JEGYZŐKÖNYV
Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2001. január 29-i rendes testületi ülésén,
Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

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

Távolmaradását jelezte: Dr. Petky Ferenc, Spaits Miklós képviselő.

Távolmaradását nem jelezte: Simon László képviselő.

Tanácskozási joggal részt vett: Varga Ernő jegyző.
Meghívottként megjelent:

Kissné Páska Andrea pü.vez.,
Harcsásné T. Krisztina műsz. főea.
Eördöghné Horti Mária adóügyi

irodavez.
Ecseri Eszter Csatornatársulat főkönyvelője,
Gellér Nándor Csatornatársulat elnöke

Jelen volt még:

Horváth Tibor MATÁV képviselője
MATÁVline tervezője.

Rádóczi Gusztáv polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülés
határozatképes, az ülést megnyitja. 13 képviselő van jelen.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Nagy Tiborné alpolgármester és Murvai
Lászlóné képviselő személyében.
Megállapítja, hogy a testület a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot egyhangúlag
elfogadta.
A jegyzőkönyvet Horváth Ferencné vezeti.
Javasolja, hogy első napirendi pontként a MATÁVline kérelmét, majd második napirendként
a Csatornatársulat beszámolóját tárgyalja a testület.
Megállapítja, hogy a javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta.
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Kérdése, hogy van-e napirend előtti felszólalás?
Murvai Lászlóné képviselő:
A legutóbbi testületi ülésen szóvátette, hogy az önkormányzati újságban nem történnek meg a
valóságos dolgok leközlése. Az eladott önkormányzati vagyont nem közölték le az újságban.
A legutóbb megjelent Gyömrő Újságban a polgármester úr megtámadott egy képviselőt,
annak vallásgyakorlásával kapcsolatosan.
2000. január 24-én a testület hozott egy határozatot, miszerint az újságban személyeskedések
nem jelenhetnek meg, ennek ellenére a polgármester úr megjelentetett egy olyan cikket, ami
nem mentes a személyeskedéstől. Bár a polgármester úr tagadja, hogy a Scientológiai
Egyháznak tagja, mégis annak címével ellátott tesztlapokat töltetett ki a dolgozókkal, majd
két hét elteltével három fiatal nő értékelte a kitöltött tesztlapok alapján a hivatali dolgozókat
és eldöntötték, hogy mely kollegáknak kell elmennie különböző tanfolyamokra. Ez a dolog
tényekkel bizonyítható.
Az elmúlt évben három képviselő kérte, hogy adják meg azok névsorát, akik valamilyen
tanfolyamon részt vettek, és azok milyen összegekbe kerültek. Erre a mai napig nem került
sor, feltételezi, hogy takargatni való van ezzel kapcsolatban. Továbbra is kéri, hogy ezt a
kimutatást juttassák el hozzá.
Az újságban a polgármester úr felszólítja Kertész Gyulát, hogy a veszélyes hulladékégető
kapcsán szórt röplapok tartalma miatt kérjen bocsánatot. Neki az a véleménye, hogy nem
Kertész Gyulának kellett volna bocsánatot kérni, hanem a polgármester úrnak, azért, mert
egyáltalán eszébe jutott ilyen dolog.
Nem ezekkel a cikkekkel kellett volna az újságot megtölteni, hanem olyan dolgokkal,
amelyek a lakosságot érdekli.
/Dr. Török Gábor képviselő megérkezett!/ Jelenlévő képviselők száma: 14 fő.
Udvardi László képviselő:
A Tulipán utcai lakosok nevében szeretne észrevételt tenni. A lakosok választ kérnek arra,
hogy mikor történik meg az utca rendbetétele. A lakók által beadott beadvány határideje
holnap lejár.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Murvai Lászlóné által elmondottakat az ülés végén megválaszolja.
A Tulipán utcával kapcsolatban egy bejárást kell tartani a vizes időszak után.
Garádi István képviselő:
Javasolja, hogy Dr. Altorjai Károly ingatlan vásárlását vegyük ki a napirendi pontok közül,
mert itt folyamatos alkudozás történik, véleménye szerint nincs miről tárgyalni.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
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Aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A testület a javaslatot 4 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 5 tartózkodással elutasította.
Kéri, hogy aki a meghívókon szereplő napirendi pontok tárgyalását elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a napirendi pontok tárgyalását 11 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
Tájékoztatja a testületet, hogy a polgármesteri tájékoztatót követően lesz egy zárt ülés,
melynek anyagát azt megelőzően osztjuk ki.

N a p i r e n d tárgyalása:

- MATÁVline kérelme: /5. napirendi pontnál található!/
Horváth Tibor úr, MATÁV képviselője:
Köszönti a képviselőtestületet. Elmondja, hogy szeretnének egy optikai gerinckábelt kiépíteni
Gyömrőn átvezetve, mely az alábbi utcákat érintené:
Maglód felől indulva Nefelejcs utca, Állomás utca, a vasúton keresztűl Szegfű utca, Zrínyi
utca, Eötvös utca, Andrássy utca, Tompa utca, Ady E. utca, Mendei út, Farkasdi út, Nyugdíjas
falun keresztül Annahegyi utca, Tóth J. utca.
Az említett utcákon ásást végeznének, mely nyomvonalat az eredeti állapotba állítanák helyre.
Ezen munkálatok elvégzéséhez kérné az önkormányzat hozzájárulását. Szükség esetén
Gyömrő is rácsatlakozhat erre az optikai szálra. A MATÁV ezen a területen nem szolgáltató
cég, azonban a MTT-vel vannak megegyezések, melyek szerint így biztosítanának lehetősége
arra, hogy különféle igényeket ki tudjanak elégíteni.
A képviselői hozzászólásokból kitűnt, hogy elviekben hozzájárul a kábel lefektetéséhez,
azonban ennek anyagi vonzatairól január 31-én 18 órakor megtartandó vagyonkezelő
bizottsági ülésen tárgyalnak és ezt követően a februári testületi ülésen döntenek a tulajdonosi
hozzájárulás megadásáról. A testület kéri, hogy a bizottsági ülésen a képviselői hozzászólások
figyelembevételével tárgyaljanak.

