JEGYZŐKÖNYV

Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2000. június 19-én
megtartott rendes ülésén Gyömrőn, Szabadság tér 1. hivatalos helyiségében.

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

Érkezését későbbre jelezte: Dr. Petky Ferenc
Garamszegi Sándor képviselő.

Távolmaradását nem jelezte:
Polgár Péter,
Spaits Miklós
Dr. Török Gábor képviselő.

Meghívottként megjelent:
Kissné Páska Andrea pü.vez.,
Rupp Zoltán műsz.-beruh. irodavez.
Jancsó Béla Közmű Kft. igazgatója,
Kőszegi Sándor
„
ig.h.,
Hochrein Dezső vállalkozó,
Szilágyi Sándor vállalkozó,
lakosság részéről: 2 fő.
Tanácskozási joggal részt vett: Varga Ernő jegyző.

Rádóczi Gusztáv polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a rendes
testületi ülés határozatképes, az ülést megnyitja.

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Garádi István és Mezey Attila képviselő
személyében.

Megállapítja, hogy a testület Garádi István és Mezey Attila képviselőt a jegyzőkönyv
hitelesítésre 12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta.
A jegyzőkönyvet Horváth Ferencné vezeti.
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Kérdése, hogy van-e napirend előtti felszólalás?
Murvai Lászlóné képviselő:
Kéri, hogy a testület Pesti Lászlónét juttassa be egy bizottságba.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Érkezett lemondás is, kéri az Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság elnökét, hogy a következő
testületi ülésre készítsen ezzel kapcsolatosan előterjesztést.
Szeretné kérni, hogy a Rendőrkapitányság beszámolóját vegyék előre.
A testület a –beszámoló előrevételével egyhangúlag egyetértett.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdése, hogy van-e más javaslat a napirendekkel kapcsolatosan? Ha nincs, aki a meghívón
feltüntetett napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület a napirendi pontokat 12 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül
elfogadta.

N a p i r e n d tárgyalása:

