JEGYZŐKÖNYV

Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2000. október 16-án
16.00 órai kezdettel megtartott rendes ülésén Gyömrőn, Szabadság tér 1. hivatalos
helyiségében.

Jelen vannak: Rádóczi Gusztáv polgármester, Csető Béla alpolgármester, Farkas Lajos,
Füzéri István, Mezey Attila képviselő, Nagy Tiborné alpolgármester, Pesti
Andrásné, Polgár Péter, Spaits Miklós, Dr. Török Gábor képviselő

Igazoltan távolmaradt: Sas Zoltán, Udvardi László képviselő

Érkezését későbbre jelezte: Garádi István képviselő

Távolmaradását nem jelezte: Garamszegi Sándor, Murvai Lászlóné, Dr. Petky Ferenc,
Simon László képviselő

Tanácskozási joggal részt vett:

Varga Ernő jegyző

Meghívottként megjelent: Kosztelnik Károlyné ig. irodavez.
Kissné Páska Andrea pü. vez.
Rupp Zoltán műsz. irodavez.
Miller Efim és társa
Jancsó Béla, Kőszegi Sándor, Közmű Kft.
Kiss Csaba és Tormási Zsolt vállalkozók
Büki László, Családsegítő Szolgálat vezetője

Rádóczi Gusztáv polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülés
határozatképes, 10 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Csető Béla alpolgármester és Mezey Attila
képviselő személyében,
Megállapítja, hogy a testület Csető Béla alpolgármester és Mezey Attila képviselő
személyét, jegyzőkönyv hitelesítésére egyhangúlag elfogadta.
A jegyzőkönyvet Horváth Ferencné vezeti.
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Kérdése, hogy van-e napirend előtti felszólalás? Nincsen.
Javaslatot tesz az 1. napirendi pont levételére, mivel a plakettek nem készültek el, ezért a
kitüntetésekről egy későbbi időpontban dönt a testület.
Helyette javasolja napirendként felvenni az Evangélikus Egyház kérelmét, valamint a
belterületbe csatolási kérelmet.
/Dr. Petky Ferenc képviselő megérkezett!/ Jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
Kéri, hogy a három változtatással fogadják el a napirendet.
Mezey Attila képviselő:
A Táncsics M. u. 95.sz. alatti szolgálati lakás megüresedett, kéri, hogy a testület hozzon egy
elvi döntést, hogy a lakást addig nem utalják ki másnak és nem értékesítik, amíg annak sorsáról
a Vagyonkezelő bizottság nem tárgyal. Javasolja, hogy a Vagyonkezelő bizottság utolsó
napirendjeként tárgyaljon erről a testület.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért az 1.napirendi pont levételével, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az 1. napirendi pont levételét
elfogadta.
Aki egyetért az Evangélikus Egyház kérelmének tárgyalásával, szavazzon.
Megállapítja, hogy az Evangélikus Egyház kérelmének tárgyalásával 9 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal, 2 tartózkodással a testület egyetért.
Aki egyetért a belterületbe vonási kérelem megtárgyalásával, szavazzon.
Megállapítja, hogy a belterületbe vonási kérelem megtárgyalásával a testület 8 igen szavazattal,
1 nem szavazattal, 2 tartózkodással egyetért.
Aki a Táncsics M. u. 95.sz. alatti szolgáltati lakás sorsának tárgyalásával egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület a Táncsics M. u. 95.sz. alatti szolgálati lakás sorsának
tárgyalásával 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással egyetért.
Aki mindezen változtatásokkal a napirendeket elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület a napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta.
/Garamszegi Sándor képviselő megérkezett!/ Jelenlévő képviselők száma: 12 fő.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A Megyei Sportkitüntetési javaslat megtárgyalására zárt ülést rendel el.
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/A zárt ülésen Garádi István képviselő megérkezett!/ Jelenlévő képviselők száma: 13 fő.

Napirend tárgyalása:
1. napirendi pont:
- Evangélikus Egyház kérelme:
/melléklet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás? Ha nincsen, kéri szavazzon a testület.

247/2000./10.16./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a
Gyömrői Evangélikus Egyházközség templomkertje kerítésének megépítéséhez
50.000.- Ft-tal
hozzájárul.

Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

- Belterületbe vonási kérelem:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Az RRT szerinti tervünkkel megegyezik. A közműveket Maglód felöl kapnák az ingatlanok,
Gyömrő felöl semmivel nem kell ellátni a területet. A határozatba javasolja belevenni, hogy a
belterületbe csatolás költségeit a tulajdonosok viselik.
Kérdés, hozzászólás?
Spaits Miklós képviselő:
Ad hoc jelleggel hozták az összevont bizottság elé, véleménye szerint ezt a témát jobban körül
kellene járni, nem szeretnének abba a hibába esni, hogy valamit is másképp kellett volna
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csinálni. Azt sem tudja igazán, hogy egy gyömrői lakos hogyan fizeti a közműveket
Maglódnak. Mindenképpen azt javasolja, hogy a Településügyi Bizottság kapja meg
tárgyalásra és ezt követően kerüljön a testület elé.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Ugyanezt javasolja.
Dr. Török Gábor képviselő:
A területből való mazsolázásnak nevezné ezt a dolgot. A gyömrői önkormányzat ebből nem
kapna semmit, vagy egybe kezdődjön el a parcellázás, vagy nem.
Garádi István képviselő:
Teljesen egyetért az előző hozzászólókkal, ennek a területnek a felparcellázását külön nem
szabad elkezdeni, mert nagyon sok problémát vetne fel. Adjuk ki a bizottságnak és
ragaszkodjunk az előző álláspontunkhoz. Csakis egy nagyobb darab földterület parcellázását és
értékesítését szabadna elkezdeni.
Kis Csaba és Tormási Zsolt szót kér.
A testület megadja a szót.
Tormási Zsolt vállalkozó:
A Földhivatal nem ad engedélyt az egész háromszög felparcellázására. Első körben a megjelölt
földterületet szeretnék megvásárolni, mert oda nem kell közműveket vinni. A továbbiakban
szeretnének terjeszkedni, az összes közművet önerőből valósítanák meg. A területen egységes
homlokzatú házakat szeretnének felépíteni, a Maglód felöl érkezők már egy szép és egységesen
rendezett képet láthatnának Gyömrőről. A közművek bővítéséhez a közművek
hozzájárulnának, mivel az részükre többletfogyasztást jelent, ami haszon.
Garádi István képviselő:
Javasolná a vállalkozóknak, hogy egy nagyobb tömb megvásárlásában gondolkodjanak és a
meglévő rendszerhez kell csatlakozni. A Nefelejcs utcai gázfogadóhoz, a vizet pedig
Gyömrőről kell elvezetni. Azt nem mondaná, hogy a Maglód felöl érkezők egy rendezett képet
fognak látni, mert a telkek hátulját fogják látni. A maglódi Határ úton igen. Az L25, L22 és az
L11-es blokkal kellene kezdeni.
Tormási Zsolt vállalkozó:
Azokon a területeken közművesíteni kellene. Sajnos Maglódon is ütemtelenül készültek az
eladásra szánt házak, amelyekre nincs vevő és egy sártenger alakult ki.
Csető Béla alpolgármester.
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Ezeket a dolgokat utalják vissza a bizottságnak tárgyalásra. Egy jó üzleti tervvel a dolog
elindulhatna, erről a testület a következő ülésen döntene. A Földhivatal 10 ha parcellázását
engedélyezi.
Tormási Zsolt vállalkozó:
Tudomása szerint az önkormányzat az L18-as blokkal kezdene, így Gyömrő mindkét oldala
tudna fejlődni. Véleménye szerint elképzelésük Gyömrő jövőbeli terveihez is hozzájárul.
A Rákos Mezeje Rt-vel már megkötötték a szerződést, ezért volna sürgős számukra az
önkormányzat döntése.
Rupp Zoltán műsz.irodavezető:
Javasolja, hogy dolgozzák ki a területre az intézménytelepítést, mert egy szétszakadt
településrészt önállóan nem lehet kezelni.
Dr. Török Gábor képviselő:
Maglód tragikusan keskeny utakat hozott létre, nem tudja mi szépség van 10 egyforma házban.
A település gyarapodását csak egy megfelelő üzleti tervvel tudja elképzelni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A Településügyi Bizottság ülésére fognak kapni meghívót, kéri jöjjenek el.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a bizottság kapja meg tárgyalásra ezt az anyagot,
szavazzon.

248/2000./10.16./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
döntött, hogy a belterületbe vonásról szóló kérelmet a
Településügyi Bizottság tárgyalja meg, ezt követően kerüljön a testület elé.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: november havi testületi ülés.

2. napirendi pont:
Lajárt határidejű határozatokról jelentés.
/melléklet!/
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Füzéri István képviselő:
Milyen összeg került átutalásra?
Kissné Páska Andrea pü.vez.:
50.000.- Ft, eredményről még nem tudunk.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja, szavazzon.

249/2000./10.16./ 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:
Ügyrendi Bizottság /okt.2-i/ beszámolója:
/melléklet!/
- Ipar- Kereskedelmi - Mezőgazdasági Bizottsági tag választása:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Mezey Attila képviselő:
Nem tartja indokoltnak az Ipar-Ker.-Mg-i Bizottság 9 főre emelését, mert a feladatokat 8 fő is
el tudja látni. A javasolt személy ellen nincs kifogása, de a bővítéssel nem ért egyet.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a bizottság 9 fős legyen, szavazzon.
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250/2000./10.16./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodással döntött arról, hogy az Ipar- Kereskedelmi- Mezőgazdasági Bizottság létszámát 9 főben állapítja meg.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki Szabó Albert külsős tagnak történő megválasztásával egyetért, szavazzon.

251/2000./10.06./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodással
Szabó Albertet az Ipar- Kereskedelmi- Mezőgazdasági Bizottságba nem választotta meg.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: november havi testületi ülés.

