JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Gyömrő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2001. február 12-i
ülésén, Gyömrő, Szabadság tér 1.sz. alatti tanácskozó teremben.

Jelen vannak:

Igazoltan
távolmaradt:
Távolmaradását
nem jelezte:

Tanácskozási
joggal részt vett:
Meghívottként
megjelent:

Rádóczi Gusztáv polgármester, Csető Béla alpolgármester, Farkas
Lajos, Füzéri István, Garádi István, Mezey Attila, Murvai Lászlóné
képviselő, Nagy Tiborné alpolgármester, Pesti Andrásné, Sas Zoltán,
Udvardi László képviselő.

Garamszegi Sándor, Polgár Péter képviselő.

Dr. Petky Ferenc, Simon László, Spaits Miklós, Dr. Török Gábor
képviselő.

Varga Ernő jegyző.

Kosztelnik Károlyné ig. irodavez.,
Kissné Páska Andrea pü.vez.,
Eördöghné H.Mária adóü.vez.,
Rupp Zoltán műsz.-beruh.irodavez.,
Nokia Telekommunikációs Kft. képviselője,
Polgár Csilla műv.ház igazgató,
Nk. Könyvtár képviselője Berta Ilona,
Horváth Sándor vállalkozó.

Megjelent még
a lakosság részéről: 2 fő.

Rádóczi Gusztáv polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülés
határozatképes, az ülést megnyitja. Jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Csető Béla alpolgármester és Garádi István
képviselő személyében.
Megállapítja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot a testület egyhangúlag
elfogadta.
A jegyzőkönyvet Horváth Ferencné vezeti.
Kérdése, van-e napirend előtti felszólalás?
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Murvai Lászlóné képviselő:
Még mindig nem kapott választ arra, hogy miért nem jelenik meg az önkormányzati újságban,
hogy a legutóbbi ciklus alatt milyen ingatlan-eladások és vételek történtek. Nem kapott
választ arra sem, hogy a polgármester úr milyen jogon sértette meg azt a határozatot,
miszerint személyeskedéssel nem foglalkoznak az önkormányzati újságban. Továbbá nem
kapott választ a szcientológiával kapcsolatos kérdéseire sem. Kéri a feltett kérdések
megválaszolását.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Véleménye szerint az elhangzottak interpellációs kérdések, de a 15 napos határidő a
válaszadásra még nem telt le, a válaszokat meg fogja kapni.
Murvai Lászlóné képviselő:
Volt olyan kérdése, amióta már 40 nap is eltelt.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Érkezett egy levél dr. Altorjai Károlytól, amelyben azt kéri, hogy napirendjének tárgyalását
halasszuk a márciusi testületi ülésre, mert szeretne jelen lenni.
Sas Zoltán képviselő:
Dr. Altorjai Károly ügyében félreértés történt, mert a bizottság nem határozati javaslatot tett,
hanem a doktor úr ajánlatát közölték. Szeretné kérni, hogy maradjon napirenden és adjon a
testület instrukciókat a bizottságnak a további tárgyalásra.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Az elmondottakkal egyetért a testület?
Füzéri István képviselő:
Személy szerint Ő igen.
Garádi István képviselő:
Most ne az ingatlan vásárlásáról, hanem a Vagyonkezelő Bizottság ismételt előkészítéséről
tárgyaljanak.
Murvai Lászlóné képviselő:
Nem érti az egészet, milyen jogon tesz ajánlatot a dr. úr, hogy mennyiért adjuk el részére a
lakást. 1993 óta packázik a hivatallal, javaslata döntsön a testület arról, hogy mi mit akarunk.
/Spaits Miklós képviselő megérkezett!/ Jelenlévő képviselők száma: 12 fő.
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Csető Béla alpolgármester:
Vegyük le napirendről, a bizottság tárgyaljon több alternatíváról és azt hozza a testület elé.
Murvai Lászlóné képviselő:
Ezzel egyetért, de felhívja a figyelmet, hogy 5,8 millióért ne tárgyaljunk erről a lakásról.
Rádóczi Gusztáv polgármester.
Aki egyetért azzal, hogy tárgyaljuk meg és adjunk a bizottság részére instrukciókat,
szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület 2 igen szavazattal, 10 nem szavazattal a napirend tárgyalását
elvetette.
Aki egyetért azzal, hogy a bizottság folytasson további tárgyalásokat és most vegyük le a
napirendről, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással dr.
Altorjai Károly lakásvásárlási kérelmét leveszi a napirendről, a Vagyonkezelő Bizottság újra
tárgyalja, javaslatát a márciusi testületi ülés elé terjeszti.
Aki a meghívón szereplő napirendi pontok tárgyalását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d tárgyalása:

1. napirendi pont:
Polgármester beszámolója, polgármester által beterjesztett határozati
javaslat.
/Melléklet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Udvardi László képviselő:
Javasolja, hogy a zöld szám kiemelve kerüljön az újság elejére.
/Dr. Török Gábor képviselő megérkezett!/ Jelenlévő képviselők száma: 13 fő.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a polgármesteri beszámolót elfogadja, szavazzon.
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33/2001. /02.12./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a polgármesteri beszámolót elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a Csatornatársulat végelszámolásával és megszűnésével kapcsolatos határozati javaslatot
elfogadja, szavazzon.

34/2001. /02.12./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással döntött arról, hogy a Csatornatársulat végelszámolása kezdődjön meg.
Ennek befejeztével a társulat megszűnik.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2001. június 30.

2. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
/Melléklet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás? Nincsen. Aki a jelentést elfogadja, szavazzon.

35/2001. /02.12./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

3. napirendi pont:
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Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság beszámolója:
/Melléklet!/
- SZMSZ módosítása:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Miért nem az SZMSZ-nek megfelelően történik a napirendek felsorolása, a rendeletek
megtárgyalását és elfogadását ezen a napirenden belül kell megtenni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki az SZMSZ módosításával egyetért, szavazzon.

Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 10 igen
szavazattal, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta a
2/2001./02.12./sz. r e n d e l e t é t,
a 7/1995. /VI.24./
módosításáról.

sz.

SZMSZ-rõl

szóló

önkormányzati

rendelet

- 2001. évi költségvetési rendelet:
/Melléklet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Szeretne gratulálni, mert nagyon korrekt anyagot kapott, a kiküldött táblázatok jól
összehasonlíthatók.
A 18. par.-nál nem került rögzítésre az elmúlt ülésen elhangzott kérelme, miszerint a hivatali
dolgozók illetményemelésére júniusban térjen vissza a testület, amennyiben nem történik meg
a köztisztviselői törvény módosítása.
Véleménye szerint bele kellett volna venni a rendeletbe, hogy a jelenlegi béralap, csak az I.
félévre vonatkozik.
További kérdései:
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Nem találta a 8.598 eFt normatív támogatás részletezését, a hitel-kamat kiadásait, valamint a
28.029 eFt kamatát. A polgármesteri hivatalnál lévő 9.446 eFt kamat minek a kamata?
Nem találja a Csatornatársulatnak átadott 15 millió Ft-ot. A működési célú pénzeszköz átadás
összege nem stimmel. Mit takar az ellátottak pénzbeni juttatása 140 eFt?
Kissné Páska Andrea pü.vezető:
Részleteiben megadja a választ.
Garádi István képviselő:
Az államháztartási törvény 77. par. /2/ bek. előírja, hogy a költségvetési rendelet
elfogadásával egyidőben a 2001. évi időarányos egyenlegéről is tájékoztatni kell a testületet.
Dr. Török Gábor képviselő:
A rendelet 18. par.-ával kapcsolatosan az elmúlt ülésen határozat született, amelyet aktuális
esetben végre kell hajtani.
Varga Ernő jegyző:
Rendeletet egy évre vonatkozóan kell alkotni, de a hozott határozatra június 30-ig vissza kell
térni.
Garádi István képviselő:
Az átmeneti gazdálkodásról szóló egyenleg elkészítését kéri a következő testületi ülésre.
Kissné Páska Andrea pü.vez.:
A napokban érkezett Magyar Közlöny némi módosítást javasolt tenni a rendeletben, amely
azonban a végösszegben nem változtat. Ismerteti a rendeleten belüli változtatásokat.
Garádi István képviselő:
Kérdése, hogy az egészségügyi hozzájárulás miért maradt 100 főben?
Kissné Páska Andrea pü.vez.:
Jelenleg 35 fő van olyan, akik kikerülnek a munkanélküli ellátásból, de ez egy becsült érték.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a költségvetési rendeletet elfogadja, szavazzon.

Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 10 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással megalkotta a
3/2001./02.12./sz. r e n d e l e t é t ,

7

a 2001. évi költségvetésről.

- Horváth Sándor vállalkozó beadványa
/Melléklet!/
Udvardi László képviselő:
Felkéri a kérelmezőt, ismertesse elképzeléseit.
Horváth Sándor vállalkozó:
Arra szeretne vállalkozni, hogy a testületi üléseket, különböző községi rendezvényeket élő,
egyenes adásban közvetítené a Sirius Rádióban. Ehhez szükség van egy berendezés
vásárlására, a Hírközlési Főfelügyelet, valamint szakhatóságok engedélyére.
A berendezés ajánlott ára 300.000.- Ft, ehhez jönnek a járulékos költségek, frekvencia
használati díj, karbantartási díj stb.
Két alternatívát dolgozott ki, az egyik hogy a berendezés és annak megvásárlása az
önkormányzat tulajdonát képezné és csak helyszíni feladatokat látna el.
A másik, hogy a berendezés a vállalkozó tulajdonában marad és más feladatokra is
felhasználhatja, ebben az esetben 50.000.- Ft lenne a havi díja az üzemeltetésnek
A rendszer a lakosság gyors és pontos tájékoztatását szolgálná.
Spaits Miklós képviselő:
Az önkormányzat alapvető feladata a lakosság minél pontosabb tájékoztatása, nagyon jónak
tartaná ezt a megoldást, sőt a televíziós szolgáltatást is. A testületi ülésen elhangzottak
közvetlenül jutnának el a lakossághoz, ez azért is jó lenne, hogy többet ne fordulhasson elő
olyan félretájékoztatás, ami tüntetést eredményezett. Rendezvények közvetítésére is hasznos
dolog lenne.

/dr. Petky Ferenc képviselő megérkezett!/ Jelenlévő képviselők száma: 14 fő.

Horváth Sándor vállalkozó:
A közvetítésben részt vevők természetesen hivatali esküt tennének. Ez három személyt érint a
Sírius Rádió vezetőjét, egy hangmérnököt és Őt.
Kiépítenének egy komplett rendszert, mindig csak azt a mikrofont kapcsolják be, aki szót kért
és szót is kapott. Természetesen a zárt testületi üléseket nem közvetítik.
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Csető Béla alpolgármester:
Javaslata, hogy a testület abban foglaljon állást, hogy érdekli-e az önkormányzatot ez a
rendszer vagy sem, ha igen, akkor tárgyaljon róla a bizottság.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Most abban döntsünk, hogy melyik alternatívát válasszuk.
Garádi István képviselő:
Javaslata, hogy a vállalkozó vállalja fel a dolgot és a szolgáltatás megfizetésével járuljunk
hozzá a költségekhez.
Csető Béla alpolgármester:
Az önkormányzat egy évben kétszer megvásárolja a berendezést ezzel a megoldással.
Spaits Miklós képviselő:
Kéri, hogy a bizottsági ülésre valamennyi képviselõ kapjon meghívót.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdése, ki az aki támogatja a szolgáltatást?

Megállapítja, hogy a testület egyhangúlag egyetért a rádiós szolgáltatással, az Ügyrendi
Bizottság a következő ülésre konkrét határozati javaslatot terjesszen elő.

Csető Béla alpolgármester:
A márciusi testületi ülés legyen kisérleti adás.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki az Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

36/2001. /02.12./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az
Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
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Hat.idő: azonnal.

4. napirendi pont:
VOKS Bizottság beszámolója:
/Melléklet!/
- Beszámoló a Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház munkájáról
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdése van-e kiegészítés, kérdés?
Nagy Tiborné alpolgármester:
A Könyvtár ebben évben 50 éves, javasolja, hogy ezzel kapcsolatosan legyen egy kis
megemlékező ünnepség. Mindkét beszámolót elfogadásra javasolja.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház beszámolóját elfogadja, szavazzon.