Rendőrkapitányság beszámolója.
/Melléklet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Köszönti Jandó István alezredes urat, valamint Bodoki István őrsparancsnok urat. Kérdése,
van-e kiegészítés?
Jandó István alezr. úr:
A beszámolót néhány szóval szeretné kiegészíteni.
Sajnos a rendőrség nehéz anyagi helyzetben van, sok a gépkocsikkal kapcsolatos probléma és
komoly problémát jelent a költségvetési keret túllépése, melyet a közbiztonság érdekében
meg kellett lépni. A mai viszonyok között csak gépkocsi igénybevételével lehet eredményeket
elérni. Monoron 7 kocsit kellene kicserélni, Gyömrőn mind a kettőt. Úgy néz ki, hogy a
szovjet járandóság terhére Monor 3 kocsit fog kapni, azt még nem tudni, hogy Gyömrő kap-e.
A gépkocsik javítási költségei komoly nehézségeket okoznak. Jelenleg 500 lakosra jut egy
rendőr, Budapest vonatkozásában ez 250 fő. Még hosszú ideig ezzel a létszámmal kell
dolgozni, a hiányzók pótlását nyugdíjasokkal tudjuk megoldani.
/Polgár Péter képviselő megérkezett!/ A jelenlévő képviselők száma: 13 fő.
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Egy közbiztonsági koncepció kidolgozása van folyamatban, melynek alkalmazásával
remélhetőleg kevesebb bűncselekmény történik majd. Létrehoztak egy áldozatvédelmi irodát,
ahol súlyos bűncselekmények feldolgozásával foglalkoznak. Minden hétfőn 16-18.00 óráig
van ügyfélfogadás.
Jelenleg két alapítvány működik, aki be akar fizetni a rendőrőrs parancsnokához fordulhat
segítségért.
A legtöbb bűncselekmény elkövetése Monoron és Ecseren történt az elmúlt időszakban, a
legjelentősebb a lopás. Csatlakozni lehet a riasztó rendszerhez, mely nagyon jó megelőző
módszer.
Sajnos a járőrszolgálat nem folyamatos létszámhiány miatt, de ha szükséges a szomszédos
rendőrőrsök besegítenek. Bejelentés esetén 15 percen belül a helyszínek vannak a rendőrök.
A vasúti rendőrség 2 fővel működik, sajnos az egyik hosszabb ideje betegállományban van.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Köszöni a kiegészítést, kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Murvai Lászlóné képviselő:
Nagyon ideje lenne, ha a kormány fel tudná mérni azt a helyzetet, hogy a rendőrséget és az
egészségügyet kiemelten kellene kezelni. Addig amíg ez nem történik meg sem a
védelmünket, sem az egészségünket nem biztosítják.
Szomorúan olvasta a beszámolóban, hogy a Polgárőrség nem dolgozott a múlt évben sem és
ebben az évben sem.
Kéri, hogy a motorosokat próbálják elkapni, akik a lakosság éjszakai nyulgalmát zavarják.
Nagyon sok a gyorshajtó a József A.utcán és a lekövezett utakon is.
Nagyon sok barnabőrű árus járja a utcákat és zavarják a lakosságot. Kérdése, ha telefonon
bejelentést tesznek, kijönnek a rendőrök?
Nem érti, hogy a csendháborításra miért kellene rendeletet alkotni, mivel a mai napig nem
változott meg az idevonatkozó törvény, Azt kellene betartatni szabálysértési bírságok
kiszabásával. Egy rátermett szabálysértési előadóra volna szükség, aki betartatná a rendeletet.
Udvardi László képviselő:
Egyetért az elmondottakkal. Kéri, hogy a gépjármű ügyintézést állítsák vissza Gyömrőn.
Jandó István úr:
Az volna a legjobb, ha államilag megfelelő összegű támogatást kapnának, de az árvízhelyzet
miatt még elvontak, nemhogy többet kaptak volna.
Tudomása szerint a Polgárőrség anyagiak hiánya miatt nem működik. A csendháborítás benne
van a szabálysértési törvényben. Az engedély nélküli árusokkal kapcsolatosan rendszeresen
intézkednek, ha látják őket az utcán be kell szólni az őrsre és ki fognak menni.
Szeretné bejelenteni, hogy Gyömrőn az új őrsparancsnok helyettes Fehér Sándor százados úr.
Mindent megpróbálnak elkövetni annak érdekében, hogy a gépjármű ügyintézés újra
működjön Gyömrőn, mert a jelenlegi állapot tarthatatlan. Sorszámot osztogatnak és egy jelzett
időpontra jönnek vissza az emberek. Az ügyfelek 30 %-a intézhetné ügyeit Gyömrőn. Az
ügyintézéshez egy nagyobb helyiségre volna szükség.
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Simon László képviselő:
Nem kaptak egyenes választ arra, hogy az önkormányzatnak, vagy a rendőrségnek kell
intézkednie szabálysértési ügyben?
Jandó István úr:
Mindkettő intézkedhet, az önkormányzat helyszíni bírsággal, a rendőrség feljelentés alapján.
Bodoki István őrsparancsnok:
A Polgárőrség nemrég jelezte, hogy július elején tartják alakuló ülésüket és szeretnének
együtt dolgozni a rendőrséggel. A Gyömrő 2000 folyamatosan jelzi, ha valami probléma van,
igen sokat segítenek a rendőrség munkájában.
A gyorshajtókkal szemben fel fognak lépni. Vélemény szerint nem ártana egy pár egyirányú
utcát létrehozni és egyes területekről a teherautókat kitíltani. Az engedély nélküli árusokkal
szemben azonnal tudnak intézkedni a bejelentést követően.A csendháborításra vonatkozó
jogszabályt át fogják nézni a jegyző úrral, a hatékonyabb fellépés érdekében..
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Köszönti Kelemen József alezredes urat, aki időközben megérkezett. Ha van kiegészíteni
valója, kéri, tegye meg.
Kelemen József alezr.rendőrkapitány:
A monori kapitányságon óriási sorbaállások vannak, nem tudják azokat az ügyfeleket ellátni,
akik naponta odaérkeznek. Két hétre előre adják a sorszámokat, sajnos mind a személyi, mind
a technikai körülmények nem alkalmasak jelenleg arra, hogy a gépjármű ügyintézés rövid
időn belül Gyömrőre kerüljön.
A személyi igazolvány ügyintézés átkerül az okmányirodákba. Január 1-vel Pécelen és
Gyálon kerültek kialakításra okmányirodák, ezzel Monornak csökkenni fog a forgalma.
Sajnos nemcsak a napi átírásokat kell bonyolítani, hanem a háttér munkát is., ami több száz
nagyságrendű.
/Spaits Miklós képviselő megérkezett!/ A jelenlévő képviselők száma: 14 fő.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Lesz-e Gyömrőn gépjármű ügyintézés?
Kelemen József alezr.úr:
A gépjármű Gyömrőn történő ügyintézéséhez különböző feltételek biztosítása után lesz
lehetőség. Ezúton szeretné megköszönni az önkormányzat segítségét, úgy érzi korrekt
munkakapcsolat alakult ki az önkormányzat és a rendőrség között. Úgy érzi, hogy a jelenlegi
szűkös anyagi körülmények között is eredményesen dolgoznak.
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Murvai Lászlóné képviselő:
Az egyirányú utcák létrehozását nem támogatná, mert Gyömrőn már igen nagy forgalom van,
és ezzel csak káoszt okozhatnánk. A tehergépjárművek kitiltása nem tudja mennyire
megvalósítható, de azokról az utakról, ahol súlykorlátozás van, nagyon jó lenne.
Bodoki István őrspk.:
Kidolgozás alatt van egy térfigyelő rendszer, amelyek a forgalmasabb helyekre kerülnének
felszerelésre. A rendszer a kábel televízió rendszerére telepíthető. Ha már emberi fejlesztést
nem kapnak, próbálják azt technikával kiváltani.
/Dr. Petky Ferenc és Garamszegi Sándor képviselők megérkeztek!/
A jelenlévő képviselők száma: 16 fő.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Megköszöni a rendőrség résztvevőinek beszámolóját. Aki a rendőrkapitányság beszámolóját
elfogadja szavazzon.