/Mezey Attila képviselő elhagyta az üléstermet!/ Jelenlévő képviselők száma: 12 fő.

- VOKS Bizottság külsős tagjának megválasztása:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki Szende Márta külsős taggá választásával egyetért, szavazzon.

252/2000./10.16./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
Szende Mártát
a VOKS Bizottság külsős tagjává választotta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.
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- Önkormányzati rendelet módosítása:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A rendelet január 1-vel lép életbe és a kihírdetés napja változik. Aki a rendelet módosításával
egyetért, szavazzon.

Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 11 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal, 1 tartózkodással megalkotta
27/2000./10.16./sz. r e n d e l e t é t
a helyi közüzemi ivóvízdíj és csatornadíj megállapításáról szóló 14/2000./03.16./ sz.
önkormányzati rendelet módosításáról.

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

253/2000./10.16./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
az Ügyrendi Bizottság /okt.2-i/ beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

4. napirendi pont:
Ügyrendi Bizottság beszámolója /okt.9-i/
/melléklet!/
- Okmányiroda létrehozása:
/melléklet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

254/2000./10.16./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
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12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
kihelyezett okmányiroda létrehozását
2001. január 1-i hatállyal kezdeményezi.
Utasítja a jegyzőt, hogy az előkészítő tárgyalásokat gyorsítsa
fel, s a decemberi testületi ülésen adjon tájékoztatást az iroda
nyitásának helyzetéről.
Felelős: jegyző.
Hat.idő: decemberi testületi ülés.

- Két új utcára névjavaslat:

/melléklet!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Van-e más javaslat?
Dr. Török Gábor képviselő:
Több név is leadásra került, Szt. Lászlóról egy nagyobb utca elnevezését képzeli el, a másik két
elvetett nevet jobbnak tartaná.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A legtöbb javaslatt erre a két névre érkezett. Azért lenne szükség mielőbb dönteni az utcák
nevéről, mert van olyan lakó, akinek az állandó lakcíme megszűnt, az új utcának pedig még
neve nincs. Ha valakinek jobb javaslata van, tegye meg.
Dr. Török Gábor képviselő:
A Szt. László utca helyett az id. Pál Mihály nevet javasolja.
Garádi István képviselő:
A döntést a Településügyi Bizottságra ruházná, mert több javaslata is lenne.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A bizottsági ülésre valamennyi bizottsági elnököt meghívtunk.
Varga Ernő jegyző:
Ebben a kérdésben csak a testület dönthet, döntési jogkört nem lehet átruházni.
Csető Béla alpolgármester:
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Van egy módosító javaslata, kérjék be a javaslatokat hogy milyen nevek kerüljenek előtérbe.
Füzéri István képviselő:
Egyik a Gyömrőy Aurél, a másik Ezredév utca legyen. A továbbiakban lehet arra érdemes
személyekről utcát elnevezni.
Aki az Ezredév utca elnevezéssel egyetért, szavazzon.
Megállapitja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodással az Ezredév
utca elnevezést elvetette.
Aki id. Pál Mihály utca elnevezéssel ért egyet, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodással egyetért az
id. Pál Mihály utca elnevezéssel.
Aki a Szt. László utca elnevezéssel ért egyet, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 8 tartózkodással a Szt.
László utca elnevezést elvetette.
Aki egyetért azzal, hogy a Mendei úthoz eső utcát id. Pál Mihály utcának, a következő utcát
Gyömrőy Aurél utcának nevezzük el, szavazzon.

255/2000./10.16./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
a Mendei úthoz közelebb eső utcát
id. Pál Mihály utcának,
a temetőhöz közelebb eső utcát
Gyömrőy Aurál utcának nevezi el.
Utasítja a polgármestert az utcanevek térképen történő átvezetésére, a döntés közhírelésére, továbbá az érintettek kiértesítésére.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

- Testületi ülés rendje:

/melléklet!/
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Mindannyiunknak van programja, javasolja maradjon meg a minden hónap második hétfője,
természetesen vannak rendkívüli ülések, nem érti miért kellene változtatni. Véleménye szerint
az is nehézkesen mozgatná a dolgokat, ha 10 nappal előbb küldenének értesítést. Nyári
szünetben nincsen ülés, rossznak tartja a rendkívüli ülések meghatározását.
Varga Ernő jegyző:
A rendkívüli üléseket nem kell tervezni, azokat bármilyen időpontban meg lehet tartani. A hat
ülés lenne meghatározott időpontban.

