a fordítás még folyamatban van. Amint meg lesz a fordítás, azonnal jelezni fog.
Egyetért azzal, hogy a bizottság kapja vissza ezt a témát. Nem látja akadályát annak, hogy
addig egy bizonyos előszerződést kössünk az ASA-val, amelyben alternatív lehetőségeket
fogalmazzunk meg. Tudvalevő, hogy ez a cég az ország egyik legdrágább szállítója.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A közelmúltban jártak Vácszentlászlón, ahol rendkívül kultúrált szemétbányát hoztak létre. Ezt
a szemétbányát 75 évre tervezték, és kisebb mint a maglódi bánya. Ilyen irányba is
gondolkodnunk kellene.
Garádi István képviselő:
Javaslata, hogy a testület hatalmazza fel a Környezetvédelmi Bizottságot állásfoglalásra,
felhatalmazást az előszerződés megtárgyalására, és a Polgármester úr kapjon felhatalmazást
annak aláírására.

5

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért a bizottságnak történő hatáskör átadásával, szavazzon.

68/2001./03.19./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
felhatalmazza a Környezet- és Természetvédelmi Bizottságot
az ASA-val kötendő előszerződés megtárgyalásával és felhatalmazást ad Rádóczi Gusztáv polgármesternek, az előszerződés aláírására.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.

- gyömrői vasúti zajvédő fal megépítése:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Ezzel kapcsolatosan tárgyalást folytatott a pálya vasúti igazgatóságán, ahol elmondták, hogy
ezen a vasútvonalon az idők folyamán annyira leromlott a pályák állapota, hogy nem tudják
tartani azt a sebességet, amit engedélyeztek /100-120 km/óra/.
A vasút 100 m-es körzetében építkezőknek egy nyilatkozatot kellet és kell aláírniuk, hogy
tudomásul veszik azt a tényt, hogy az ingatlanukhoz közel vasútvonal helyezkedik el. Az ott
építkezőknek ezzel tisztába kellett lenniük.
Az ellen nem tiltakoznának, ha az önkormányzat építene zajvédő falat. Egy km zajvédő fal
megépítése 50 millió Ft. Ezt az új állomás építésekor kellett volna kiharcolni a "60-as években.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

69/2001./03.19./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
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Környezet- és Természetvédelmi Bizottság beszámolóját
elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