151/2000./06.19./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
rendőrkapitányság beszámolóját elfogadta.
Utasítja a polgármestert, hogy a gépjármű ügyintézés visszaállítása tárgyában és érdekében vegye fel a kapcsolatot a kapitányság vezetőjével.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2000. július 31.

1. napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló, beterjesztett határozati javaslat:
/Melléklet!/

Rádóczi Gusztáv polgármester.
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
A kiállítás 7-éig volt megtekinthető, nem érti miért került a beszámolóba. Hiányolja a
beszámolóból a városi pályázat eredményét. Kormánypárti oldalról meg lehetett volna
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támogatni, mivel bőven kaptunk igéreteket, nem beszélve arról, hogy az alpolgármester
asszony elég szép pénzt kapott érte.
A Dózsa tanya szomszédos ingatlanára sittet hordanak Maglódról. Nem tudja kinek az
engedélyével. A föld alatt aszfalt van, ami veszélyes hulladéknak minősül. Nem érti miért ide
hordják és miért nem a maglódi hulladéklerakóba, vagy oda, ahol újra tudják hasznosítani az
aszfaltot. Ebben az ügyben a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi Felügyelőséghez fog
bejelentést tenni.
A csatornaépítésnél a József A. utcában nagyon primitív módon a szegély fel lett szaggatva,
melyet illegálisan elszállítottak. Óriási por van, jó lett volna, ha 7-8 mm-es bazalt került volna
a felbontott útszakaszokra. Nem tudja miért nem alkalmaztak útátfúrást, ahelyett, hogy több
helyen keresztbevágták az aszfaltot. A József A. utca tekintetében legyünk annyira szigorúak,
mint a PEMÁK és azt kérné, hogy szélesebb nyomvonalon történjen a helyreállítás.
A szennyvíztisztító bérleti díját jogi útra kell terelni.
Simon László képviselő:
Az aszfalt lerakatok miatt feljelentést tettünk.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Amikor tudomásunkra jutott az aszfalt lerakása, levelet írtunk Maglódnak, az eljárás
megindult, naponta tárgyalnak erről folyamatosan.
Spaits Miklós képviselő:
Az előző vezetés sem nyerte el a városi címet, azonban nagyon szeretne ennek a kérdésnek
utánamenni. A miniszterelnök úrral fog ebben az ügyben tárgyalni, mivel 2 évig nem lesz
lehetőség újra pályázni. A pályázat elkészítése nagyon komoly munka volt, de a feltételeknek
meg kell felelni.
Murvai Lászlóné képviselő:
Nagyon örül annak, hogy körzetében megindult a csatornázás, de a leterített mészkő
rettenetesen porzik, kéri a környezetvédelmi bizottságot hogy kérjen szakvéleményt a
leterített kőről, mert tudomása szerint rákkeltő hatása van.
Nem tudja miért kell német céggel foglalkozni, ha egyszer elhatároztuk, hogy a
csatornaüzemeltetést vissza akarjuk venni.
A jövőben kéri az óvodákat címmel feltüntetni, mert így nem lehet tudni melyik óvodáról van
szó.
Kéri, hogy a jövőben a jegyzőkönyv elé kerüljenek a kérelmező iratok.
Garádi István képviselő:
Nagyon sok sikert kíván a miniszterelnök úrral történő beszélgetéshez. A Magyar Közlönyben
lezártan jelentek meg a pályázatok. 1997-ben nem készültek kellőképpen fel a pályázatra,
mert az utolsó pillanatban szóltak, hogy nyújtsuk be a pályázatot.
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Csető Béla alpolgármester:
Két évvel ezelőtt 200.000.- Ft-ot fizetett ki Garádi úr a pályázat elkészítőjének, csak ezt már
elfelejtette.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Nem tudja mit nevez Garádi képviselő szép pénznek, mert egy hónapig napi + 4óra túlóra díja
lett részére megszavazva a pályázat elkészítéséért. Ma érkezett meg az indoklás, hogy miért
nem lettünk város, egyébként megdicsérték a pályázatot.
Az óvodákat a jövőben címmel fogjuk ellátni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Erősen kifogásolják az utak aszfaltozatlanságát, az intézményhálózat növekszik, van még
teendő azért, hogy város legyünk.
Rupp Zoltán irodavez.:
A József A. utca lakói is jelezték, hogy az útszegélyt megrongálták, természetesen teljes
helyreállítást kérünk, és félpályás aszfaltozás lesz.
Simon László képviselő:
Egy hónappal ezelőtt történt egy közös megbeszélés, hogy a Szt. István út egyik oldalára
megállni tilos táblát tegyenek ki, kérdése ez kinek a dolga lenne?
Sas Zoltán képviselő:
A jegyzőkönyv még nem készült el, ami alapján a tábla kihelyezhető lenne.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a polgármesteri beszámolót elfogadja, szavazzon.