37/2001. /02.12./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
könyvtár és a művelődési ház 2000. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

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

38/2001. /02.12./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
VOKS Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.
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5. napirendi pont:
Pénzügyi Bizottság beszámolója:
/Melléklet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a Pénzügyi Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

39/2001. /02.12./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
Pénzügyi Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

6. napirendi pont:
Vagyonkezelő Bizottság beszámolója
/Melléklet!/
- Horgászegyesület kérelme:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Az épület odaadásának elvetését javasolja, mivel egyszer már 1.- Ft-ért eladott a testület az
egyesületnek egy épületet, amit jó pénzért továbbadott.
Murvai Lászlóné képviselő:
Szeretné tudni, hogy az eladott épület hogyan került Dr. Doricsák Erzsébet tulajdonába?
Spaits Miklós képviselő:
Az épület soha nem volt az önkormányzaté, csak az alatta lévő földterület. A felépítmény a
honvédség tulajdona volt. Az épület eladása csak egy gesztus volt az önkormányzattól,
egyébként semmi közünk nem volt hozzá. Dr. Doricsák Erzsébet ebben az épületben lakik.
Farkas Lajos képviselő:
Tudomása szerint a Tőzegesnél kaptunk egy csereingatlant ezért az épületért.
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Csető Béla alpolgármester:
A lényeg az volna, hogy ezzel a Józsa-féle házzal történjen valami.
Garádi István képviselő:
A lebontását javasolja, annál is inkább mert esztétikailag nem illik a környezetbe, a helyét
parkosítani kellene.
Spaits Miklós képviselő:
A rendezési terv szerint egyébként is vannak elképzeléseink ezen a területen.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Amíg a terveink megvalósítására kerülne sor, addig mi legyen vele?
A fontos az lenne, ha addig is rend lenne azon a területen. Olyan sokat kellene költeni annak
az épületnek a rendbehozatalára, hogy nem érdemes sok pénzt beleölni azért, hogy utána le
legyen dózerolva.
Garádi István képviselő:
Mindenképpen a lebontást javasolja, a tavasz folyamán közhasznú munkásokkal meg lehetne
oldani a terület rendezését. A lejáratnál pedig a bérlő tegyen rendet.
Murvai Lászlóné képviselő:
Közel 300 horgász van, ha fejenként 1.000.- Ft-ot adnának a felújításra, elég szép összeg
jönne össze. Most az a kérdés, hogy meg akarjuk tartani, vagy nem.
Csető Béla alpolgármester:
Az épület életveszélyes, abból a pénzből nem lehet rendbehozni.
Rupp Zoltán műsz.-beruh.irodavez.:
1.700 eFt –ra becsülték az épület felújítását.

Sas Zoltán képviselő:
A bizottsági ülésen jelen volt a Horgászegyesület elnöke és titkára is, akik elmondták, hogy
bizonyos anyagi áldozatokra képesek és társadalmi munkára is. Senki nem akar ott lakni. Ha
azonban az épület életveszélyes, le kell bontani. Amennyiben mégis a felújítás mellett
döntünk, javasolja, hogy a szerződéskötésre nagy figyelemmel legyenek, hogy abból bármikor
kiköltöztethető legyen a bérlő.
Dr. Török Gábor képviselő:
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Javasolja, hogy senkinek ne adjanak oda életveszélyes épületet, készüljön róla szakvélemény.
Nagy Tiborné alpolgármester:
A környezet esztétikáját rontja az a romos épület, bölcsebb döntés lenne, ha a lebontás mellett
döntenének.
Murvai Lászlóné képviselő:
Örül annak, ha a bontás mellett döntenek.
Rupp Zoltán műsz.-beruh.irodavez.:
Statikailag az épület életveszélyes, a minimális megerősítés is 500.000.- Ft.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy bonsuk le az épületet, szavazzon.
A szavazati arány: 8 igen, 3 nem, 3 tartózkodás.
Aki azzal ért egyet, hogy ne bontsuk le, adjuk bérbe, felújításra?
A szavazati arány: 7 igen, 2 nem, 5 tartózkodás. Tehát a határozat a lebontásról szól.