- Csatornatársulat beszámolója: /5. napirendi pontnál található!/
/melléklet!, valamint szóbeli kiegészítés/
Gellér Nándor társulati elnök:

Köszönti a képviselőtestületet. Elmondja, hogy Gyömrő Nk. csatornázása 5 ütemben készült
1994 - 2000. decemberéig. A beruházás során 4.462 beállást végeztek 57 km hosszú
gerincvezetéket fektettek, 1,5 milliárd forint összegben. A csatornázás fegyelmezetten
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lezajlott. 724 millió bank kölcsön felvételére került sor, kamatokkal együtt 859 millió Ft
tartozása van az önkormányzatnak. Az érdekeltségi hozzájárulások az alábbi összegekben
lettek meghatározva: 45.000.-, 100.000.-, 48.000.-, és az utolsó ütemnél 120.000.- Ft. Utóbbi
összeg miatt elég sok kellemetlenséget kellett elviselniük a lakosságtól, mert rajtuk kérték
számon a magas összeget. A település csatornázottsága 98 %-os. A hátralévő 2 % 1,2 km
hosszt jelent, melynek költsége 40-50 millió Ft mai áron, mivel átemelőket kell építeni.
Eddig 2100 bekötésre adtak engedélyt, 2362 ingatlanra még nem történt bekötés.
Az érdekeltségi hozzájárulás hátraléka 4.644.000.- Ft.
A csatornázást követően 50 km hosszan az utcákat zúzott kővel terítették, javasolja, hogy az
utcák kátyúzását folyamatosan végezzék el, mert ha ez nem történik meg, két éven belül
ugyanott tartunk, ahonnan elindultunk.
A társulat megszűnéséről és végelszámolásáról Ecseri Eszter főkönyvelőnő tájékoztatja a
testületet.
Ecseri Eszter:
A műszaki átadás megtörtént. Amennyiben az önkormányzatnak nincs további terve és
feladata, amit a társulattal szeretne megvalósíttatni, el kell kezdeni a végelszámolást. A
küldöttgyűlést össze kell hívni, aki választ egy elszámolási bizottságot és végelszámolót.
Végelszámolónak célszerű a társulat elnökét választani, aki végig kísérte a működést.
Valamennyi szakhatósági igazolást be kell szerezni. Zárómérleget kell készíteni. Mindent át
kell adni az önkormányzatnak. Mindez a feladat egy félévet vesz igénybe.
Garádi István képviselő:
Köszöni a szóbeli kiegészítéseket. Külön köszöni az utak kátyúzásának megemlítését.
Javasolná, hogy kora tavasszal történjen meg az utcák gléderezése. Megköszöni a társulat
munkáját. Az utcák portalanítása megoldható egy beitatásos megoldással. Bízik benne, hogy
egy pár év múlva megfelelő burkolatot kapnak utcáink.
Mezey Attila képviselő:
Kérdése, hogy százalékosan hogyan alakultak a befizetések?
Murvai Lászlóné képviselő:
Véleménye szerint nincsen 4.462 ingatlan Gyömrőn..
Ecseri Eszter:
A százalékos arányra nem tud válaszolni, de írásban megkaphatja a képviselő úr.

1. napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló, határozati javaslat:
/melléklet!/
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
Köszöni Nagy Tiborné alpolgármesternek a szabadsága alatti helyettesítését.
Kérdés, hozzászólás?
Nagy Tiborné alpolgármester:
Kiegészítésként a kábel-TV bekötésekkel kapcsolatban ismerteti az MTT mai napon faxon
érkezett levelét.
Udvardi László képviselő:
Kérdése, hogy a belvíz rendezési terv tartalmazza-e a virág nevű utcákat?
Nagy Tiborné alpolgármester:
A terv az egész településre vonatkozik.
Csető Béla alpolgármester:
A terv három ütemet tartalmaz, I. ütem a virág nevű utcák, II. ütem a záportározó, ezt követi a
III. ütem.
Murvai Lászlóné képviselő:
A kábel-TV kivitelezőjétől többször kértük a kaució letételét, de ez nem történt meg.
Javasolja, hogy példaként vegyék figyelembe a MATÁVline tárgyalásnál.
Pesti Andrásné képviselő:
Olvassa, hogy a szemétszállítási díj négy -ötszörösére emelkedik?
Nagy Tiborné alpolgármester:
Készül egy koncepció, ezt követően kerül sor mélyebb elemzésre.
Pesti Andrásné képviselő:
Mennyi az a némi kis pénz, amivel az önkormányzat hozzájárulna a rendőrség felújításához?
Nagy Tiborné alpolgármester:
A mai napon megjelent egy építész és egy rendőrfőnök, akik közölték a végleges összeget,
ami 6 millió Ft. Önkormányzatunk munkát ajánlott egymillió Ft értékben.
Farkas Lajos képviselő:
Kéri, hogy az önkormányzat ne engedje ki az állatorvosi státuszt a kezéből.
Varga Ernő jegyző:
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Tárgyaltak a kerületi főállatorvossal, aki elmondta, hogy egy új jogszabály következtében
átszervezésre került sor, melynek folytán a 9 státuszból négyet hagytak meg.
Farkas Lajos képviselő:
Ragaszkodjunk ahhoz, hogy egy bizonyos időszakban rendeljen Gyömrőn Popovics dr.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Január 24-ére Fónagy János úr meghívta a környékbeli polgármestereket a dél-keleti szektor
közlekedési problémáinak megtárgyalására. Ő felvetette a Csillag csomópont, valamint a
szolnoki vasútvonallal kapcsolatos problémánkat, ezeknek megoldásában kérte Fónagy úr
segítségét. A vasúti közlekedés jobbá tételét kérte Maglód és Ecser polgármestere is.
Garádi István képviselő:
Január 11-én Csömör és Árpádföld között is megszületett a megegyezés az MO-ás építésével
kapcsolatban, az "A" változatot támogatták. A nyomvonal mellett egyetértés van, augusztus
körül megkezdődnek a munkálatok, jövő tavasszal a régészeti feltárások.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a polgármesteri beszámolót elfogadja, szavazzon.

4/2001../01.29./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a polgármesteri beszámolót elfogadta.
Felelős: polgármester:
Hat.idő: azonnal.

- polgármester által beterjesztett határozati javaslat:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Két határozati javaslat van, a péceli és a megyei önkormányzat által megfogalmazott. A
másodikat tartaná jónak.
Füzéri István képviselő:
Mindkettővel egyetérthetünk.
Garádi István képviselő:
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A másodikat tartaná jónak, bár a megyei közgyűlés ezt már továbbította, ettől függetlenül
fontos, hogy csatlakozzunk.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a második határozati javaslattal egyetért, szavazzon.
/Garamszegi Sándor képviselő elhagyta az üléstermet!/

5/2001./01.29./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Fővárosi Közgyűlés törvényjavaslata ellen határozott
tiltakozását nyilvánítja.
A törvényjavaslat, amely a Budapesti Agglomeráció települései település-rendezési tevékenységét, beépítésre szánt területeinek kiterjesztését átmenetileg /2002. május 31-ig/ korlátozná, megítélésünk szerint durva beavatkozás az önkormányzatok önállóságába, döntési jogkörébe.
Utasítja a polgármestert, hogy tiltakozó határozatunkat juttassa el a Pest Megyei Közgyűlés Elnökének.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

/Garamszegi Sándor képviselő visszatért az ülésterembe!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Zárt ülést rendel el. /külön jegyzőkönyv/
--------------------------A zárt ülést követően a rendes ülés folytatódik.

2. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
/melléklet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
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Nagy Tiborné alpolgármester:
Gyömrő Évszázadai a helyes megnevezése a kiadványnak.
Mezey Attila képviselő:
A 269-es és a 302-es határozatok kapcsán kérdése, hogy miért nincs szükségünk ezekre a
pénzekre, vagy reális esélyünk van arra, hogy meg fogjuk kapni?
Garádi István képviselő:
Miért nem mondunk fel a cégnek, ha nem fizetik a számláikat és nem teljesítik
kötelezettségeiket?
Nagy Tiborné alpolgármester:
A 302-es határozatot vizsgálatra két bizottság megkapta, nem tudnak róla, hogy egyáltalán
foglalkoztak-e ezzel a témával, mi történt azóta?
Garádi István képviselő:
Meddig lehet ezt tűrni? A szerződés szerinti kötelezettségeiket nem teljesítik.
Kissné Páska Andrea pü.vez.:
Elszámolást készít, amelynek mindig az a vége, hogy az önkormányzat tartozik neki.
Csető Béla alpolgármester:
Szélhámoskodni lehet az asztal mellett, de az önkormányzatnak most 40 milliót, ezt követően
450 milliót kellene költenie a szennyvíztisztító műre. A másik dolog, ami miatt meg van
kötve a kezünk, hogy Maglód nem akar felmondani a cégnek. A harmadik dolog, hogy Garádi
úr mondja meg, hogy holnaptól ki üzemeltetne.
Garádi István képviselő:
A Hydrokomforthoz semmi köze nincs Maglódnak és Ecsernek. Ez kizárólag Gyömrő
tulajdona. Az üzemeltetés nem lenne gond, mert az ott dolgozó gyömrői emberek
üzemeltetnek. Itt semmi más nincs, mint lefölözés, s ráadásul nem hajlandó bérleti díjat
fizetni.
Csető Béla alpolgármester.
Hivatalos levélben azt állítja, hogy a 20 %-kal elszámolt, de nem kapott reagálást az
önkormányzattól. Egyáltalán nem tudja, hogyan lehet felmondani, ha per alatt van.
Nagy Tiborné alpolgármester:
A szakértői vélemény itt van a kezünkben, ezzel tovább tudunk menni. Szerdán 10 órakor lesz
egy újabb tárgyalás, ahol a hatóságok is jelen lesznek.
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
Az is nagy probléma, hogy a három településnek három különböző szerződése van.
Az önkormányzatok egy közös társulatban tudnának együttműködni, mert így bérköltségggel
annyi nyereséget termel amennyit akar a vállalkozó.
Aki a jelentést elfogadja, szavazzon.

7/2001./01.29./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

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

helyi iparűzési adórendelet módosítása:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselõ:
Ismételten szeretné elmondani, hogy a cég nagyon sokat tett Gyömrőn annak érdekében, hogy
korszerű intézményt hozzon létre, de nem tartja célszerűnek a teljes Bt.- kedvezményben való
részesítését. A Bt-től válassza külön a Kehely patikát, mert az nem új beruházás.
Csető Béla alpolgármester:
Igaz, hogy a beruházás a lakosság érdekeit szolgálja, azonban ez a beruházás pár éven belül
megtérül és még mi elengedjük az adót, nem ért vele egyet.
Füzéri István képviselő:
Ez a jövőben minden ilyen nagy beruházásra vonatkozik.
Eördöghné Horti Mária adóü.irodavez.:
Ez a kedvezmény csak a 2000. évre szól, ami 500.000.- Ft-ot jelent. A vállalkozások egy
adószámon nyolcféle tevékenységet is végezhetnek, ezért nem lehet szétválasztani.
Dr. Török Gábor képviselő:
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Ez a rendeletmódosítás már egyszer volt bizottság előtt, amikor is ugyanezek az aggályok
voltak, hogy egybe van a patikával. A mentesség megadását egy évre javasolja, egyedi elbírás
alapján. Az intézmény közfeladatokat lát el, jogalapjaiban megfelel a feltételeknek.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Javasolja a kedvezmény egy évre történő megadását, mivel az önkormányzat kötelező
feladatainak ellátását segíti.
Garádi István képviselő:
Akkor úgy kerüljön megfogalmazásra, hogy “az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását
átvállaló, segítő beruházás minősül az a beruházás, amely:”
A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Varga Ernő jegyző:
Van egy hatályos rendeletünk, itt pontosításról van szó.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Javasolja, hogy a b./ pont egészüljön ki ezzel a mondattal.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki ezzel egyetért, szavazzon.

Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 14 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta
1/2001./01.29/.sz. r e n d e l e t egységes szerkezetét,
a helyi iparűzési adóról.

- Orvosszövetkezet szerződésének módosítása:
/melléklet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Dr. Török Gábor képviselő:
I.

fejezet. 13. pont módosítása:
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A megbízott tudomásul veszi, hogy a feladat ellátásához az 1. és 2.sz. mellékletben
felsoroltak átadásra kerültek.
II.

fejezet 3. pontja az alábbi szövegezéssel került be, melynek értelmében a
sorszámozás eggyel tolódik:

Az iskolaorvosok a feladatokat külön szerződés alapján a védőnői szolgálattal közösen
végzik.
III.

fejezet 11. pont:

A szövetkezet köteles közüzemi díjak megfizetésére, - amennyiben az önkormányzat
külön szerződésben arra kötelezettséget nem vállal - a rendelkezésére átadott rendelők és
járulékos helyiségei vonatkozásában.
A megbízott tudomásul veszi, hogy a megbízó jogosult a szerződés teljesítését
figyelemmel kísérni, ellenőrizni és kifogással élni, tekintettel arra, hogy az egészségügyi
alapellátás biztosítása az önkormányzat feladata.
Murvai Lászlóné képviselő:
Az előző szerződésnek volt határideje, most a visszavonásig érvényes?
Dr. Török Gábor képviselő:
Saját magunknak felesleges határidőt szabni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért a szerződésben végrehajtott módosításokkal, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület az Orvosszövetkezet szerződésének ismertetett
módosításaival 13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással egyetért.
Aki az Orvosszövetkezet szerződését elfogadja, szavazzon.

