JEGYZŐKÖNYV

Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2000. november 27-én
17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén Gyömrőn, Szabadság tér 1.
hivatalos helyiségében.

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

Megjegyzés: 6 képviselő az ülés első 5-6 percében még a Weöres S. Általános Iskolában volt.

Igazoltan távolmaradt: Mezey Attila, Simon László képviselő.

Tanácskozási joggal részt vett:

Varga Ernő jegyző.

Meghívottként megjelent: Kosztelnik Károlyné ig. irodavez.
Kissné Páska Andrea pü. vez.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a rendkívüli testületi ülés határozatképes, az ülést
megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Csető Béla alpolgármester és Dr. Török Gábor
képviselő személyében.
Megállapítja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot a testület 9 igen szavazattal, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta.
A jegyzőkönyvet Horváth Ferencné vezeti.
Aki a kiküldött anyagban szereplő napirendekkel egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a napirendekre tett javaslatot a testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal
és 1 tartózkodással elfogadta.
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Napirendek

tárgyalása:

1. napirendi pont:
Hulladékégető megvalósításának lehetősége.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Elmondja, hogy a maglódi szemétbánya telített. Gondoskodni kell a megoldásról. Igaz, hogy
jelenleg Maglódra hordják a szemetet, de ha a szemétlerakó megtelik, nem lesz hová vinni. Két
megoldás mutatkozott: gyáli lerakó; olasz ajánlat, ami szerint 25 éven keresztül Gyömrő
kommunális hulladékát elégeti. Az olasz szemétégető egyéb hulladékot is éget, ami nem
feltétlenül szükséges, hogy Gyömrőn égjen el. Egy héttel korábban 4 összevont bizottság már
ezt a lehetőséget tárgyalta és most dönteni kell, hogy melyik alternatívát fogadják el. Ezt a
döntést előzte meg a lakosság szervezkedése. A képviselők is Gyömrőn élnek, nekik is vannak
gyermekeik és olyan megoldási formát nem fognak elfogadni, ami ártalmas az emberi
egészségre.
/A Weöres S. Iskolából 6 képviselő megérkezett az ülésterembe!/
Nincs olyan képviselő, aki nem azt mondaná, hogy más irányba menjenek el. A gyáli ASA
telepre való szállítás igen magas többletköltséggel fog járni. A kiküldött határozati javaslat
kétirányú, agy elfogadják vagy nem. Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.
Garádi István képviselő:
A szavazás előtt elmondja, hogy az ötlet abszurd és megdöbbentő. Szerették volna egyes
képviselők a lakosságot ebből kihagyni. A Népszabadságban megjelent sorok nem felelnek meg
a valóságnak. Utánanézett a megyei hulladékgazdálkodási koncepciónak, amely 2010-ig
tartalmaz feladatokat, de abban Gyömrőre semmi sincs tervezve. Megérti a lakosság
felháborodását és azt messzemenően támogatja. Az ilyen döntésekbe a lakosságot be kell
vonni.
Lakossági hozzászólás:
Mondjon le a polgármester úr.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Az összevont bizottsági ülés jegyzőkönyvéből idézi: "Ez egy olyan bizottsági beszélgetés kell
hogy legyen, ahol javaslat születhet a testület felé, hogy foglalkozzunk a témával vagy sem. Az
előkészítés során még olyan dolgok jöhetnek elő, amelyek alapján saját berkeken belül is
nemet mondhatunk, ezért nincs értelme még a lakosságot bekapcsolni."
Érzékelve a jelenlévő lakosság véleményét, nemet kell mondani most és mindörökre. Ha a
lakosság igényli a bővebb tájékoztatást, a Polgármesteri Hivatal a teljes anyagot odaadja az
érdeklődőknek.
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Lakossági hozzászólás:
Hogyan szavaztak először erről?
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Ez most van először a testület asztalán.
Murvai Lászlóné képviselő:
Nagyon sajnálja, hogy egyedül Rádóczi Gusztávot szólítják fel a lemondásra, pedig nem ő
egyedül a felelős. Négy képviselő volt, aki ellene szavazott. Név szerint Pesti Andrásné, Füzéri
István, Garádi István és ő maga. A szavazás eredménye 8 igen, 2 nem és 3 tartózkodás volt.
Nem kellett volna elmenni idáig. Szomorú, hogy ilyen vezetők irányítanak Gyömrő községben,
és egyáltalán mertek ezzel a gondolattal foglalkozni. Ők mentek utána, ők akarták idehozni. A
közelmúltban megtartott lakossági fórumon meg lehetett volna szondáztatni. Benne van a
nevében, hogy veszélyes. Itt nem kell félrebeszélni. Titokban volt tartva és ha osztályozni
kellene a vezetőket, elégtelent adna.
Füzéri István képviselő:
Garádi István a szavazás előtt kiment, nem szavazott.
Farkas Lajos képviselő:
Nem is volt szavazás.
Lakossági hozzászólás:
Egy éve gyömrői lakos, de soha nem kérték ki a véleményét.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Mielőbb döntést kell hozni. Van tanulsága ennek az eseménynek. Nem volt minden képviselő
jelen a bizottság ülésén, de jelen voltak külsős tagok is. Nyílt szavazással nyilvánuljon meg a
testület.
Csető Béla alpolgármester:
Választási nagygyűlés két év múlva lesz, most erről kell szavazni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a hulladékégető ne épüljön meg soha Gyömrőn, szavazzon.
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310/2000. (XI.27.) sz. önkormányzati határozat
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással döntött arról, hogy Gyömrőn veszélyes hulladékégető sem most,
sem a jövőben egyáltalán nem épülhet, további tárgyalásokat
ez ügyben nem folytatnak.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Polgár Péter képviselő:
Hivatkozik és részleteket idéz a kiküldött anyagból, amelynek lényege az, hogy a végső
döntésre népszavazás útján került volna sor.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Tekintettel arra, hogy ezt a napirendet lezárták, a határozat kiadható. Akit érdekel a teljes
anyag, az jöjjön be a hivatalba és meg fogja kapni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Javaslattal él, hogy a környező települések felé tegyenek indítványt - kezdeményezzék -, hogy
ott se legyen hasonló. Kéri, hogy aki egyetért ezzel, szavazzon.
/Két képviselő elhagyta az üléstermet!/

