JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. augusztus 28-i rendkívüli ülésén
Gyömrőn, a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében.

Jelen vannak:

Rádóczi Gusztáv polgármester, Csető Béla alpolgármester, Farkas Lajos,
Garamszegi Sándor, Mezey Attila, Murvai Lászlóné képviselők, Nagy
Tiborné alpolgármester, Pesti Andrásné, Polgár Péter, Spaits Miklós
képviselők.

Távolmaradását nem jelezte:

Füzéri István, Garádi István, Dr. Petky Ferenc, Sas Zoltán,
Simon László, Dr. Török Gábor, Udvardi László.

Tanácskozási joggal részt vett: Varga Ernő jegyző.

Meghívottként megjelent:

Rupp Zoltán műsz.- beruh. irodavezető,
Kissné Páska Andrea pü.vezető,
Hodruszky Lajos vállalkozó,
Kertész Gyula vállalkozó.

Rádóczi Gusztáv polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülés
határozatképes, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Murvai Lászlóné és Pesti Andrásné képviselők
személyében.
Megállapítja, hogy a testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadta.
A jegyzőkönyvet Horváth Ferencné vezeti.
Aki a meghívón szereplő napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d tárgyalása:

1. napirendi pont:
A hó eltakarítás ismételt kiírása.
/melléklet/
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
Az első kiírás nem volt sikeres, ezért szükség van újabb kiírásra.
Kérdés, hozzászólás?
Murvai Lászlóné képviselő:
Kérdése, hogy mind a 4 személy ki lett értesítve?
Rupp Zoltán irodavezető:
Igen.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért a pályázat újra kiírásával, szavazzon.

208/2000./08.28/ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
utasítja a jegyzőt, hogy a hivatal szakapparátusának bevonásával ismételten bonyolítsa le a téli hó eltakarítás meghívásos
pályázatát.
A testület a nyertes elbírálására a 195/2000.sz. testületi
határozatban felkért 4 tagú bizottságot kéri fel.

Felelős: jegyző.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.

2. napirendi pont:
Pályázat a „Vis Maior” okán, a II. Rákóczi F. Általános Iskola kidőlt falának
költségeire.
/melléklet/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
A pályázatot konkrét összeg meghatározással kérik beadni. Aki egyetért a pályázat
előterjesztés szerinti beadásával, szavazzon.
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Szeretné elmondani, hogy az iskolában megvolt az évnyitó, egy hétvégi szülői segítséggel
helyre állt a rend, így időben megkezdődhetett a tanítás.

209/2000. /08.28./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács által
kiírt céljellegű decentralizált 2000. évi pályázatra VIS-MAIOR
esetre – a Gyömrő II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola épületszárny összeomlásának elhárítására.
Gyömrő Nagyközség Önkormányzata saját erejéből nem képes
megoldani a 2000. 07. 20-án összeomlott iskolaszárny – VISMAIOR – helyzetét, ezért 8.926.169.- Ft összegben pályázatot
nyújt be.
Gyömrő Nagyközség Önkormányzata vállalja a pályázati kiírásban szereplő eljárási költséget, mely az igényelt támogatás 0,002 %-a.
Egyben a 197/2000. /07.27./ sz. önkormányzati határozatát visszavonja.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

/Sas Zoltán képviselő megérkezett!/

3. napirendi pont:
A „Teleház” működési feltételeinek megteremtése.
/melléklet/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A határozati javaslat úgy szól, hogy bérleti díj mentesen kapják a helyiségeket, azonban
javasolja, hogy kerüljön bele, hogy a rezsiköltségeket a használó fizeti.
Sas Zoltán képviselő:
Az épület a „Teleház” kizárólagos használatába kerül?
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Kissné Páska Andrea pü. vez.:
Három helyiség használatáról van szó. A rezsiköltséget illetően meg kell állapodni, hogy az
számunkra is kielégítő legyen.
/Dr. Török Gábor és Dr. Petky Ferenc képviselők megérkeztek!/