Dr. Török Gábor képviselő:
Felesleges a rendkívüli ülések időpontját meghatározni.
Csető Béla alpolgármester:
Egyetért az elmondottakkal.
Varga Ernő jegyző:
Ezzel a módosítással a szándék az volt, hogyha a munkaterv szerint leszabályozott időpontban
nehézségek merülnek fel, legyen olyan mérlegelési lehetősége a polgármesternek, hogy egy
héttel később hívja össze a testületi ülést, az egy héttel későbbi rendkívüli ülés összehívásának
elkerülésére.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Valóban előfordulnak olyan esetek, amikor egy héttel el kell tolni az ülés időpontját, erre kérne
a testülettől lehetőséget, természetesen csak nagyon indokolt esetben. Ha ez ellen a testületnek
nincs kifogása, nem kell írásban szabályozni.
Garádi István képviselő:
Lehetőség szerint tartsuk magunkat a munkarendhez, mert mindenkinek van egyéni programja.
Javasolná viszont, hogy a képviselők a jelenlét alapján kapják a tiszteletdíjat. Ha a képviselő
csak a testületi ülések felén van jelen, akkor a tiszteletdíj 50 %-át kapja meg, természetesen ez
a halasztásos ülésekre nem vonatkozik.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy ezt a javaslatot utasítsuk el, szavazzon.
A testület a javaslatot egyhangúlag elutasította.
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/Mezey Attila képviselő visszaérkezett az ülésterembe!/ 13 fő.
- Rendelettervezet - változtatási tilalom elrendelésére.

/melléklet!/

Rupp Zoltán műsz. irodavezető:
Az önkormányzatnak nem célja, hogy minden azt építsen, amit szeretne, hanem azt szeretné,
ha a rendezési tervnek megfelelően történnének az építkezések. Az elképzelés, hogy ezen
területen sportlétesítmények, lakópark épüljön. Ez a tilalom három évre szól, kártalanítás
nélkül.

Nagy Tiborné alpolgármester:
Kérdése, hogy megindult-e a tulajdonosokkal a kommunikálás és milyen fokon van? Jobbnak
látná, ha a lakossági fórum után fogadnák el ennek a tilalomnak az elrendelését. Tudják-e a
lakók egyáltalán miről van szó?
Rupp Zoltán műsz. irodavez.:
A lakók várják a fórumot, egyelőre 70 %-ban mondják azt, hogy nem, 30 % eladja. A
változtatási tilalom elrendelése abból indult ki, hogy több tulajdonos szeretne építeni az
ingatlanára. 22-én lenne egy összevont bizottsági ülés, ahol az elképzeléseket megtárgyalnák,
ezt vinnék a lakossági fórumra. Sajnos a már meglévő építési engedélyekre nem tudunk nemet
mondani, ezért szeretnénk elkerülni, hogy a továbbiakban ilyenek ne fordulhassanak elő.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért a változtatási tilalom elrendelésével, szavazzon.

Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 11 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal, 2 tartózkodással megalkotta a
28/2000./10.16./ sz. r e n d e l e t é t
a Nagyközségi Tanács 1/1988. /IX.29./ sz. Általános Rendezési Terv jóváhagyásáról szóló
rendelet módosításáról.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki az Ügyrendi Bizottság /okt.9-i/ beszámolóját elfogadja, szavazzon.
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256/2000./10.16./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
11 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodással az
Ügyrendi Bizottság /okt.9-i/ beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

5. napirendi pont:
Vagyonkezelő Bizottság beszámolója.
/melléklet!/
- Pálinkás Csaba Gyömrő, Zrinyi u. 16.sz. alatti lakos kérelme.
/melléklet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Amennyiben irreálisan alacsony összegről szól az adás-vételi szerződés, javasolja, hogy az
önkormányzat tartsa fenn az elővásárlási jogát, ehhez a műszaki iroda készítsen egy
értékbecslést.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a határozatot egészítsük ki azzal, hogy a műszaki iroda készítsen
értékbecslést és azt az adás-vételi szerződésben foglalt értékkel vesse össze, az értékbecsléstől
való eltérés esetén a testület dönt, szavazzon.
Név szerinti szavazásra van szükség.
Szavazás:

Rádóczi Gusztáv
Farkas Lajos
Garamszegi Sándor
Mezey Attila
Pesti Andrásné

igen
tartózkodott
igen
igen
igen

Csető Béla
Füzéri István
Garádi István
Nagy Tiborné
Dr. Petky Ferenc

igen
igen
igen
igen
igen
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Polgár Péter
Dr. Török Gábor

igen
igen

Spaits Miklós

257/2000./10.16./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
hozzájárul a Gyömrő, Csokonai u. 72 sz. alatti 2193/1 hrsz-ú
ingatlan értékesítéséhez ,amelynek 640/4160 tulajdoni hányada az Önkormányzaté.
Az adás-vételi szerződést az eladást kérelmező Pálinkás Csaba /Gyömrő, Zrínyi u.16./ aláírás előtt mutassa be a polgármesteri hivatal jegyzőjének.
A műszaki iroda készítsen az ingatlanról értékbecslést és azt
az adás-vételi szerződésben foglalt értékkel vesse össze, az értékbecsléstől való eltérés esetén a testület dönt előváráslási
jogáról.
Az eladási ár részaránya az önkormányzatot illeti.
Felelős: jegyző.
Hat.idő: folyamatos.