9. napirendi pont:
Vagyonkezelő- Településügyi- Pénzügyi Bizottság együttes beszámolója:
/melléklet!/
- szennyvíztisztító bővítésére érkezett tervezői pályázatok elbírálása:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Röviden ismerteti a rádióhallgatókkal, miért van szükség a szennyvíztisztító bővítésére.
Elmondja, hogy a napokban Szerencsen jártak, ahol egy hasonló szennyvíztisztító épült, mint
nálunk, azzal a különbséggel, hogy az UTB csak a beton műtárgyat készítette el, melyre egy
másik cég telepítette a gépezetet. A szennyvíztisztító szagtalan, tiszta, I. o. vízminőséget
produkál, teljesen jól működik. Ennek a cégnek az ajánlatát és a módosítást, amit most
kiosztottunk olvashatta a testület.
33 millió Ft+ÁFA összeggel lehetne a telepet olyan állapotba hozni, hogy I. o. vízminőséget
tudjon produkálni. Erre csak akkor van lehetőség, ha marad az 1200-1500 m3 napi kapacitás.
Két bővítéssel ugyanezzel a kategóriával kell gondolkodni.
Van-e kérdés hozzászólás?
Garádi István képviselő:
A napirend címe a pályázatok elbírálása, a tervezésre írtunk ki pályázatot. A most kiosztott
anyag pedig a kivitelezésről szól. Most a tervezéssel foglalkozzunk, ne a kivitelezéssel, ezt egy
külön pályázatban kell szabályozni. Természetesen jó lenne, ha egy cég végezné el mindkettőt.
A technológia-váltást zsebből nem tudja kifizetni a három önkormányzat.
Javaslata, hogy a tervezési munkát kapja meg a KEVITERV Kft. Az elmondottakat jónak
tartja, azonban nagyon sajnálja, hogy nincs egy egységes táblázat, amiben felsorolták volna a
pályázókat, az árakat és a fontosabb adatokat. Az elkövetkezendő időben kéri, hogy ilyen
táblázatot kapjon a testület.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Bármelyik mellett döntünk, a következményeket állni kell. Természetesen pályázatot kívánunk
benyújtani, ilyen irányú pénz elnyerésére. A Vízügyi Igazgatóság június végéig adott haladékot
részünkre, addigra szeretnénk megvalósítani az elmondottakat.
Javasolná, hogy az együttes ülésen a kivitelezésről legyen döntés.
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Sas Zoltán képviselő:
Egyetért Garádi képviselővel, hogy most csak a tervezésre volt kiírva pályázat. Kéri, hogy a
szerződésbe írjunk elő garanciákat a létesítményre vonatkozóan. Meg van döbbenve azon,
hogy ezen a látogatáson nem volt jelen az üzemeltető, szakmai szempontból ezt nagyon
fontosnak tartotta volna.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A KEVITERV Kft. képviselői jártak itt, és tárgyaltak az üzemeltetővel.
Csető Béla alpolgármester:
Attól, hogy I. o. vízminőség lesz, nem kell nagyobb garancia. A telep ugyan teljesen hasonló,
azonban a gyömrőiből két fázis kimaradt, így soha nem tudja produkálni az I. osztályú
vízminőséget. A telep bővítéséig engedélyt kell kérnünk a Vízügyi Igazgatóságtól.
Garádi István képviselő:
Úgy gondolja, hogy feltétlenül írni kellene egy levelet a Középdunavölgyi Vízügyi
Igazgatóságnak és a Környezetvédelmi Felügyelőségnek, melyben határidő módosítást kellene
kérni leírva mindazt, hogy a telep felújítása, bővítése megvalósítására elindultunk és milyen
úton. Javasolja, hogy a létesítési vízjogi engedélyezési terv elkészítésének határideje ne október
2. legyen, mert a második félévi pályázati határidőt nem tudjuk tartani. A két szakhatóságtól
feltétlenül kérjünk haladékot, megfelelő indoklással.
Nagy Tiborné alpolgármester:
A szerencsi látogatásra meghívtuk mindkét szakhatóságot, azonban egyéb elfoglaltságukra
hivatkozva nem tudtak elmenni, azonban ismerik a KEVITERV Kft. technológiáját. Sajnos a
határidő módosítás felé nem nagyon hajlanak, de nagyon pozitívan értékelik azt, amit már
eddig megtettünk a vízminőség kibocsátását illetően. Amennyiben a testület a KEVITERV Kft.
mellett dönt, akkor felveszik a kapcsolatot a hatóságokkal.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A másik két településnek is határoznia kell ebben az ügyben. A pályázók között jelentős
eltérések vannak. Az együttes ülésen javasolja, hogy döntsenek arról, hogy a kivitelezést is ez a
cég kapja meg.
Aki egyetért azzal, hogy a KEVITERV Kft. tervezési pályázatát fogadják el, szavazzon.

70/2001./03.19./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a szennyvíztisztító átalakítására benyúj-
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tott pályázatok közül a KEVITERV Kft. tervezési pályázatát
fogadják el.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2001. március 31.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki az együttes ülés beszámolóját elfogadja, szavazzon.

71/2001./03.19./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Vagyonkezelő- Településügyi- Pénzügyi Bizottság együttes
ülésének beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