152/2000./06.19./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a
polgármester beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Polgármester által beterjesztett határozati javaslat:
/Melléklet!/
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
Egy megbeszélés során megegyezés történt Miller úrral, hogy a művelési ágból történő
kivonás költségét a jövő évi részletnél levonjuk, így átmenetileg átvállalják.
Spaits Miklós képviselő:
Ez nem szerepel a határozati javaslatban.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Csak akkor adhatjuk el a területet, ha kivonatjuk a művelési ágból.
Javasolja, hogy legyen benne a határozatba, hogy az ingatlan a vevő bírtokába csak a vételár
teljes kifizetésekor kerül, addig a beruházásokhoz önkormányzati hozzájárulást adunk. A mai
napon beadták az uszoda tervét.
Garádi István képviselő:
Továbbra sem javasolja támogatni, a művelési ágból történő kivonást 100 %-ig fizessék meg
a vevők.
Simon László képviselő:
Volt egy rendkívüli ülés, amikor ketten nem szavazták meg a kivonás 50 %-át, azonban azóta
olyan megállapodásra jutottak, hogy a jövő évi részletből lesz levonva, így hozzájuthatunk a
pénzünkhöz. Igaza van Garádi Istvánnak, de mégis előre kellene lépni.
Murvai Lászlóné képviselő:
Meg kellett volna pályáztatni ezt a területet és lehet hogy magyar ember is jelentkezett volna.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a kivonás 100 %-át a vevő fizesse, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 10 tartózkodással a 100 %ot elvetette.
Aki Nagy Tiborné alpolgármester által indítványozott módosító javaslatával együtt a
határozati javaslattal egyetért, szavazzon. Név szerinti szavazás szükséges.

Név szerinti szavazás:
Rádóczi Gusztáv
Farkas Lajos
Garamszegi Sándor
Mezey Attila
Nagy Tiborné
Dr. Petky Ferenc

igen
igen
igen
igen
igen
igen

Csető Béla
Füzéri István
Garádi István
Murvai Lászlóné
Pesti Andrásné
Polgár Péter

igen
igen
nem
nem
nem
igen
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Sas Zoltán
Spaits Miklós

igen
igen

Simon László
Udvardi László

igen
igen

153/2000./06.19./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
„Harmónia K” Szociális Szolgáltató Kht. /2230. Gyömrő,
Táncsics M. u.2/a./ vevő részére az alábbi ingatlanokat – a
művelési ágból való kivonás után – értékesíti.
a./ -

359/2 hrsz-ú, 4.190 m2, 0,00 aranykorona
359/4 hrsz-ú, 5.799 m2 11.08 aranykorona
359/6 hrsz-ú 8.536 m2, 16.30 aranykorona
359/7 hrsz-ú, 7.999 m2, 15.28 aranykorona
359/8 hrsz-ú, 8.000 m2, 15.75 aranykorona
359/9 hrsz-ú, 8.000 m2, 19.76 aranykorona
- /mindösszesen 42.524 m2/

b./ A vételárat a testület 900.- Ft/m2 átlagárban szabja meg.
Fizetési feltételek:
-

2000-ben 14.174 m2-ért 800.- Ft/m2-t, 11.229.200.- Ft-ot,
azaz Tizenegymillió-háromszázharminckilencezerkettőszáz forint
2001-ben 14.175 m2-ért 900.- Ft/m2-t, 12.757.500.- Ft-ot,
azaz Tizenkettőmillió-hétszázötvenhétezerötszáz Ft-ot,
2002-ben 14.175 m2-ért 1.000.- Ft/m2-t, 14.175.000.- Ft-ot,
azaz Tizennégymillió-egyszázhetvenötezer Ft-ot
köteles vevő egy összegben kifizetni.

Mindösszesen: 38.271.700.- Ft, azaz
Harmincnyolcmillió-kettőszázhetvenegyezerhétszáz forint.
c./ Az adásvételi szerződésben ki kell kötni, hogy az árak csak akkor a megjelölt mértékűek, ha az uszoda 2000-ben megépül.
Az építés mulasztása /halasztása/ 10 % áremelkedést von maga után a
2001-es, illetve 2002-es években.
A vevő az ingatlan birtokába a vételár kifizetése után kerül, addig a beruházáshoz tulajdonosi hozzájárulást ad az önkormányzat.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.
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2. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
/Melléklet!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a jelentést elfogadja, szavazzon.

154/2000./06.19./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

3. napirendi pont:
Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság beszámolója.
/Melléklet!/
II. félévi munkaterv elfogadása:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Nagy Tiborné alpolgármester:
A csatornáról nem lenne elegendő a polgármesteri tájékoztatóban szót ejteni?
Udvardi László képviselő:
Nem szükséges önálló napirend, csak legyen tájékoztatás.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a II. félévi munkatervet elfogadja, szavazzon.

155/2000./06.19./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
2000. év II. féléves munkatervét elfogadja az előterjesztett
formában.
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Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2000. december 31.