8/2001./01.29./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az
Orvosszövetkezettel kötendő szerződés tervezetét, az előterjesztett formában elfogadta.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki az Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

9/2001./01.29./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az
az Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

4. napirendi pont:
Pharmabridge Bt. kérelme:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A kérelem már a decemberi testületi ülésen is napirendre került, azonban döntés az
adórendelet módosításának elnapolása miatt nem született.
Aki a kérelemmel egyetért, szavazzon.

10/2001./01.29./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
10 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással a
Pharmabridge Bt. kérelmének helyt ad.
Egyedi elbírálás alapján a 2000. adóévre vonatkozóan mentességet ad az adóelőlegre és adófizetésre.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.
/Csető Béla alpolgármester, Dr. Török Gábor képviselő elhagyta az üléstermet!/
Jelenlévő képviselők száma: 12 fő.

- 2001. évi költségvetés megtárgyalása:
/melléklet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Kissné Páska Andrea pü.vez:
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A jelenleg kiosztott összesítés, már a lehúzások folyamán jött létre.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Volt egy intézményi egyeztetés, ahol különböző dolgok csökkentésében állapodtunk meg,
valamint a műszaki iroda általi kiadások csökkentésével próbáltuk a hiányt csökkenteni.
A korrigálást az intézmények elfogadták.
Javasolja, hogy a hiány jelenjen meg működési hitelként, azonban csak testületi döntéssel
kerüljön sor annak felvételére, amennyiben úgy alakul a költségvetés.
/Dr. Török Gábor képviselő visszaérkezett az ülésterembe!/ Jelenlévők száma: 13 fő.
Füzéri István képviselő:
A véletlen folytán életveszélyes dolgok állhatnak fenn, nem lesz baj hogy ezekre a dolgokra
nincs betervezve pénz?
Nagy Tiborné alpolgármester:
Amennyiben életveszély állna elő, azt meg kell oldani.
Füzéri István képviselő:
Úgy látja, hogy az iparűzési adó és gépjárműadó behajtása alul lett tervezve.
Kissné Páska Andrea pü.vez.:
Valóban jelentősek a kintlévőségek, azonban valószínű, hogy nem mind hajtható be, de való
igaz, hogy még nem sikerült valamennyi hátralékot ledolgozni.
Garádi István képviselő:
A tételek mögé egy részletes kimutatás kérne, mert ez így teljesen használhatatlan, így nem
lehet költségvetést a testület elé terjeszteni.
A bevételeknél fontos lett volna az érvényes bérleti szerződések felsorolása, ez vonatkozik a
területeladásokra is. Lényeges adat lenne, hogy a hivatalnak hány dolgozója van.
A költségtérítésekre is egy részletes kimutatást kellett volna kapniuk. Kérné a TB járulék
pontos százalékát, valamint az 5471 részletezését. Továbbá a gázenergia, villamos energia,
karbantartás, kisjavítás havi bontását. A házi szociális gondozás részletezését.
A tábor kiadása 2 főre vonatkoztatva hány hónapot jelent? Mi a tábor élelmiszernormája,
hány fő, hány nap? A számokból az tűnik ki, hogy a tábor bevételéből az önkormányzatnak
semmi haszna nincsen. Az ágyak megvásárlásának összege hány ágyat takar?
A Művelődési Háznál soknak tartja a jutalom alap meghatározását, amely 20 %, amíg a
hivatalnál 1 %.
Kéri az önkormányzat hitelállományát lejárati bontásban, a kamatkiadások részletezését,
milyen kölcsön, hány év?
Egyszóval egy sokkal részletesebb költségvetést szeretne kapni.
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Füzéri István képviselő:
Teljesen egyetért az elhangzottakkal, a tábor tekintetében azért változtattunk üzemeltetési
módot, hogy az önkormányzatnak legyen némi haszna is belőle.
Mezey Attila képviselő:
A Pénzügyi Bizottsági ülésen felvetette, hogy az óvodák játékkeretét emeljék duplájára.
Célszerűnek tartaná a piac visszavételét a sportegyesülettől és a kiadását a hivatal támogatná.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Csoportonként 20.000.- Ft-tal és minden intézménynél + 60.000.- Ft-tal meg lett emelve az
összeg.
A tény az, hogy a kiküldött anyaghoz képest a számok megváltoztak.
Füzéri István képviselő:
Ez egy tervezet, véleménye szerint nincs mit beszélni róla.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Véleménye szerint nincs akadálya annak, hogy aki kéri,, részletesebb költségvetést kapjon.
Garádi István képviselő:
Véleménye szerint úgy korrekt, hogy az érvényes költségvetési rendelet alkotása előtt minden
képviselő megkapja a részletes költségvetést. Ő ragaszkodik hozzá.
Varga Ernő jegyző:
Ennyire részletesen nem, de a rendeletet és a táblázatokat meg fogják kapni.
Pesti Andrásné képviselő:
Kérdése, hogy az iskolafogászatot ki ellenőrzi olyan szempontból, hogy az ott felhasznált
anyagokat valóban a gyerekek ellátására fordítják, vagy magánrendelések keretében felnőttek
kezelésére is. Mit takar a kisjavítás, kiküldetés?
Nagy Tiborné alpolgármester:
Ezek a tételek teljes egészében ki lettek húzva. Ismerteti a lehúzott tételeket.
Pesti Andrásné képviselő:
A védőoltást miért csak a fogorvos kapja?
Nagy Tiborné alpolgármester:
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Ez az orvosnak jár,az nem védõoltás, egy biztosítási forma.
Dr. Török Gábor képviselő:
A fogorvosi anyagok iszonyatosan drágák, ami összeg most benne maradt, a gyerekeknek
nem elég.
Mezey Attila képviselő:
Az iskolai fogászat szerződését vizsgálják felül, mivel az ellátottak fele felnőtt, fizessen
bérleti díjat.
Udvardi László képviselő:
Ezzel kapcsolatosan a Pénzügyi Bizottságnak már volt egy határozati javaslata.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Javaslata, hogy beszéljenek a hivatali dolgozók alapilletményének emeléséről.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Ebben az ügyben egyeztetés történt a hivatal szakszervezetével is, tudomása szerint
nemsokára az országgyűlés elé kerül a köztisztviselői törvény módosítása, amely az év
második felétől jelentős illetményalap emelést tartalmaz.
Garádi István képviselő:
Javaslata, hogy a határozatba kerüljön bele, hogy amennyiben az év második felétől nem
módosul a köztisztviselői törvény bérezésre vonatkozó része, a hivatali dolgozók bérének
emelésére 2001. július 31-ig a testület térjen vissza.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslattal, illetve annak kiegészítésével egyetért, szavazzon.