- Vrábel László és neje kérelme:
/melléklet!/

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

258/2000./10.16./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
Gyömrő Nk. Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gyömrő,
4675/2 hrsz-ú 1082 m2 területű kert ingatlant Vrábel László
és neje 1170. Bp. Tabán u. 1.sz. alatti lakosok tulajdonába adja, egyúttal a tartós földhasználati jogot az ingatlan-nyilvántartásból törölteti.

igen
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Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.

- Táncsics M. u. 95.sz. alatti szolgálati lakás sorsa:
szóbeli előterjesztés
Mezey Attila képviselő:
Azért kérte hogy vegyék fel tárgyalásra, mivel az ingatlan megüresedett. A Vagyonkezelő
Bizottság tárgyaljon a lakás sorsáról, annak javaslatáig más lakók részére ne kerüljön
kiutalásra, vagy eladásra.
Garádi István képviselő:
Következő napirendként tárgyalunk a könyvtárról. Véleménye szerint egy községi könyvtárat
főútvonal mentén kellene elhelyezni. Ilyen intézmény céljára inkább hasznosítható lenne ez az
épület, mint eladásra.
Csető Béla alpolgármester.
Javasolja, hogy ezzel foglalkozzon a Vagyonkezelő Bizottság, a volt könyvtár épületének
felújítására is visszatérnek.
Rádóczi Gusztáv polgármester.
Aki egyetért azzal, hogy a szolgálati lakás sorsáról tárgyaljon a Vagyonkezelő Bizottság,
szavazzon.

259/2000./10.16./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással döntött
arról, hogy a megüresedett Táncsics M. u.95.sz. alatt lévő szolgálati lakás sorsáról tárgyaljon a Vagyonkezelő Bizottság, a bizottság javaslatáig a lakás nem utalható ki új lakónak.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: november havi testületi ülés.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a Vagyonkezelő Bizottság beszámolót elfogadja, szavazzon.
/Garádi István képviselő elhagyta az üléstermet!/ 12 fő.
260/2000./10.16./ önkormányzati határozat:
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Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
Vagyonkezelő Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

6. napirendi pont:
Vagyonkezelő- Településügyi- Pénzügyi Bizottság beszámolója.
/melléklet!/
/Garádi István képviselő visszatért az ülésterembe!/ 13 fő.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A lakópark projekt és a 359/1 hrsz-ú út kiépítésének árajánlatára zárt ülést rendel el.
Aki a zárt üléssel egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület egyhangúlag egyetért a zárt ülés tartásával az Ötv. 12. § /4/ bek.
b. pontjára való tekintettel.
/A zárt ülés alatt Simon László képviselő megérkezett!/ Jelenlévő képviselők száma: 14 fő.
- Könyvtár épületének felújítása:

/melléklet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Csető Béla alpolgármester:
Javasolja, hogy vegyék le a napirendről, mivel a 12 millió+ÁFA felújítási költség irreálisan
magas ajánlat volt. Több vállalkozóval megnézik, hogyan lehetne olcsóbban elvégezni a
szükséges munkálatokat.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Megerősítené az alpolgármester úr által elmondottakat, szeretné, ha a könyvtár egy önálló
épületbe és főutcára kerülne.
Rádóczi Gusztáv polgármester.
Egy hónap múlva térjenek vissza a könyvtár épület sorsára, további tárgyalásra visszaadja a
Vagyonkezelő Bizottságnak.
Aki az okt.2-i összevont bizottsági ülés beszámolóját elfogadja, szavazzon.
263/2000./10.16./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
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14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Vagyonkezelő- Településügyi- Pénzügyi Bizottság /okt.2./
együttes ülésének beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

7. napirendi pont:
Vagyonkezelő- Településügyi- Pénzügyi együttes bizottsági ülés beszámolója
/okt.12./
/melléklet!/
- Terület felajánlása visszavásárlásra /Gyerczán Ferenc és tsa/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Nagy Tiborné alpolgármester:
Amikor megkeresték a visszaadási szándékkal elmondták, hogy a közművesítésekkel
kapcsolatos tárgyalások és azok megvalósítása nagyon hosszú időt vett volna igénybe, amire
ők nem tudtak várni, mert télire biztosítaniuk kell a lovak elhelyezését. A Tabányi-féle tanyát
vették meg, ahol a lakások és az istállók is megvannak. Elmondták, hogy amennyiben nem
tudjuk visszavásárolni, felajánlásukat továbbra is fenntartják. A visszavásárlást javasolja.
Simon László képviselő:
A területet a felajánlás miatt nagyon olcsón adtuk el, a visszavásárlást javasolja. Kéri a
testületet hallgassák meg a jelenlévő Vízmű vezetőjét, hogy miért nem vitték oda időben a
vizet?
Füzéri István képviselő:
Ő is kíváncsi miért adták vissza ezt az olcsó területet.
Farkas Lajos képviselő:
Felesleges találgatni, találtak egy olcsóbbat ahol minden megvan.
Jancsó Béla Közmű Kft. igazgatójának megadják a szót.
Jancsó Béla:
Amikor ennek a területnek a vízellátása szóba került, kiderült, hogy 500 m nyomóvezeték
hiányzik, kérdéses volt ennek és a mellette lévő területnek a vízzel történő ellátása. Ennek
ellenére kiadta a hozzájárulást minden megvett telekre. Nem tudja milyen céllal került a cég
rossz megvilágításba. Az is tudomására jutott, hogy állítólag csúszópénzeket fogadott el, ezt itt
most visszautasítja. Soha sem itt, sem egész élete során nem fogadott el csúszópénzt, aki ellene
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ilyen hangulatot kelt, megvannak az elintézési formái. Mindig az önkormányzat érdekeit
képviselte, nemegyszer áthágta ennek érdekében a feltétel rendszereket. A három év alatt 1500
vízmű-nyilatkozatot adtak ki, nem tudja miért kerültek ilyen negatív megítélésbe az utóbbi
időben.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Nemcsak a vízellátás volt problémás, hanem a villany például 3 millió Ft-ba került volna, amit
nem tudtak vállalni. Ezekkel a problémákkal kapcsolatosan összehívták valamennyi vállalkozót
és a közmű cégeket, nem tudja, hogy ezen a tárgyaláson mire jutottak, mert nem volt jelen.
Rupp Zoltán műsz.irodavez.:
Ezen a tárgyaláson jelen voltak az ELMŰ-től, Gázművektől, Közmű Kft-től. Úgy érzi, hogy a
visszamondás azért történt, mert rájöttek, hogy nagyon sokba kerül a közművesítés. Jancsó
úrék soron kívül kiadták a közmű-nyilatkozatot.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért a visszavásárlással, szavazzon.