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

156/2000./06.19./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az
Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

4. napirendi pont:
VOKS Bizottság beszámolója.
/Melléklet!/
Fekete István Ált.Iskola Alapító okirata:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Mezey Attila képviselő:
A Fekete István Általános Iskola Alapító Okiratának átdolgozása jelentős
többletfinanszírozást igényel. Ez a térségi szerep jó lenne részünkre a várossá váláshoz. Egyik
oldalon többletfinanszírozás, de másik oldalon a térségi szerepet javítja.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Itt szakmaváltásról lenne szó, több gyerek nem lenne, csak szerkezetet változtatna. 10
osztályos + 2 éves szakmai képzés lenne, mely 3-4 millió többletet jelentene. Az
intézményvezetővel átbeszélték a dolgot, későbbiek folyamán visszatérünk rá.
Mezey Attila képviselő:
Az igazgató visszavonta a kérelmét?
Nagy Tiborné alpolgármester:
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Megérti a mostani helyzetet, az alapító okiratot teljes egészében át kell dolgozni, most egy
elvi döntés szükséges a következő költségvetés elfogadásáig.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért az előterjesztésben leírt állásfoglalással, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület 14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással a
Fekete István Általános Iskola és Szakiskola alapító okiratával kapcsolatos
előterjesztésben leírtakkal egyetért, döntés szükséges a következő költségvetés
elfogadásáig.
- Weöres Sándor Általános Iskola és Zeneiskola álláshely bővítése:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Murvai Lászlóné képviselő:
Jelenleg a túlóra terhére, azonban a jövő évben + 1 főt kell tervezni.
Nagy Tiborné alpolgármester:
A túlórák száma 4,33-mal csökken, ezt a tantárgyfelosztáson tudja ellenőrizni.
Mezey Attila képviselő:
Kérdése, van-e betöltetlen álláshely és mennyi?
Nagy Tiborné alpolgármester.
Ezt nem tudja megmondani, de ehhez az álláshelyhez a feladat megvan, túlórában nem lehet
olyan hatékonysággal ellátni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

157/2000./06.19./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
Weöres S. Általános Iskola és zeneisklába a zeneiskolai oktatáshoz a túlórák terhére egy álláskeret létesítését engedélyezi
2000. szeptember 1-től.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2000. szeptember 1.
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- Kalocsai Pálné kinevezésének meghosszabbítása:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdése, hogy hozzájárul-e a nyílt tárgyaláshoz?
Kalocsai Pálné bölcsődevezető:
Igen. Elmondja, hogy a gyakorlati és írásbeli vizsgákon sikeresen túl van, holnapután lesz a
szóbeli vizsgája.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Iskolai végzettsége magasabb, de ennek a szakmai képzettségnek is eleget kell tennie az
előírások szerint.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért a határozati javaslattal, szavazzon.

158/2000./06.19./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással döntött arról, hogy Kalocsai Pálné bölcsőde vezetői kinevezését
2004. 05. 30-ig
meghosszabbítja, amennyiben a csecsemő és kisgyermekgondozó
szakképesítés megszerzését 2000. 06. 30-ig bemutatja.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2000. június 30.

Garádi István képviselő:
A következő témakör személyeket érint, zárt ülés elrendelését kéri.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért a zárt ülés elrendelésével, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület 16 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül zárt ülést rendel el.
--------------------------------------

A rendes ülés folytatódik.
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a VOKS Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.
/Farkas Lajos képviselő elhagyta az üléstermet!/ jelenlévők száma: 15 fő.

160/2000./06.19./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a VOKS
Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