11/2001./01.29./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak illetményalapját
2001. január 1-től
32.000.- Ft-ban,
azaz Harminckétezer forintban a költségvetésbe betervezi.
Amennyiben az országgyűlés nem módosítja a köztisztvise-
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lői törvényt, a testület július 31-ig visszatér a hivatali dolgozók alapilletményének emelésére.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2001. január 1, illetve július 31.

/Rádóczi Gusztáv polgármester elhagyta az üléstermet!/
Nagy Tiborné alpolgármester:
A Pénzügyi Bizottság két változatról szavazott a polgármester illetményével kapcsolatban. Az
alapilletmény 8-szorosáról, valamint 9-szereséről.
Javaslata a 9-szeres bér meghatározása. A 8-szoros megállapítás 256.000.- Ft-ot, a 9-szeres
288.000.- Ft-ot jelent.
Kéri, hogy a testület szavazzon a 8-szoros bér megállapításáról.
Megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 0 tartózkodással szavazott.
Kéri, hogy a testület szavazzon a 9-szeres bér megállapításáról.
Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással szavazott ,
így a testület a 8-szoros illetményalappal fogadja el a polgármester fizetését.

12/2001./01.29./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
8 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 0 tartózkodással Rádóczi
Gusztáv polgármester illetményét 2001. január 1-től
256.000.- Ft,
azaz Kettőszázötvenhatezer forintban állapítja meg.
Felelős: jegyző.
Hat.idő: 2001. január 1.

/Rádóczi Gusztáv polgármester visszatér az ülésterembe, Nagy Tiborné alpolgármester
elhagyja az üléstermet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A Pénzügyi Bizottság által javasolt alpolgármesteri illetményemelést kevésnek tartja, mert
alatta maradna az irodavezetők illetményének, mivel Ő nemcsak az alpolgármesteri
feladatokat, hanem a közoktatás és közművelődési feladatokat ellátja 180.000.- Ft-ban
javasolja megállapítani Nagy Tiborné alpolgármester bérezését.
Mezey Attila képviselő:
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A hivatali dolgozók alapilletmény emelése 10 %-os, itt is ennyit javasol.
Garádi István képviselő:
Véleménye szerint Nagy Tiborné alpolgármesternek van a hivatali állása mellett egy
tisztességes nyugdíja is, ezért a tevékenységért 10 %-os emeléssel jól meg van fizetve. Ha
többet kap, akkor minden hivatali dolgozónak adjanak többet. Valamennyi dolgozó
teljesítményét lehetne értékelni.
Sas Zoltán képviselő.
Javaslata 150.000.- Ft.
Dr. Török Gábor képviselő:
Figyelemmel kell lenni a környezetében dolgozók bérezésére is.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért a 150.000.- Ft illetmény megállapításával, szavazzon.

13/2001./01.29./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
9 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással
Nagy Tiborné alpolgármester illetményét 2001. január 1-től
150.000.- Ft-ban
azaz Egyszázötvenezer forintban állapítja meg.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2001. január 1.

/Nagy Tiborné alpolgármester visszatért az ülésterembe!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Csető Béla társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításával kér
véleményeket, hozzászólást.
Garádi István képviselő:
Mivel Csető Béla társadalmi megbízatású alpolgármester, tiszteletdíját 60.000.- Ft-ban
javasolja megállapítani.
Füzéri István képviselő:
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20 %-os emelést javasol.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a 60.000.- Ft-os tiszteletdíjjal ért egyet szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 6 tartózkodással a
javaslatot elvetette.
Aki a 72.000.- Ft-os tiszteletdíjjal ért egyet szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 5 tartózkodással a
javaslatot elvetette.

Aki a 66.000.- Ft-os tiszteletdíjjal ért egyet szavazzon.

14/2001./01.29./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
9 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással
Csető Béla társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2001. január 1-től
66.000.- Ft-ban
azaz Hatvanhatezer forintban állapítja meg.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2001. január 1.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A képviselői alapdíjat illetően kér véleményeket, hozzászólásokat.
Garádi István képviselő:
Javaslata, hogy maradjon 25.000.- Ft.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki az elhangzott javaslatot elfogadja, miszerint a képviselői alapdíj 25.000.- Ft-ban kerüljön
megállapításra, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 10 tartózkodással a
javaslatot elvetette.
Aki a határozati javaslat szerinti 28.000.- Ft-os alapdíjjal ért egyet, szavazzon.

15/2001./01.29./ sz. önkormányzati határozat:
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Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
9 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással a
képviselői alapdíjat 2001. január 1-től
28.000.- Ft-tal
a költségvetésbe betervezi.
Felkéri Varga Ernő jegyzőt, hogy az SZMSZ módosítását készítse el.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2001. január 1.

- Fogyatékos tanulók beiskolázása:
/melléklet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Nem érti, hogy ezt miért az önkormányzatnak kell felvállalnia.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Amennyiben a szülő a vizsgálatot nem fogadja el, vagy a Diákotthonban nincs a gyereknek
megfelelő képzés, az önkormányzatnak kell felvállalnia.
Garádi István képviselő:
Sokkal olcsóbb is lenne, ha a Diákotthonnal kötnénk szerződést a fogyatékos gyerekek
ellátására, számos település van, amelynek hasonló gondjait a megyei önkormányzat
átvállalja. Vállalja, hogy ebben a dologban segít, addig ne tárgyaljanak senkivel.
Nagy Tiborné alpolgármester:
A lényeg az, hogy a fogyatékos gyerekek képzését meg kell oldani..
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Az intézkedésig a határozathozatal elnapolva, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

- Tóstrand vízjogi engedélye:
/melléklet!/
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Hány árajánlatot kértünk?
Harcsásné T.K. műsz.főea.:
Ezzel kapcsolatosan készült már egy pár tanulmány.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki hozzájárul ahhoz, hogy a vízügyi hatóság vezetőjénél járjanak utána személyesen a
tóstrand vízjogi engedélyéhez kért tervdokumentáció megszerzése ügyében, mely az egykori
tófelújítási GEOTOR Kft. által készített anyagban szerepelt, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a hozzájárulást egyhangúlag megadta.

- Dózsa-tanya elektromos ellátása:
Nagy Tiborné alpolgármester:
Javasolja, hogy kérjék ki az ügyvéd úr véleményét, s ha nem szükséges, ne kerüljön
felhasználásra.
Harcsásné T.K. műsz. főea:
Javasolja, hogy Takács urat vonjuk be a tárgyalásba, mert hajlandó lenne fizetni.
A testület a javaslatokat egyhangúlag elfogadta.