10. napirendi pont:
Interpellációk, bejelentések:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Szeretné kérni, amennyiben a képviselőknek van felajánlásuk az árvízkárosultak javára, tegyék
meg. Bármilyen adománnyal, felajánlással a B. épületben Hazai Béláné szoc.előadót kell
megkeresni.
Garádi István képviselő:
Az áprilisi tiszteletdíjának bruttó összegét felajánlja a Ökumenikus Szeretet Szolgálat javára,
kéri, hogy a képviselők csatlakozzanak felajánlásához.
Az elmúlt ülésen is szóvá tette, hogy az átmeneti költségvetésről nem készült rendelet, továbbá
különböző adatokat kért, azt sem kapta meg.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Megnézték az államháztartási törvényt, mivel időben elfogadta a testület a költségvetést, nincs
szükség átmeneti rendeletre.
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Garádi István képviselő:
Az írásbeli válasz azon részét nem tudja elfogadni, hogy a buszvárók takarítása megtörténik,
mert továbbra is koszosak, szemetesek, tele vannak ragasztva plakátokkal, még a mennyezete
is.
Szeretne választ kapni arra, hogy az eddig leszedett plakátok ragasztóival szemben történt-e
valamiféle eljárás és milyen? Alkalmazza-e ezekkel kapcsolatosan a megfelelő szankciókat a
hivatal?
A napokban elég furcsa dolgot látott. A 4603-as úton a közmunkások dolgoztak, pakoltak fel
a ZSUK autóra és a közmunkások felügyelője is ugyanúgy dolgozott, mint a többi ember.
Véleménye szerint a felügyelőnek nem kellene részt vennie a munkában, mivel egyrészt az
emberek irányítása a feladata, a másik pedig, hogy figyelnie kell arra, hogy ne fordulhasson elő
baleset.
A Szt. István úti üzletek a közútra helyezik reklámtábláikat, ami nagyon veszélyezteti főleg a
motorkerékpárral közlekedőket.
A település továbbra is nagyon szemetes, Gyömrő - Maglód összekötő út környezete
különösen.
A Kóczán úti telep hulladék, szeméttelepként üzemel. Ott semmiféle változás nem történt,
kivéve, hogy egyre több szemét kerül oda. Kéri, hogy az odahordott, szemét, sitt elszállítása
minél előbb történjen meg.
A közutak állapota katasztrofális, pl. a Bocskai utcában 30-40 cm mélyek a kátyúk, de siralmas
a József A. és a többi utca állapota is. A SÁMA Kft. ígéretet tett a javítások elvégzésére, de
semmi munkavégzést nem tapasztal.
A vasútállomási buszmegálló állapota életveszélyes.
A református templom díszkivilágításának javítása megtörtént, azonban a bal oldali reflektort
nem csinálták meg.
A legutóbbi csatorna kivitelezése 50 millió Ft-tal volt drágább, mint a STRABAG cég ajánlata,
egy tételes elszámolást kér arról, hogy ebből az összegből mint forgatott vissza a SÁMA
részünkre.
Az elmúlt ülés alkalmával elhangzott, hogy 200 millió Ft-ot sikerült szereznünk pályázatok
útján, szeretne kapni egy olyan listát, amely tartalmazza, milyen úton, mire kaptunk pénzt.
Véleménye szerint garanciális útjavítási probléma van a Miklós bolt előtti szakaszon. Ennek a a
szakasznak a kivitelezését a Közmű Kft. végezte, az út jelentős mértékben meg van süllyedve,
kéri, hogy annak ismételt javításának elvégzésére a hivatal tegye meg a szükséges intézkedést.
A 12-i testületi ülésen a Bercsényi u.3.sz. alatti lakos elmondta problémáját, szeretne
beletekinteni az ottani kamerázás eredményébe, mert ilyen dolgok nem fordulhatnának elő, ha
a kivitelezés jól történt volna meg.
Farkas Lajos képviselő:
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Gyömrő külterületei is szemetesek nemcsak a belterület. A katolikus kistemplomnál rengeteg
száraz akácfa van, ami ki kellene vágni. Javasolja, hogy foglalkozzanak a kis kápolna
díszkivilágításával is.
1993-ban a szennyvíztisztítóval kapcsolatos keményen be lettek csapva. Ő akkor sem volt
szakember és most sem az.
Garádi István képviselő:
Tény, hogy 1993-ban Ő volt a polgármester, de most sem Rádóczi Gusztáv polgármester fogja
áttervezni a szennyvíztelepet. A Vízügyi Igazgatóságtól akkor is ugyan azok a szakemberek
voltak itt, akik azt mondták, hogy a telep jó lesz, akkor milyen jogalapjuk van arra jelen
pillanatban, hogy ugyan azok a vízügyi szakemberek akarnak bírságot kivetni ránk.
Udvardi László képviselő:
A Levél utcában a durva kőre nem terítettek finom követ. A Deák F. utcában a követ
összekeverték a földdel, most sártenger lett az utcán, ugyanez vonatkozik a Simon M. térre is,
ahol a 3-as számtól a csatorna munkálatok elvégzése után nem pótolták a követ.
A lakosok kérik a kőpótlást. Ugyancsak ez vonatkozik a Kis-közre.
A Dózsa Gy. úti járdaszegélyt nem állították helyre, valamint a Boglárka utca helyreállítását