264/2000./10.16./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a 0148/10 hrsz-ú, 10.000 m2 nagyságú ingatlantra vonatkozó
2000. március 29-én aláírt adás-vételi szerződést
4.000.000.- Ft vételár visszafizetése mellett
Gyerczán Ferenc és társával közös megegyezéssel felbontja.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Közli a Harmónia-K Kht. jelenlévő vezetőivel, hogy az út kiépítésének kivitelezésével az
EURO-ÚT-BAU Kft-t bízza meg az önkormányzat.
Miller Efim úr:
Elmondta, hogy fizetési problémái vannak, mellyel kapcsolatosan Jancsó úrral már
megegyezett. Sajnos így több gond fog felmerülni, ha az üzleti politika keveredésbe megy nem
jó. Ezt nem lehet külön csinálni.
Spaits Miklós képviselő:
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Jó lenne, ha a kivitelező és az önkormányzat között folyó tárgyalások, egyeztetések a
hivatalban történnének meg.

Miller Efim úr:
Kéri újra tárgyalni ezt a dolgot, mert mindössze két hét áll rendelkezésükre az útépítéshez.
Jancsó Béla úr:
Az az igazság, hogy a tervdokumentáció és a valóság nem fedi egymást, ezért többletmunka
várható. Amikor tárgyaltak nem merült fel többletmunka. Nem ismeri más vállalkozó ajánlatát,
de látszik, hogy kis különbség van.
Simon László képviselő:
Javasolja Sas Zoltán képviselőtársát, hogy ezeken a tárgyalásokon vegyen részt.
Spaits Miklós képviselő:
Nem érti miről tárgyalnak, amikor már a határozathozatal megtörtént.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Miller úrék decemberben tudnak fizetni és Jancsó úrék már holnap elkezdenék a munkát.
Rupp Zoltán műsz. irodavez.:
Holnap reggel megbeszélik a dolgot.

- Az uszoda megépítésére határidő módosítás.

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

265/2000./10.16./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással a
Harmónia-K Kht-vel szemben érvényesíti az adás-vételi
szerződésben kikötött 10 %-os áremelést, miután az uszoda
2000. december 31-ig nem készül el.
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Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

- Hóeltakarítás:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Javasolja, hogy ne a polgármester, hanem a műszaki iroda vezetője igazolja az elvégzett
munkát.
Csető Béla alpolgármester.
Maradjon így, majd a polgármester úr kijelöli, hogy ki fog ezzel foglalkozni.
Rádóczi Gusztáv polgármester.
Aki egyetért a határozati javaslattal, szavazzon.

266/2000./10.16./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
Kaiszler József Gyömrő, Béla u. 4.sz. alatti lakost bízza meg
a hó eltakarítási munkák elvégzésével
2.000.000.-Ft+ÁFA áron.
Különmunkák elvégzésére kizárólag a polgármester adhat
utasítást.
A megbízás a 2000 - 2001-es téli idényre érvényes.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki az együttes bizottsági beszámolót elfogadja, szavazzon.
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267/2000./10.16./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az
együttes bizottsági beszámolót /okt.12-i/ elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

8. napirendi pont:
Vagyonkezelő Bizottság:
Szendrei Péterné területvásárlási kérelme.
/melléklet!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon, név szerinti szavazás szükséges.