- Bradács Ágnes kérelme:
/melléklet!/
Nagy Tiborné alpolgármester:
Javaslata, hogy csak akkor kapjon támogatást, ha bekerül az expedicióba.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a javaslattal egyetért, szavazzon.

16/2001./01.29./ sz. önkormányzati határozat:
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Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
Bradács Ágnes Gyömrő, Boglárka u. 1.sz. alatti lakos részére – ígérvényként – 100.000.- Ft, azaz Egyszázezer forint
támogatást nyújt.
Az összeg folyósítására csak akkor kerülhet sor, ha nevezett
hivatalosan igazolja, hogy az expedíció tagjaként elfogadták.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: igazolás benyújtása

Farkas Lajos képviselő:
Szeretné kérdezni, hogy Varga Ernő jegyző úr mennyi béremelést kap?
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A 10 %-os emelést Ő is meg fogja kapni.
Kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

17/2001./01.29./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
Pénzügyi Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

5. napirendi pont:
Vagyonkezelő Bizottság beszámolója.
/melléklet!/
- Dr. Altorjai Károly ingatlanvásárlási kérelme:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Csak a lakásról tárgyaljon a testület, a rendelő maradjon az önkormányzaté.
Sas Zoltán képviselő:
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Ez a téma már annyit volt a bizottság és testület előtt, hogy már nem tudja eldönteni igazán
mit javasoljon a testületnek.
Füzéri István képviselő:
A határozati javaslatot fogadják el, és ne adják el az ingatlant.
Sas Zoltán képviselő:
A dr. úr úgy nyilatkozott, hogy megveszi a rendeletben biztosított feltételekkel.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Javasolja a határozati javaslat második bekezdésének elhagyását.
Mezey Attila képviselő:
Kérdése, volt határidő a vásárlást illetően?
Varga Ernő jegyző:
Igen.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a második mondat maradjon ki a határozatból, kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 5 tartózkodással a
javaslatot elvetette.
Aki az eredeti javaslattal ért egyet, szavazzon, név szerinti szavazás szükséges.

Szavazás:
Rádóczi Gusztáv
Füzéri István
Garádi István
Murvai Lászlóné
Pesti Andrásné
Sas Zoltán
Udvardi László

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Farkas Lajos
Garamszegi Sándor
Mezey Attila
Nagy Tiborné
Polgár Péter
Dr.Török Gábor

18/2001./01.29./ sz. önkormányzati határozat:

igen
igen
igen
igen
igen
igen
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Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Dr. Altorjai Károly lakásvásárlásával kapcsolatos 243/2000.
/IX.18./ sz. határozatát visszavonja.
A Vagyonkezelő Bizottságot új eljárás lefolytatására hívja
fel.
Felelős: Vagyonkezelő Bizottság elnöke.
Hat.idő: 2001. márciusi testületi ülés.

- Könyvtár felújítása:
/melléklet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Mezey Attila képviselő:
Kérdése, hogy a költségvetésben erre a felújításra mennyi van betervezve? Amennyiben a 7,3
millió fedezet megvan, az volna a javaslata, hogy az épületet adja el az önkormányzat 8 millió
forintért és a két összegből hozzunk létre egy új könyvtárat.

Garádi István képviselő:
Minimum három árajánlatot be kellett volna szerezni. A másik dolog, hogy rendkívül
károsnak tartaná, ha ezt a munkát az egyik képviselő cége végezné el. Kérdés, hogy erre az
épületre érdemes-e ennyit költeni.
Sas Zoltán képviselő:
Bármely külső cégtől kérnének árajánlatot, tartana attól, hogy az sokkal nagyobb összegről
szólna. 8 millióból nem lehet építeni. Annak nincs akadálya, hogy megpályáztassuk.
Farkas Lajos képviselő:
Kérdése, hogy a telek mit ér, és hol építenék meg az új könyvtárat?
Polgár Péter képviselő:
Az a baj, hogy ennek a problémának a megoldása már régóta húzódik, valamiképpen
megoldást kell keresni, mert nem várhatunk a kultúrcentrum létrehozására, tudjuk hogy arra
nincs lehetőség.
Murvai Lászlóné képviselő:
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Nem kellett volna minden önkormányzati telket eladni, ilyen és hasonló célokra meg kellett
volna tartani.
Határozati javaslattal él, meg kell pályáztatni és ne képviselő ajánlatát fogadják el.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Van másik árajánlat is, amely jóval magasabb összegű. Egy biztos, hogy a könyvtár jelenlegi
helyzete nagyon rossz, mert egy csomó könyv dobozokban megy tönkre. Amennyiben ezt az
ajánlatot elfogadjuk 10-15 évre megoldjuk a könyvtár sorsát.
Füzéri István képviselő:
Valóban elég gyorsan belement abba, hogy ajánlatot tegyen, de Ő nem ragaszkodik ehhez a
munkához. Talán jobb volna kiírni egy versenypályázatot, de ez alatt az összeg alatt nem lehet
a felújítást megcsinálni.
Murvai Lászlóné képviselő:
Megoldást lehetne találni, ha akarunk, pl. ott van a Halmai dr. lakása, mert abból nagy gond
lenne, ha 6,5 millió Ft-ért eladnák ezt az ingatlant, mivel az illető aki meg akarja vásárolni,
nem is jogosult rá.
Mezey Attila képviselő:
Egy lakóingatlan m2-enkénti ára 140.000.- Ft. Lehetne a Weöres Iskola mellé, vagy a hivatal
mellé építeni. Javasolná indítványának elfogadását.
Sas Zoltán képviselő:
Két éve szórakozunk ezzel a kérdéssel, ezen el kellene gondolkodni.
Garádi István képviselő:
Annyiban tartja jó ötletnek Mezey Attila indítványát, mert egy új könyvtárhoz pályázati pénzt
lehetne nyerni. Pályáztassuk meg a tervezést és a kivitelezést is.
/Murvai Lászlóné és Füzéri István képviselő elhagyta az üléstermet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Elhangzott egy javaslat, eladás és az idén új könyvtár építés.
Dr. Török Gábor képviselő:
Ezt az összeget mindenképpen a könyvtár megoldására fordítsuk.
Mezey Attila képviselő:
Javasolja, hogy az új könyvtár helyét a Településügyi Bizottság határozza meg.
Nagy Tiborné alpolgármester:
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Ez az összeg a könyvtár megoldására legyen a költségvetésbe betervezve, melynek építésére
történjenek alternatívák.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki ezzel egyetért, szavazzon.