311/2000. (XI.27.) sz. önkormányzati határozat
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással döntött arról, hogy a szomszédos települések polgármestereinél
kezdeményezi, hogy településeiken ne járuljanak hozzá veszélyes hulladékégető építéséhez.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Lakossági hozzászólás:
Évek óta működik a Töves majorban az akkumulátortelep.
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2. napirendi pont:
Ámon Ferenc kérelme.

/Két képviselő visszatért az ülésterembe!/
Garádi István képviselő:
Az a véleménye, hogy ezt a területet nemcsak ő, hanem akik ingatlant vásároltak, bőven áron
alul vásárolták meg. Módosító indítványa, hogy 0 %-kal támogassák.
Csető Béla alpolgármester:
Erre a kérdésre a múlt testületi ülésen pontot tettek. A közművesítést végezzék el a
vállalkozók.

Murvai Lászlóné képviselő:
Szerette volna kérni, hogy vegyék le ezt az ügyet a napirendről. Nem tudja, ki az, aki azt
akarja, hogy átvigyék az anyagot a testületen. Azt írják, hogy a költségek 50%-át vállalja a
hivatal. Az összes gyömrői állampolgár lemondana a közművek tulajdonjogáról, ha az
önkormányzat kifizetné a költségek felét. Javasolja, hogy a testület utasítsa el a kérelmet, mert
ha megszavazzák a támogatást, akkor minden gyömrői lakos ilyen jogon szintén megkaphatná
a támogatást.
(Dr. Török Gábor és Udvardi László képviselők elhagyták az üléstermet. A jelenlévő
képviselők száma 13 fő.)
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Két javaslat volt, az egyik, hogy 0%-kal támogassák, a másik, hogy 50%-kal támogassák. Aki
egyetért azzal, hogy a közművesítés teljes költségét a vállalkozó fizesse, szavazzon.