40/2001. /02.12./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
8 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 3 tartózkodással döntött a Józsa-féle ház lebontásáról és a terület parkosításáról.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

- MATÁVline Bp. optikai gerinckábel építése:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Füzéri István képviselő:
A jegyzőkönyv nem az elhangzottak szerint készült. Arról volt szó, hogy a felbontott
szakaszon /5,7 km/ járdát építsen, vagy annak költségeit fedezze. Erről a jelen volt képviselő
tájékoztatja a főnökeit, de nekünk írásban meg kell küldenünk, hogy mit akarunk.
Úgy gondolja, hogy ilyen hosszúságú, teljes szélességű járda építésére kevés a 7 millió Ft.
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Csető Béla alpolgármester:
Azért lett a bizottságnak adva, hogy tárgyalják meg és tegyen határozati javaslatot.
Sas Zoltán képviselő:
Kinyilvánítottuk, hogy alapigényünk az, hogy 5,7 km járdát építsenek, ezzel kapcsolatosan a
polgármester úr írjon levelet a vezérigazgató úrnak. Határozati javaslat csak azt követően
születhet, ha a levélre válasz jön.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Már írásban meg kellett volna keresni őket, most arról kellene állást foglalnia a testületnek,
hogy mit kérünk.
Garádi István képviselő:
Egyéb költséget ne kérjünk, mert az egy méter széles aszfaltozott járda, 5,7 km hosszan
jelentős összeg, véleménye szerint megközelíti a 10 millió Ft-ot.
Spaits Miklós képviselő:
Térburkolatos járdaépítést javasolna inkább, mert annak könnyebb a javítása.
A levél megírásába a polgármester vonja be a bizottságot.
Füzéri István képviselő:
Volt más javaslat is a bizottsági ülésen, mégpedig, hogy a telefonközpontig építse ki a
leágazást.
Garádi István képviselő:
A leágazás lehetőségét kérjük, ezért most kár volna újra felbontani a Szt.István út járdáját.
Sas Zoltán képviselő:
Ezt a lehetőséget fel is ajánlották.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki az elhangzottakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a MATÁVline-vel történő levélváltás után visszatér a
témára.

- Nokia Telekommunikációs Kft. kérelme
Sas Zoltán képviselő:
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Ahol már két torony el lett helyezve, oda szeretnének még egyet elhelyezni.
Rupp Zoltán műsz.-beruh.irodavez.:
Az önkormányzatnak az a terület fejlesztési területe, ezért távolabb javasolja elhelyezni. A b./
-vel jelzett terület közmű védősáv, a c./-vel jelzett a Rákos Mezeje Rt. területe.
Az Ő javaslata a Rákos Mezeje Rt. területe lenne, de ha szükségünk van a bérleti díjra,
fogadjuk el.
/Simon László képviselő megérkezett!/ Jelenlévő képviselők száma: 15 fő.
Garádi István képviselő:
Nem ér annyit a bérleti díj, mint amennyivel leértékelődik a területünk. A c./ alternatívát
javasolja.
Spaits Miklós képviselő:
A távvezeték védősávjába javasolja.
Nokia Telekommunikációs Kft. képviselője:
A b./ alternatívát javasolja, mert az a 8 m-es sáv nem zavarja a területet, a torony magassága
36 m. Ezen kívül Gyömrőn még egy tornyot szeretnének építeni a Teleki-kastély területén.
Garádi István képviselő:
A Teleki-kastély területe műemlék védettségű, itt ellenzi a torony elhelyezését.
Szeretné kérdezni, hogyha a Rákos Mezeje Rt. területén építenék meg a tornyot, akkor az
önkormányzatnak mit ajánlanak?
Kft. képviselője:
Talán két telefont tudnának felajánlani.

Dr. Török Gábor képviselő:
A Westeltől és a Pannon GSM-től is kaptunk ellenszolgáltatást. A Rákos Mezeje Rt.
egyébként is egy r….. monopolista cég. Legalább a két telefont kapjuk meg. A b./ alternatívát
javasolja.
41/2001. /02.12./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a
NOKIA Telekommunikációs Kft. VODAFON-torony telepítési kérelmét a 015 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú területre elutasítja, és a szomszédos 021 hrsz-ú Rákos
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Mezeje Rt. területén /80 m2/ a torony telepítéséhez - a műszaki irodával egyeztetett helyen /gáz nyomvonal/ -, vázrajz
alapján hozzájárul.
A Kft. az önkormányzat részére 2 db mobiltelefont és annak
üzemeltetési díját biztosítja.
Felelős: polgármester.
Hat.idő. azonnal és folyamatos.