19/2001./01.29./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
7 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással döntött arról, hogy a könyvtár mûködtetésének megoldására
7.300.000.- Ft összeget különít el a 2001. évi költségvetésben.
A könyvtár elhelyezésére a VOKS- Vagyon- és Településügyi
Bizottság együttes ülés keretében dolgozzon ki alternatívákat.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.

/Murvai Lászlóné és Füzéri István az ülésterembe visszaérkeztek!/ Jelenlévők száma: 13
fő.

- Lukács Sándor Gyömrő, Munkás u. 10/a.sz. alatti lakos kérelme.
/melléklet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Sas Zoltán képviselő:
A bizottság javaslata 150.000.- Ft, de az illető sokkal többet kér. Javaslata, hogy tárgyaljon
vele a polgármester úr.
Garádi István képviselő:
Itt a telekingatlan értékének a 15 %-át kell figyelembe venni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

20/2001./01.29./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással dön-
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tött arról, hogy a szennyvízcsatorna vezeték által érintett Lukács Sándor tulajdonát képező, 29/1 hrsz-ú, Gyömrő, Munkás
u. 10/a. sz. alatti ingatlanra szolgalmi jogot alapít.
Az ingatlan tulajdonosa a szolgalmi jog alapításához hozzájárul.
A szolgalmi jog alapításáért az Önkormányzat a tulajdonos részére a telekingatlan 15 % ellenértéket megfizeti.
A megállapodás megkötésével a polgármestert bízza meg.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2001.március 15.

- Benkó Józsefné Gyömrő, Jókai u.35.sz. alatti lakos kérelme:
/melléklet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

21/2001./01.29./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással Benkó Józsefné Gyömrő, Jókai u. 35.sz. alatti lakos szolgalmi jog
alapításáért a 200.000.- Ft-os, azaz Kettőszázezer forintos igényét elutasítja.
Utasítja a polgármestert, hogy az illető ingatlanát érintő szennyvízátemelő szekrényt fordíttassa át olyan helyzetbe, hogy az a magántulajdont ne érintse.
A munkát az üzemeltető végezze el.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2001. április l.

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

22/2001./01.29./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
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Vagyonkezelő Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

6. napirendi pont:
Településügyi Bizottság beszámolója:
/melléklet!/
-2001-2003. évi útépítési pályázatok előkészítése.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Sas Zoltán képviselő:
Javasolja a sorrendet betartani.

Garádi István képviselő:
A csapadékvíz elvezetésekkel is foglalkozni kell.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozatot fenti kiegészítéssel elfogadja, szavazzon.

23/2001./01.29./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
12 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
2001-2003. évi útépítési pályázatok előkészítéséhez a szilárd
burkolattal és csapadékvíz elvezetéssel való ellátásra az alábbi
sorrendet fogadta el:
2001. évben:

Mátyás király utca
Csokonai utca
Erzsébet utca

2002. évben:

Kossuth Ferenc utca
Tompa utca
Ady Endre utca

2003. évben:

Állomás utca
Határ utca
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Kossuth Lajos utca
Felelős: polgármester.
Hat.idő: folyamatos, illetve 2003 december 31.

- Dózsa Gy. úti járdaépítés:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

24/2001./01.29./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással utasítja a polgármestert, hogy a Dózsa Gy. út járdájára készüljön
tanulmányterv arra vonatkozóan, hogy csak járdára, vagy járda+kerékpárútra nyújtson be pályázatot a 2001. évre az önkormányzat.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2001. március 15.

Farkas Lajos képviselő:
Nem látja a Magtár előtti terület rendezésének tervét.
Harcsásné T. K. műsz.főea.:
Csak olyan utcáknál adhatunk be pályázatot, amelyek tehermentesítik a forgalmat.

- Munkás utcai fekvőrendőr megszüntetése:
Harcsásné T.K.műsz.főea:
Lakossági kérésre lett kihelyezve, most azt kérik szüntessük meg.
Sas Zoltán képviselő:
Lakossági fórum összehívását javasolja.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.
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25/2001./01.29./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással utasítja a polgármestert, hogy a Munkás utca “fekvőrendőr” megszüntetése kérdésében hívjon össze lakossági fórumot, s a lakosság állásfoglalását terjessze a testület elé.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2001. március 1.

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

26/2001./01.29./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
Településügyi Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal

7. napirendi pont:
Pénzügyi- Településügyi és Vagyonkezelő Bizottság együttes beszámolója:
/melléklet!/
- szennyvíztisztító felülvizsgálatáról szakvélemény

Bizottsági javaslat: a költségvetésbe mind a tervkészítést, mind a nulladik fázis költségét
betervezni, valamint a tervezésre további ajánlatot kérjenek be.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki az együttes bizottság beszámolóját és azok javaslatát elfogadja, szavazzon.

27/2001./01.29./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
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Pénzügyi- Vagyonkezelő- Településügyi Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal

8. napirendi pont:
VOKS Bizottság beszámolója
/melléklet/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Az ösztöndíjak megtárgyalására zárt ülést rendel el. /külön jegyzőkönyv/

- Közoktatás feladat-ellátási és intézményi hálózat működtetési intézkedési
terv
/melléklet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki az intézkedési tervet elfogadja, szavazzon.

29/2001./01.29./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással döntött arról, hogy a Közoktatási feladat-ellátási és intézményi hálózat működtetési intézkedési tervet elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

- Fejlesztő osztály létrehozására határozati javaslat:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Murvai Lászlóné képviselő:
Valójában nem tudja, hogy 15 gyerek jogosan, vagy nem jogosan kerül fejlesztő osztályba.
Az óvodában készítenek iskolaérettségi alkalmassági vizsgálatot, minden csoportból
megjelölnek 5-6 gyereket, mondván nekik szükségük van a továbbfejlesztő programra.
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Amikor Ő ezt személy szerint megkérdezte, hogy ez miért történik így, azt a választ kapta,
hogy erre állami támogatást kapnak.
Azon gyerekek közül, akiket nulladik osztályba javasoltak, három szülő elvitte a gyereket
vizsgálatra, amely vizsgálat alkalmával megállapították, hogy a gyerekek iskolaérettek.
Ezt az eljárást nem tartja jónak, mert megszégyenítik a szülőket, megbélyegzik a gyerekeket.
Véleménye szerint ennyi gyereknek nincs szüksége a nulladik osztályra, hiszen így több
gyermek 16 éves is lenne, mire elvégezné a 8. osztályt, ami kellemetlen gúnyolásra adhat
okot.
Garádi István képviselő:
Véleménye szerint az óvodai neveléssel vannak problémák, nincs igazi felkészítés az iskolára.
Ha akar a gyerek részt vesz a foglalkozásokon, ha nem akar, nem vesz részt. Aki nem akar
részt venni, azt nem vonják be. Az óvónők összevont csoportokkal foglalkoznak, melynek
folytán a kisgyerekek fejlődése megindul, a nagyobb gyerekek stagnálnak.