Sas Zoltán képviselő:
Javaslata, hogy legyen egy év türelmi idő a rezsiköltségeket illetően is.
Rupp Zoltán irodavez.:
Almérők felszerelésére lehetőség van, vagy terület és légköbméter arányosan lehetne
megállapítani a rezsiköltséget.
Murvai Lászlóné képviselő:
Kérdése, hogy a TMK milyen munkálatokat folytat ott, fogyaszt-e értékelhető mennyiségű
energiát?
Kissné Páska Andrea:
Csak az irodai állomány költözött a hivatalba. A TMK használ egy irodahelyiséget, egy
melegedő helyiséget, ahol különböző elektromos gépek is vannak. Ennek a résznek külön
villanyórája van, azonban itt fűtési költség is felmerül.
Murvai Lászlóné képviselő:
Ha ott számítógépek fognak üzemelni, sokkal több lesz a fogyasztás mint eddig, így mérhető
lesz a különbség. Kérdése, mivel foglalkoznak majd, miért van szükségük ennyi helyiségre?

/Simon László képviselő megérkezett!/

Kertész Gyula vállalkozó:
Az indulás időszakában hagyományos számítógépeket telepítenek, melyekhez bárki
hozzáférhet, szövegszerkeszthet, internezhet. A későbbiekben videó felvételeket készítenének a
kábel TV-hez. Szeretnének különböző tanfolyamokat szervezni /távoktatás, nyelvoktatás/.Az
elképzelés szerint valamennyi szolgáltatás fizetődíjas lesz.
Murvai Lászlóné képviselő:
Milyen átalakításokat terveznek az épületen belül?
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Kertész Gyula vállalkozó:
A baloldali rész falát szeretnék kibontani, így egybenyitni a helyiségeket. A középső ablak
helyére ajtót szeretnének tenni, hogy az utcáról legyen a bejárat.
Murvai Lászlóné képviselő:
Mennyi időre adjuk bérbe a helyiségeket?
Rádóczi Gusztáv polgármester.
Határozatlan időre, természetesen a szerződésbe bele kell venni, hogy a bérlemény
megszünése esetén az eredeti állapotot kötelesek visszaállítani.
Csető Béla alpolgármester:
A közműveket le kell választani, nem kell közösködni.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Valamennyi felvetett problémát a szerződésnek kell tartalmaznia. Javaslata, hogy készüljön el
a szerződéstervezet, azt nézze át egy bizottság és kerüljön a testület elé.
A vizes helyiség használatát a TMK-nak biztosítani kell.
/Füzéri István képviselő megérkezett!/
Rupp Zoltán irodavez.:
A homlokzatváltoztatás, átalakítás építési engedélyköteles. Az eljárást társ-önkormányzat
folytatja le, továbbá a hatósági engedélyek beszerzésével is számolni kell.
Sas Zoltán képviselő:
Javaslata, hogy valakit bízzon meg a testület a tulajdonosi hozzájárulás kiadására.
Csető Béla alpolgármester:
Az elkészült terv legyen odaadva egy bizottságnak és bizottsági döntés után kerüljön a testület
elé.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Az eddigi adatok ismeretében a rezsiköltségek megfizetése kerüljön bele a szerződésbe. A
bérleti díjat egy évig nem fizet az egyesület. Aki ezzel a kiegészítéssel és a bérbeadással
egyetért, szavazzon.
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210/2000. /08.28./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
2000. szeptember 1-től határozatlan időre a Teleház
Egyesület részére bérbe adja a Táncsics M. út 65.sz.
/volt GAMESZ/ alatti ingatlanból három helyiséget.
2000. szeptember 1-től – 2001. szeptember 1-ig bérleti
díjat nem állapít meg, azt követően 2001. szeptember
1-től bérleti díj kerül megállapításra.
A rezsiköltségek megfizetéséről a szerződésben rendelkeznek.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal és 2001. szeptember 1-től folyamatos.

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

K.m.f.

/Rádóczi Gusztáv/
polgármester

/Varga Ernő/
jegyző

/Murvai Lászlóné/
jkv.hitelesítő

/Pesti Lászlóné/
jkv. hitelesítő