Szavazás:

Rádóczi Gusztáv
Farkas Lajos
Garamszegi Sándor
Mezey Attila
Pesti Andrásné
Polgár Péter
Spaits Miklós

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Csető Béla
Füzéri István
Garádi István
Nagy Tiborné
Dr. Petky Ferenc
Simon László
Dr. Török Gábor

268/2000./10.16./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
360/3 hrsz-ú területet 1.500.- Ft/m2 áron értékesíti
Szendrei Péterné, 1172. Budapest, Abaliget u.20.sz.
alatti lakos részére.
Utasítja a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére.

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
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Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2000. november 15.

9. napirendi pont:
Pénzügyi- Településügyi Bizottság beszámolója
- Vízi közmű hálózatfejlesztési hozzájárulás iránti kérelem.
/melléklet!/

Rádóczi Gusztáv polgármester.
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
A 20 % teljes összege kerüljön az önkormányzathoz. Kérjünk be 3 árajánlatot és az
önkormányzat válassza ki a megfelelő kivitelezőt. 2001. január 1-től kerüljön vissza a 20 % a
költségvetésbe.
Csető Béla alpolgármester:
A javaslat ellentétes a vállalkozóval kötött szerződésben foglaltakkal. Az önköltséget
határozza meg a vállalkozó.

Jancsó Béla úr:
Szeretné elmondani, mire elég a 20 %. 3000 db vízórát kell kicserélni, az előírt szabványnak
megfelelően, ami 35 millió Ft. A 20 %-ból 10-12 millió Ft képződik. Minden évben további
1200 vízóra csere van, ami 12 millió Ft. Ebből az úgynevezett fejlesztési pénzből vannak azok
az eszközök felújítva, amelyek a vízmű működését képezik. Ilyen: a teherautó, a munkagép,
szivattyúk stb. Ezeket a számlákat minden esetben készséggel az önkormányzat rendelkezésére
bocsátják. Ha arról van szó, hogy valami okból kifolyólag nincs víz, nem tudja hogyan lehet
szervezni, hogy a folyamatos vízellátást biztosítani tudják. Amennyiben a testület úgy dönt,
hogy ezeket a munkákat megversenyeztetik, fogja jelezni, és várja, hogy ad-e engedélyt vagy
sem az önkormányzat a munka elvégzésére. Amilyen döntés fog születni, úgy fognak eljárni.
Spaits Miklós képviselő:
A 20 % nem fejlesztési költség, sem a vízóra csere, mert azokat ütemterv szerint le kell
cserélni. Ha akut probléma lép fel, az üzemeltetőnek kötelessége a hibát megszüntetni és utána
el lehet számolni. Itt az a probléma, hogy a közös döntéshozatal soha nem történt meg.
Amikor a régi kutat újították fel, akkor is elmondta, hogy az új kutat kellene a hálózatra
rákötni, akkor most nem történtek volna meg a terület-visszaadások sem. Javasolja, hogy a
határozati javaslat szavaztatása történjen meg.

23

Garádi István képviselő:
Egyetért az elmondottakkal. Régóta tudott dolog, hogy fejlesztési elmaradások vannak, a 20 %
felhasználását kifejezetten a fejlesztésre gondolták fordítani. Hibát követtek el, amikor
konkrétan nem lett leírva, hogy mit jelent a fejlesztés, azonban az autó gumicseréje, sem a
vízóra csere nem tartozik bele. Kérdése, mi lett volna, ha nem javasolják a 20 %-ot, miből
oldotta volna meg a vállalkozó ezeket a problémákat? Teljesen más pénzből kell ezeket
megoldani.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A javaslat arról szól, hogy a 20 %-kal számoljon el az üzemeltető.
Mezey Attila képviselő:
Kérdése, dönthetne erről a testület egy hónappal később?
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Nem, mert minden év november 30-ig meg kell állapodni a bérleti díjban.
Jancsó Béla úr:
Eddig mindig elszámoltak, csak nem kaptak rá visszajelzést. Azt is el szeretné mondani, hogy
Gyömrő Nagyközségben 150.- Ft a vízdíj, míg a társközségekben 20 % nélkül magasabb.
/Garádi István képviselő elhagyta az üléstermet!/ 13 fő.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

269/2000./10.16./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
határozatban szólítja fel a Hydrokomfort Kft-t, hogy a 20 %os fejlesztési összegről és díjtámogatásról visszamenőleg /is/
számoljon el.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: folyamatos.

10. napirendi pont:
Pénzügyi Bizottság beszámolója.
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- Weöres Sándor Ált.Iskola és zeneiskola utóellenőrzése.
/melléklet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Nagy Tiborné alpolgármester:
Volcz Zoltánné igazgatónő betegség miatt nem jelent meg, a kérdésekre azonban ő válaszolni
tud.
/Mezey Attila képviselő elhagyta az üléstermet!/ 12 fő.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta.
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

270/2000./10.16./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
Weöres S. Általános Iskola és Zeneiskola utóellenőrzéséről
szóló jelentést, és az intézményvezető írásos reagálását elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

11. napirendi pont:
Szociális Bizottság beszámolója
- CSASE beszámolójának elfogadása.
/melléklet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás? Nincsen. Aki a beszámolót elfogadja, szavazzon.