Nagy Tiborné alpolgármester:
A nulladik osztályba komoly szakvélemény alapján kerülnek a gyerekek, illetve a
problematikusabb gyerekeket Ceglédre küldik.
A tapasztalat az, hogy a nulladik osztályban nagyon szépen veszik a gyerekek az akadályokat
és azt is el kell mondani, hogy ma annyi az igény rá, hogy a létszám miatt nem tudják őket
felvenni. Vannak nyílt napok, amikor meg lehet győződni arról, hogy ez a megoldás jó.
Sajnos nő azon gyerekek száma, akik a nulladik osztályba kerülnek.
Az óvodai foglalkozással kapcsolatban elmondottakkal egyetért.
Murvai Lászlóné képviselő:
Azt nem mondta, hogy nincs szükség a nulladik osztályra, de nem hiszi, hogy ilyen létszámú
gyereknek oda kellene járnia.
Az óvodai csoportokon kellene változtatni, mert a belépő 3 éves gyerekekkel össze vannak
csapva az iskola előtt álló gyerekek.
Dr. Török Gábor képviselő:
Az iskolaérettségi vizsgálatot ők végzik, és nagyon sokszor nehéz probléma előtt állnak.
Véleménye szerint hatalmas áttörés volt a nulladik osztály, mert eddig nem tudtak mit csinálni
a problémás gyerekekkel. Erre komoly igény van, ennek a létét nem lehet megkérdőjelezni.
Évente nagy szórások vannak a gyerekek között.
A határozati javaslatot kiegészítené: “egy újabb fejlesztő osztály, vagy óvodai fejlesztő
pedagógus megteremtésének…”
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslattal és a kiegészítéssel egyetért, szavazzon.

30/2001./01.29./ sz. önkormányzati határozat:
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Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
utasítja a polgármestert, hogy 2001. december 31-ig készíttessen elemző felmérést egy újabb fejlesztő osztály, vagy óvodai fejlesztõ pedagógus állás megteremtésének feltételeire,
mely 2002. szeptember 1-én indulna.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2001. december 31.

- VOKS Bizottság rendelkezési alapja:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Farkas Lajos képviselő:
1.000.000.- Ft-ban javasolja elfogadásra.
Kissné Páska Andrea pü.vez.:
Nem tartja jónak, mert ilyen alapon valamennyi bizottság kérhet rendelkezési alapot.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért a VOKS Bizottság egymillió Ft-os rendelkezési alapjával, szavazzon.

31/2001./01.29./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodással a
VOKS Bizottság rendelkezési alapját
1.000.000.- Ft, azaz
Egymillió forint összegben határozta meg a 2001. évre.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a VOKS Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.
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32/2001./01.29./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
12 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
VOKS Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

/Dr. Török Gábor képviselő elhagyta az üléstermet!/ Jelenlévők száma:12 fő.

9. napirendi pont:
Interpellációk, bejelentések:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdése, hogy az érintettek elfogadják-e az írásban adott válaszokat?
Polgár Péter képviselő:
Nem fogadja el, kéri, hogy a Településügyi Bizottság foglalkozzon az általa felvetett
kérdéssel.
Garádi István képviselő:
Az ELMŰ még mindig nem csinálta meg a közvilágítás kapcsolásának egységesítését. A
Református templomon jobb oldalon nincs világítás.
A buszvárók állapota katasztrófális, szemetes, az oldalai tele vannak ragasztva plakátokkal.
A Tulipán utca helyreállítása meg lett ígérve, de még nem történt meg.
Bejárt a József A. utca egy szakaszát, a bekötések be vannak szakadva, a fedlapok le vannak
süllyedve, a szegélykő sok helyen eltűnt, le van süllyedve.
Javasolja a József A. utca bejárását, mert sok helyen életveszélyes meghibásodások vannak.
Harcsásné T.K. műsz.főea.:
Naponta hosszú hibalistát küldenek a SÁMÁ-nak.
Sas Zoltán képviselő:
Kapott egy levelet, miszerint az egyik szolgálati lakásban lakó nem fizet közműdíjakat.
Szeretnének kapni egy kimutatást, hogy a szolgálati lakásokban lakóknak mennyi hátralékuk
van /víz- villany- gáz- csatorna, bérleti díj/, milyen csatornára van kötve stb. Továbbá
szeretné megkapni a vagyonkatasztert.
Sok helyen nincs közvilágítás, az még nem volna baj ha nem ég a villany, de ne fizessünk
érte.
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Murvai Lászlóné képviselő:
Ezt Ő is felvetette már, hogyha nincs szolgáltatás, ne fizessünk, mert sok helyen éjfélkor
kapcsol be és másnap délben ki. Már többször jelezték, hogy a Felvidéki utcában két hétig ég
a villany, két hétig nem, de nem történik semmi.
Nemrégiben a rokkantaknak volt egy összejövetele, amelyen sajnálatos módon a vezetés
részéről nem jelent meg senki, nagyon kínos volt, amikor a polgármestert köszöntötték.
Az újonnan épült lakásoknál a bekötések miatt nagy gödrök, sár keletkezik, kéri azok
megfelelő helyreállítását.
A község valamely területén le kellene depózni egy pár fuvar követ a nagyobb gödrök
javításához, mivel egyre több utcában szakad be a nyomvonal.
A gléderezéssel nem ért egyet, mert akkor a portól nem lehet majd létezni.
A bizottsági ülés alkalmával a kutyamenhely illetékese beszámolt, hogy 77 kutya van,
azonban ez nem fedi a valóságot, mert 150 kutya van. Élelemre havonta 37.000.- Ft-ja van,
ezt kevésnek tartja. Vannak olyan kutyák, amelyek megtámadják a vadakat, a telep nem felel
meg az ÁNTSz előírásainak, nincsenek a kutyák beoltva. A telep ellen 50 aláírás gyűlt össze,
talál a lakott területtől messzebb kellene elhelyezni.
Szeretné kérni a bizottságok névsorát, mert sok változás történt már.
A napirend előtti felszólalására írásban kér választ, továbbá arra is, hogy a hivatalok
folyosóján elhelyezett színes-csíkos tábla mire szolgál.
Garamszegi Sándor képviselő:
A temetési nyilvántartási kartonok elhelyezésére egy fiókos szekrényt kérne vásárolni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Köszöni a figyelmet és megjelenést, a testületi ülést 22.30 órakor bezárja.
K.m.f.
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