kérik. A Tulipán utcai VOLÁNBUSZ megállónál a járdasziget kialakítását kérik.
Javasolja, hogy a hivatal vizsgálja meg, hogy Gyömrő több pontján szemétgyűjtő konténer
elhelyezésére volna-e lehetőség, ezzel talán meg tudnánk akadályozni a szanaszét lerakott
szemetelést, mert valóban nagyon szemetes a település.
Csető Béla alpolgármester:
A kábel-TV-vel kapcsolatos valamennyi problémát adják le a műszaki osztályra, mert
áprilisban lesz egy garanciális bejárás.
Murvai Lászlóné képviselő:
Nagyon örülne, ha a kátyúzás megtörténne.
Tudomására jutott, hogy Gyömrőre új katolikus pap érkezett, szeretné, ha a következő
testületi ülésen bemutatkozna.
Elhangzott, hogy szemetes a település. Érdeklődésére a vállalkozó elmondta, hogy 2600
ingatlan tulajdonosa vásárolja meg a kukamatricát a 4400 ingatlan tulajdonosból. Erre kellene
valami megoldást keresni, hogy mindenki fizessen.
A könyvtárba kéri elhelyezni a testületi ülések jegyzőkönyvének egy példányát.
A József A. utcában nem folyik le a csapadékvíz. Az átereszek összetörésével sok kárt okoztak
a kábelesek. A járdák negyedrésze le van fedve földdel, kéri, hogy a bejárás alkalmával erre is
legyenek figyelemmel, takarítassák le.
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Kérdése, hogy a könyvtár felújítása miért került újra megpályáztatásra, amikor a 207/2000.sz.
határozat szerint a munkák elvégzését a SÁMA Kft. vállalta a 27,2 millió Ft terhére.
A televízióban hallotta, hogy az ELMŰ-től, MTT-től és a településeken minden más
szolgáltatótól bérleti díjakat kérnek. Javasolja, hogy mi is kérjünk bérleti díjakat, nekünk is jól
jönne egy kis pénz, úgyis minden szolgáltatásért jól megvágnak bennünket.
A Rudolf u. 54.sz. előtt be van szakadva az út, egy nagy űr tátong, nagyon balesetveszélyes.
Megtekintették a kutyatelepet és jártak a volt szemétbányánál, ahová több kocsira való
veszélyes hulladékot szórtak le, amit valaki két alkalommal fel is gyújtott.
Tudomása van róla, hogy a közterület-felügyelő el is kapta a szállítókat, kérdése, hogy milyen
intézkedés történt ebben az ügyben?
Kőszegi Sándor úr:
Az őket érintő interpellációval kapcsolatosan annyi kiegészítése volna, hogy a Szt. István utca
végén, a Miklós bolt előtt nem végeztek munkálatokat, az Ő munkavégzésük a Nefelejcs
utcára terjedt. Természetesen megrendelés alapján az útszakasz helyreállítását elvégzik.
Szeretné megjegyezni, hogy az 1997-es helyreállítási munkákért még egy fillért sem kaptak.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Valóban került hulladék a volt szemétbányához, a vállalkozó, aki a bánya rekultivációjára
vállalkozott, ezzel akarta lezárni az utat, hogy több szemetet ne hordjanak a volt
szemétbányába. A hulladék idehordása után egy órán belül itt volt egy írásos anyag, hogy nem
veszélyes hulladék.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A kátyúzások elvégzését és a hibák kijavítását április, május hónapra ígérték.
Sas Zoltán képviselő:
A helyreállításokkal kapcsolatosan az utaknak sorrendisége van.
Csak hallgatta, hogy itt minden rossz, semmi nem jó. 51 éve lakik Gyömrőn, ezelőtt tengelyig
érő sár volt az utakon, természetesen ez nem azt jelenti, hogy ne lehetnének jobbak az útjaink,
de legalább már járhatóak.
Már több ízben kérte a vagyonkatasztert, szeretné már végre megkapni. Továbbá kérte a
szolgálati lakások közmű szempontjából való szétválaszthatóságát, kik fizetnek közműdíjakat
és kik nem, erről szeretne kapni egy kimutatást.
Farkas Lajos képviselő:
A kutyamenhellyel kapcsolatosan a közelben lakók írtak egy beadványt, amire a mai napig
semmi választ nem kaptak. Ebben az ügyben kér tájékoztatást, mert ott borzasztó állapotok
vannak.
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Pesti Andrásné képviselő:
Látogatást tettek a kutyatelepen, a kutyák jól vannak tartva, sajnos nincsenek ivartalanítva.
Nem tudni, hogy a kutyaürüléket hová teszik. Kérték az oltási könyveket, de csak hármat
tudtak mutatni.
Sas Zoltán képviselő:
Javasolja, hogy a tisztiorvost és a főállatorvost hívják ki.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Van egy írásban megadott válasz el nem fogadása, kérdése, hogy a többi választ elfogadják-e?

72/2001./03.19./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással
az interpellációkra adott választ elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

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

K.m.f.

/Rádóczi Gusztáv/
polgármester

/Varga Ernő/
jegyző

/Csető Béla/
jkv. hitelesítő

/Polgár Péter/
jkv.hitelesítő