5. napirendi pont:
Pénzügyi Bizottság beszámolója:
/Melléklet!/
-Harmónia K. Közhasznú Társaság közüzemi díjtételek megállapítása:
/Farkas Lajos képviselő visszaérkezett az ülésterembe!/16 fő/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Egy évre kérné a kedvezményes fizetési lehetősége, mert kutat szeretne fúrni.
Spaits Miklós képviselő:
Ne foglalkozzunk ezzel, javasolja, hogy a bizottság javaslatát fogadják el.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.
161/2000./06.19./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a „Harmónia K” Kht. gazdálkodó szervezetként fizesse a közüzemi díjakat.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: folyamatos.
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-Szennyvízkezelés bérleti díja:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A 84.- Ft/m3 nem tartalmazza a próbaüzem költségét. A bérleti díjat az üzemeltető kifizeti, a
próbaüzemet pedig az önkormányzat fizeti.
Füzéri István képviselő:
Úgy tudja, hogy a próbaüzemet az üzemeltető fizeti.
Jancsó Béla ig.,:
A pénzügyi bizottsági ülésen elmondták véleményüket, nem arról van szó, hogy nem akarnak
fizetni bérleti díjat, hanem nem tudnak. Tudomásul veszik a testület döntését, viszont a
fedezetet nem tudják előteremteni.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Vannak olyan információi, hogy le van állítva a próbaüzem. Kéri, hogy vizsgálják meg a
problémákat, ha az önkormányzatnak szükséges lépnie, tegye meg.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Javításra nekünk sincs pénzünk. Most az a kérdés, hogy az üzemeltetésben hogyan állapodnak
meg. A próbaüzem új helyzet.
Jancsó Béla ig.:
A Műszaki Egyetem leállította a próbaüzemet, melyet közölni fog a Vízügyi Igazgatósággal.
Az eddigi költséget elő fogják terjeszteni.
Murvai Lászlóné képviselő:
A tavalyi bérleti díj be lett fizetve?
Kissné Páska Andrea pü.vez.:
1,5 millió Ft-ot fizetett az üzemeltető.
Jancsó Béla ig.:
Mivel a bérleti díj m3 arányos, valószínű negatív szám fog kijönni.
Murvai Lászlóné képviselő:
Ha abszolút nem tudnak fizetni, meg kell nézni mi a probléma.
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Jancsó Béla ig.:
Egy független szakértő vizsgálja meg a kérdést. Itt be kell kombinálni a szennyvízbírságot és
még nagyon sok dolgot. Egyet tud mondani, hogy együttműködnek a szakértővel és a legjobb
tudásuk szerint járnak el.
Murvai Lászlóné képviselő:
Nem feltételezi, hogy készakarva nem fizetnek, ha valóban kimutatható, hogy nem tud fizetni
és eldöntjük a 84.- Ft/m3 díjat, hogyan fogjuk behajtani? Itt valami nagy problémának kell
lennie, ha semmit nem ajánlanak.
Jancsó Béla ig.:
Itt annyira szélsőséges helyzet alakult ki, hogy nem tudnak fizetni. Ha a csatornadíjhoz hozzá
lehetne nyúlni, más lenne a helyzet. Nagyon sok vita volt erről, hogy politikai kérdés, hogy a
rákötési hajlandóság ne csökkenjen stb.
Spaits Miklós képviselő:
Soha nem volt politikai kérdés a csatornadíj. Szeretné ha szavazásra kerülne a határozati
javaslat.
Garádi István képviselő:
Rendkívül csodálkozik azon, hogy olyat ír le az üzemeltető, hogy az önkormányzatnak
hitelez. Hallottuk, hogy nem tud bérleti díjat fizetni. Családokat kilakoltatnak manapság ha
nem fizetnek a szolgáltatásokért. Nem kényszer Gyömrőn üzemeltetni. Ha veszteséges az
üzemeltetés egyezzenek meg és az üzemeltető mondjon le erről a területről. Nem hiszi, hogy
ez a tevékenység veszteséges, és hogy évek óta veszteséges. Vagy az igazságtól vagyunk
távol, vagy valaki nem egészen normális, hogy veszteségesen üzemeltet évek óta.
Azt kérné az üzemeltetőtől, hogy vonja le a tanulságot és köszönjenek el egymástól.
Egészen más kérdés a próbaüzem. A környezetvédelmi Bizottság tárgyalja meg ezt a kérdést,
a Műszaki Egyetem illetékese mondja el a véleményét.
/Murvai Lászlóné képviselő elhagyta az üléstermet!/ Jelenlévők száma: 15 fő.

Sas Zoltán képviselő:
Van egy szerződésünk az üzemeltetővel, miszerint bérleti díjat kell fizetnie, az hogy miért
nem tud, nem a mi dolgunk. Szeretné ha a Kft. egész tevékenységét egy független műszaki
szakértő megvizsgálná.
Garádi István képviselő:
A Kft. gazdasági élete nem érdekli, az érdekli fizet-e vagy sem. Neki is az a véleménye, hogy
egy független szakértő vizsgálja meg az üzemeltető tevékenységét.
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Simon László képviselő:
Annyiból érdekli a gazdasági tevékenysége, hogy tud-e gazdaságosan működni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért a pénzügyi bizottság javaslatával – 84.- Ft/m3 -, szavazzon.

162/2000./06.19./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
a 2000 évre a szennyvízkezelés bérleti díját 84.- Ft/m3-ben
állapítja meg.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Volt egy javaslat, miszerint az üzemeltetés műszaki és gazdasági mutatóit vizsgálja meg egy
független műszaki szakértő. Aki ezzel egyetért, szavazzon.
Dr. Petky Ferenc képviselő:
Határidő?
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A megbízástól számított egy hónap.

163/2000./06.19./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a a szennyvíztisztító és csatorna üzemeltetés műszaki és gazdasági tevékenységének vizsgálatára
egy független műszaki szakértőt bíz meg.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: a megbízástól számított egy hónap.