271/2000./10.16./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó
beszámolóját elfogadta.
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Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.
/Garádi István képviselő visszaérkezett az ülésterembe!/ 13 fő.

12. napirendi pont:
Interpellációk, bejelentések:
/melléklet!/
Polgár Péter képviselő:
A parlagfű írtása nem történt meg.
/Farkas Lajos képviselő elhagyta az üléstermet!/ 12 fő.
Garádi István képviselő:
Az állomási könyvtár Soros Alapítványi pénzből került kialakításra. A könyvtár kialakításának
komoly okai voltak, mert nem akartak az állomáson hajléktalan szállót.
Rendelkeztünk egy villamos motorvonattal, ami egyértelműen az utasok kényelmét szolgálta,
továbbá nagyon sok vonat megállt Gyömrőn. Ezt azok a bejáró dolgozók értékelték, akik
manapság végig kínlódják azt a menetrendet, ami most van. A vasúti könyvtár létrehozásával
Gyömrő előszobáját is próbáltuk mutatni. Jelenleg egy gyomos, koszos állomásépület van
Gyömrő központjában, amiért az önkormányzat a felelős. Jelentős a visszalépés, ez azért is
sajnálatos, mert Rádóczi Gusztáv is MÁV-os dolgozó volt. A könyvtár megszüntetésére nem
magyarázat, hogy nincs dolgozó, mert dolgozó van, ha akarunk. A túlvállalás igaz, túlvállaltak,
de a település lakosságának érdekében.
A Csokonai iskola kerítését a mai nap megint megnézte. Ott nem felújításról van szó, az
eredetitől eltérő új alap van, ami építési engedély köteles, a magyarázat nulla. Nekünk erre
eljáró szerv kijelölést kellett volna kérni, ráadásul ronda is a kerítés.
A közvilágítás továbbra is rossz, naponta körzetekben nem ég a villany egész éjjel. Ebben az
ügyben naponta kellene eljárni az ELMŰ-nél.
Az állomási játszótéren lévő csúszda olyan méretű, hogy nem gyerekeknek való. Elképesztő az
egész játszótér.
Dr. Petky Ferenc képviselő:
Tarka est c. rendezvény lakossági bevételéből épült egy kosárlabda palánk és egy csúszda, de
eddig még egyikre sem volt panasz.
Simon László képviselő:
Már az elmúlt ülésen is elmondta, hogy az ELMŰ-nek van egy mozgóiroda szolgáltatása, ahol
lakossági ügyeket lehet elintézni. Kéri az intézkedést, a mozgóiroda Gyömrőre történő
irányítására.
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Volt egy testületi döntés, miszerint várakozni tilos táblát kell kirakni a Szt. István úton, mert
mindként oldalon folyamatos a parkolás, nem lehet normálisan közlekedni.
Rupp Zoltán műsz.irodavez.:
A Csokonai úti iskola kerítése véleménye szerint nem építés engedély köteles, azzal egyetért,
hogy lehetett volna szebb kerítés, de nem volt rá pénz.
Garádi István képviselő:
A választ nem tudja elfogadni, miért nem felügyeli a műszaki iroda, hogy milyen munkák
folynak a településen.
Füzéri István képviselő:
Nem az adóiroda dolgozójának munkáját akarta minősíteni, csupán azt észrevételezte, hogy
nem időarányosan történnek a befizetések, ezért meg kellene erősíteni az adócsoportot.
A kábel TV fektetése és azt követő helyreállítás Maglódon sokkal jobb minőségben történik,
mint Gyömrőn. Akik itt dolgoznak nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel a
helyreállításhoz, kéri, hogy erre folyamatosan jobban figyeljenek oda.
A Szegfű utcában a levágott gallyakat az úton hagyták, az egész utca nagyon rendetlen.
Kissné Páska Andrea pü.vez.:
Az adóiroda meg lett erősítve, a bevételek határidőhöz kötöttek, remélhetőleg lassan
ledolgozzák a hátrányt, ez az elkövetkezendő időkben fog meglátszani.
Garamszegi Sándor képviselő:
Véleménye szerint a gépjármű ügyintézésre is ráférne az erősítés.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Bejelenti, hogy november hónapban szabadságra szeretne menni, helyettese Nagy Tiborné
alpolgármester lesz.
Bejelenti továbbá, hogy a közmeghallgatás megtartására 2000. november 24-én pénteken 18
órai kezdettel kerül sor a Művelődési Házban.
Rupp Zoltán műsz.irodavez.:
A kábel TV fektetése után a legszigorúbb teljes helyreállítást kérték, ennek ellenőrzése a
műszaki ellenőr feladata.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki az interpellációkra adott válaszokat elfogadja, szavazzon.
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272/2000./10.16./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
8 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodással az
interpellációkra adott válaszokat elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Köszöni a figyelmet és megjelenést, a testületi ülést bezárja.

K.m.f.

/Rádóczi Gusztáv/
polgármester

/Varga Ernő/
jegyző

/Csető Béla/
jkv.hitelesítő

/Mezey Attila/
jkv.hitelesítő