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

42/2001. /02.12./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
Vagyonkezelő Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

7. napirendi pont:
Interpellációk, bejelentések:
Murvai Lászlóné képviselő:
Az utcák gödreinek megszüntetését, valamint az árkok tisztítását kéri. Ha az aszfaltozásokra
nyerünk pályázati pénzt, tudatni kellene a lakossággal és kérni tőlük beszállási összeget, ha
tudnak adni.
Szükség volna egy rendelet meghozatalára, ami leszabályozná, hogy utcára milyen fákat lehet
ültetni.
Meglepve hallotta, hogy már egy fél éve nincs mezőőr, talán kellett volna közölni a testülettel,
hogy megszűnt ez az állás.
Nagy Tiborné alpolgármester:
1000 m3 követ kértünk a MÁV-tól, ez már telefonon le lett beszélve. Ebből lehetőség lesz az
utcák javítására.
Az aszfaltozásokkal csak a pályázati pénz elnyerése után tudunk foglalkozni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A mezőőr alkalmazásához a szakminisztérium adott támogatást egy évig, ami már megszűnt.
A gazdák nem adtak egy fillért sem, bár a státusz létrehozásakor arról volt szó, hogy a
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minisztérium és a gazdák által adott támogatásból fizetjük a mezőőrt.
Időközben Rácz Attila talált egy megfelelőbb munkahelyet és önként távozott tőlünk.
Garádi István képviselő:
A közvilágítás ügyében a polgármester úrnak kellene intézkednie, mert tűrhetetlen a
közvilágítás Gyömrőn. A buszvárók takarítása nem történik meg, tele vannak ragasztva
plakátokkal, koszos, rendetlen.
Kéri, hogy a Tulipán utca aszfaltozása az eredeti állapotban történjen meg. Ugyancsak kéri a
József A.utca és a többi utca helyreállítását, a beszakadások megszûntetését. Ha a vállalkozó
nem hajlandó a helyreállításra, a 17 millió Ft visszatartott pénzből meg kell csináltatni.
A testületi meghívók kifüggesztése a szokott helyeken nem történik meg.
Az újság konkrét információkat nem hordoz, elvárná a lakosság, hogy a testületi ülések
témája, napirendje benne legyen az újságban.
Nagyon örül a közvetlen rádióközvetítésnek, azonban azt nem minden lakos tudja
meghallgatni.
Kifogásolja az adóiroda által kiküldött felhívást, sajnos a legfontosabb kimaradt belőle,
mégpedig az, hogy mennyit kell fizetni. A rendesen fizető állampolgárok nem érdemlik meg,
hogy ilyen fenyegető hangú felhívást kapjanak.
Eördöghné H.Mária adóü.vez.:
Ezzel a felhívással csak tájékoztatni szerették volna a lakosságot, mert nagyon sokat nem
tudnak az adóról, ezért beleidéztük a jogszabályt, törvényt.
Felhívjuk a lakosokat, hogy az eladott járműveiket jelentsék be, mert ha nem teszik,
évről-évre előírásra kerülnek és a hátralék behajtásra kerül. Az adóalanyok határozatot
kapnak, amelyből megtudhatják az adó mértékét, ezt csak elő kell venni és megnézni.
Garádi István képviselő:
Az a tapasztalata, hogy pozitív előrelépés történt az adózás terén, ennek ellenére jó lenne
2002-ben értesíteni az állampolgárokat, hogy kinek, mennyit kell fizetni.

Nagy Tiborné alpolgármester:
Az adóbefizetésekkel kapcsolatosan valóban jelentős előrelépés történt, nagyon eredményes
munkát végeznek, dicséret illeti az adós dolgozókat.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdése, hogy az interpellációkra adott válaszokat elfogadják-e?
Megállapítja, hogy a testület az interpellációkra adott válaszokat egyhangúlag elfogadta.

Köszöni a figyelmet és megjelenést, a testületi ülést bezárja.
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