312/2000. (XI.27.) sz. önkormányzati határozat
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással döntött arról, hogy a 0148/7 hrsz-ú ingatlan (Ámon Ferenc féle
telek) közművesítésének költségeihez nem járul hozzá.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

6

3. napirendi pont:
Településszerkezeti terv.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Dr. Petky Ferenc képviselő:
A mostani piactérrel mi az elképzelés?
Spaits Miklós képviselő:
Meg kell nézni az egész tervdokumentációt, és most csak a változtatásokról kell dönteni.
Garádi István képviselő:
Semmiféle plusz dolog nem szükséges a Kőhíd melletti részre. Véleménye szerint a zárójeles
részt hagyják ki a határozati javaslatból. Ez a konstrukció kidolgozójának legyen a feladata.
Ezek különböző dolgok, ezekkel megkötjük a készítőnek a kezét.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki azzal a módosítással elfogadja a határozati javaslatot, hogy ne kerüljön részletesen bele,
hogy a Kőhíd melletti rétre mi kerüljön, szavazzon.

313/2000. (XI.27.) sz. önkormányzati határozat
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
12 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
településfejlesztési koncepciót az alábbi kiegészítésekkel
hagyja jóvá:
- A Kóczán úti lakóterület vegyes hasznosítású övezet legyen
(pihenő-üdülő funkció).
- A Kőhíd melletti 043 hrsz-ú rét pihenőpark funkcióval
szerepeljen.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal és folyamatos.

Garádi István képviselő:
Az a kérése lenne Spaits Miklós képviselő felé, hogy hívja meg a Csillag csomópont bejárására.
Sajnálatos, hogy újra napirendre került ez az ügy. Ettől függetlenül fenntartja véleményét, hogy
megfelelő bizottsági javaslat született, ő jelzőlámpás csomópont megvalósítását támogatta, és
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1998-ban az önkormányzatnál szó volt arról, hogy megfelelő pénzt szerezzenek erre. A
körforgalom még inkább pénzigényes. Szomorúan olvasta Simon László képviselő véleményét,
hogy inkább maradjon úgy, ahogy van, minthogy lámpás kereszteződés legyen. A PEMÁK-kal
közösen ezt a lámpás megoldást meg kell oldani. Ez a megye legbalesetveszélyesebb
csomópontja.
Csető Béla alpolgármester:
Egyetért azzal, hogy 1998-as határozat van arról, hogy lámpás kereszteződés legyen.
(Dr. Török Gábor visszaérkezett az ülésterembe. A jelenlévő képviselők száma 14 fő.)
Spaits Miklós képviselő:
A műszaki iroda hozta az ülésre az anyagot, azért került a bizottság elé, mert kifogásolták a
lámpás kereszteződést.
Sas Zoltán képviselő:
Valóban megtörténtek a tárgyalások, felvállalták a lámpás megoldást. A megvalósítás után
elképzelhető, hogy a PEMÁK veszi át talán az üzemeltetését, ezt volt a variáció. A Csillag
Kálmán utcát le kell zárni, ha a lámpás megoldást választják.
Nagy Tiborné alpolgármester:
A PEMÁK-nál, egy évzáró beszámoló volt, ami a jövő évi koncepcióról szólt. Úgy tudja, hogy
a 2 éves ütemtervükben nincs benne ez a fejlesztés. Azt javasolja, hogy keressék meg az
igazgatóságot, ahol bővebb tájékoztatást tudnak adni.
Sas Zoltán képviselő:
Őt hagyják ki ebből, mert ő ott dolgozik, nem tárgyalhat a főnökével, a polgármester
tárgyaljon.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Bejárás előtt lenne jó egyeztetni az igazgatósággal.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Mivel a televiziós kábelfektetés munkájának határideje november 15-én lejárt, a kivitelező
határidő-módosítást kért. Hogy ne kelljen a munkálatokat leállítani, a testületi tagokat
körlevélben kértük határozathozatalra a határidő meghosszabbítására december 15-ig.
A határozathozatal megtörtént. /Melléklet!/
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314/2000. (XI.27.) sz. önkormányzati határozat
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a kábel TV hálózat fektetésére megjelölt
november 15-i határidőt december 15-ig meghosszabbítja az
emlékeztetőben és a jegyzőkönyvben foglalt feltételekkel.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Köszöni a figyelmet és megjelenést, a testületi ülést bezárja.

K.m.f.

/Nagy Tiborné/
alpolgármester

/Varga Ernő/
jegyző

/Csető Béla/
jkv. hitelesítő

/Dr. Török Gábor/
jkv. hitelesítő