- Szemétszállítási díj megállapítása:
/Melléklet!/
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/Murvai Lászlóné képviselő visszaérkezett az ülésterembe!/ Jelenlévők száma: 16 fő.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Meglepte a leírt ultimátum, mely szerint amennyiben az emelés nem valósul meg, nem tudja
vállalni a szemétszállítást. Kérdése, mi volt az oka annak, hogy nem tudtunk megegyezni a
vízművel, vagy az Elektromos Művekkel a díjbeszedésre. Ha a beszedésről megegyeztek
volna, nem lenne szükség emelésre, mert mindenki fizetne. Az emelésben nagy veszélyt lát,
mert még kevesebben fogják megvásárolni a matricát és egyre többen fogják kihordani a
szemetet a település szélére. Az emeléssel csak a becsületes emberek fogják megfizetni a
település szemétszállítását és bányakezelését. Semmiképp nem tartja szükségesnek az
emelést, minél szélesebb körben történő díjbeszedést kell megoldani.
Simon László képviselő:
Az elmondottakkal félig-meddig egyetért, de szeretné, ha Garádi úr átadná a 8 év
tapasztalatát, hogyan lehet beszedni a díjat.
Garádi István képviselő:
Az Elektromos Művekkel már elég előrehaladott megállapodások voltak, azonban az illető
elkerült onnan. Ha a vízdíjat be lehet szedni, be lehetne szedni a szemétdíjat is. Az
Elektromos Művek folyamatosan fejleszti a díjbeszedést, el kell indítani velük ez irányú
tárgyalásokat. A Fővárosi Gázműveket is meg lehetne keresni ebben a témában.
Csető Béla alpolgármester:
Garádi úr polgármestersége idején két közterület felügyelő szedte be a pénzt, ezt elfelejtette
elmondani. A mi pénzünkön szedték be a pénzt. Ezt most is meg lehet csinálni, hogy
felveszünk két embert díjbeszedésre.
Füzéri István képviselő:
Aki nem vesz kukacédulát, nem viszik el a szemetét.
Ha nem veszi igénybe a szolgáltatást miért kellene fizetnie?
Garádi István képviselő:
A szemétszállítás igénybevétele mindenkire nézve kötelező. Van egy önkormányzati rendelet,
mely minden lakosra kötelező érvényű. Minden háztartásban van szemét. A szolgáltatásért
pedig fizetni kell.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A költségvetésbe csak az I. n. évre terveztünk bányakezelési díjat. Ha ezt nem hárítjuk a
lakosságra, akkor miből fogjuk fizetni? A környező községekben 400.- Ft/hó a
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szemétszállítási díj. A havi emelés egy doboz cigaretta ára. Előbb, vagy utóbb az emelést
végre kell hajtani.
Murvai Lászlóné képviselő:
A Polgármester úr pont úgy beszél, mintha csak szemétszállítási díjat fizetne a lakosság. Ha
valaki cigarettázik, nem fog lemondani a cigarettáról. A millenniumi napok helyett egy
szerényebb ünnepséget kellett volna csinálni és meg volna a fedezet. Valamennyi közmű díja
emelkedik, két nyugdíjas nem tudja fenntartani az ingatlant, amit hosszú évtizedek alatt
megszerzett. Ne mindig azt a lovat üssük, ami húz, vagy mindenkit támogatunk, vagy senkit.
Simon László képviselő:
Valóban mindennek emelkedik az ára, óriásit emelkedtek az üzemanyag árak. Nem olyan
nagymértékű ez az emelés, hogy ne lehessen kifizetni.
Füzéri István képviselő:
Miért mindent a lakosságra kell hárítani?
Garádi István képviselő:
Örül Füzéri képviselő hozzászólásának, hogyan lett ez az önkormányzat ilyen drága? Szeretné
elmondani, hogy a közlekedési vállalatok közül senki nem emelt az idén év közben. Semmi
másról nincs szó, mint a lakosság sanyargatásáról. Hol van egy másik árajánlat? Kértünk
másik árajánlatot?
Simon László képviselő:
Ne emeljenek semmit, de a felelősséget azok vállalják, akik az emelés ellen vannak, ha nem
lesz szemétszállítás.
Murvai Lászlóné képviselő:
A bányakezelési díjat ne hárítsuk a lakosságra. Ebben az évben és a múlt évben több millió Ft
értékű ingatlanokat adott el az önkormányzat és még sincs pénz. A bányakezelés soha nem
volt a lakosságra hárítva, nem igaz, hogy ezt nem tudjuk kigazdálkodni.
Csető Béla alpolgármester:
Miért lett ilyen drága az önkormányzat? Javasolja gyűjtsék ki hogy miért? Javasolja, hogy a
polgármester tegye fel szavazásra a javaslatokat.
Hochrein Dezső vállalkozó:
Július 1-től lehet hozni vállalkozót, ha nem lesz megfelelő díj megállapítva, nem csinálja.
Mezey Attila képviselő:
Azt kellene eldönteni, hogy milyen módon kívánja beszedni a díjat? Lehetőség szerint csak az
idei évre határozzuk meg. Ha megemeljük a díjat morgolódni fog a lakosság, de ha nem viszi
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el a vállalkozó, akkor mit fog szólni. Csak a hátralévő két negyedévre állapítson meg a
testület most szemétszállítási díjat.Ezt követően fél évig lehet vitatkozni azon, hogy melyik
beszedési módszer mellett voksol a testület.
Garádi István képviselő:
A 950.- Ft/negyedév díjat javasolja, ez az összeg tartalmazzon 50.- Ft bányakezelési díjat, a
többit vállalja az önkormányzat.
Sas Zoltán képviselő:
Soha nem azt az összeget szedtük be, amibe valójában került a szemétszállítás. A
bányakezelési díjat máról-hónapra nem lehet a lakosság nyakába varrni. Javasolja, hogy
arrafelé igyekezzünk, ami reális.
Spaits Miklós képviselő:
A bányakezelési díjat bele kell foglalni a szemétszállítási díjba.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Valamennyi javaslat tartalmazza a bányakezelési díjat.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A 950.- Ft nem tartalmazza a bányakezelési díjat. Kérjünk be másik árajánlatot?
Csető Béla alpolgármester:
Ne akarjuk szétverni egy olyan dolgot, ami már jól megy.
Füzéri István képviselő:
Az újságba le kell írni, hogy valójában ennyibe kerül.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Ki ért egyet a 950.- Ft/negyedév szemétszállítási díjjal, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület 12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodással a 950.Ft/negyedév szemétszállítási díj megállapításával egyetért.
Aki ennek értelmében a rendeletmódosítást elfogadja, szavazzon.

Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 12 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal, 4 tartózkodással megalkotta a
20/2000. /06.21./ sz. r e n d e l e t é t
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a köztisztasági, közterületi és környezetvédelmi szabályzásról szóló 1/2000. /01.25./ Ök. sz.
rendelet módosításáról.
Mezey Attila képviselő:
A bánya üzemeltetésének felülvizsgálata polgármesteri feladatkör. 4,8 millió Ft-ot fizetünk
évente, hasonló összeget fizetnek az ÉKÜ-nek a társközségek is. Csak ebből kb. 30 millió Ft
bevétele van, ehhez hozzájön a lakosság által kivitt szemétszállítási bevétel, a maglódiaktól
beszedik a pénzt a szennyvízleürítésért, pluszbevételt jelent a vasak szétválogatása.
Mindösszesen kb. 40 millió bevételük van, kiadási oldalon befizetik az áfát és üzemeltetik a
dózert, foglalkoztatnak egy éjjeliőrt és egy adminisztrátort.
Megfontolás tárgyává teszi, hogy önkormányzati kezelésbe nem lenne-e gazdaságosabb a
környező településekkel együtt a működtetés. Ez a tevékenység olyan nagyságrendű, mellyel
érdemes lenne foglalkozni.
Garádi István képviselő:
Az ötlet jó, de teljesen járhatatlan. Sajnos vannak községek, akiknek a szemétszállítását az
ÉKÜ végzi.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a Pénzügyi Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

164/2000./06.19./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Pénzügyi Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

6. napirendi pont:
Településügyi Bizottság beszámolója:
/Melléklet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Spaits Miklós képviselő:
A JET-VILL Építő és Épületgépészeti Főváll. és Kivitelező Kft-től érkezett egy ajánlat,
amivel jelenleg nem tudunk mit kezdeni, meg kell tartani, hogy alkalomadtán lehessen vele
élni.
/Farkas Lajos képviselő elhagyta az üléstermet!/ Jelenlévők száma: 15 fő.
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2.sz. átemelő áthelyezése:
Simon László képviselő:
Próbáljunk megegyezni, hogy ne a Döbön-patak mellé kerüljön az átemelő, még akkor sem,
ha 100 m vezetéket spórolnánk.
Csető Béla alpolgármester:
Ezzel kapcsolatosan egy bejárást fogunk tartani, javasolja, hogy a döntést utalják a
településügyi és a környezetvédelmi bizottság elnökeinek hatáskörébe.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a javaslattal egyetért, szavazzon.

165/2000./06.19./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással
elutasítja a II.sz. átemelő 818 hrsz-ú ingatlanra történő áthelyezését.
Megbízza a településügyi és környezetvédelmi bizottság elnökeit
Simon Lászlót és Spaits Miklóst, hogy helyszini bejárást követően az átemelő elhelyezéséről döntsenek.
Felelős: polgármester, bizottsági elnök.
Hat.idő: 2000. szeptember 1.

- V. sz. átemelő áthelyezése:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon, név szerinti szavazás szükséges.

Név szerinti szavazás:

Rádóczi Gusztáv
Füzéri István
Garádi István
Murvai Lászlóné
Pesti Andrásné
Polgár Péter
Simon László
Udvardi László

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Csető Béla
Garamszegi Sándor
Mezey Attila
Nagy Tiborné
Dr. Petky Ferenc
Sas Zoltán
Spaits Miklós

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
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166/2000./06.19./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
hozzájárul a 4077 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, illetve a
4076 hrsz-ú magántulajdonú ingatlanok cseréjéhez.
A cserét követően az V.sz. átemelő kerüljön a 4076 hrsz-ú
ingatlanra, amelyhez a tulajdonosi hozzájárulást a testület jelen határozatával megadja.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2000. november 30.

- IV.sz. átemelő áthelyezése:

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

167/2000./06.19./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a IV.sz. átemelő 3399 hrsz-ú ingatlanra történő áthelyezéséhez
hozzájárul, a tulajdonosi hozzájárulást jelen határozatával megadja.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2000. november 30.

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

168/2000./06.19./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Településügyi Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2000. november 30.
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7. napirendi pont:
Vagyonkezelő Bizottság beszámolója:
/Melléklet!/
/Udvardi László képviselő elhagyta az üléstermet!/ Jelenlévők száma: 14 fő.
-

Üllői u. 1.sz. alatti földterület értékesítése:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon. Név szerinti szavazás szükséges.

Név szerinti szavazás:
Rádóczi Gusztáv
Füzéri István
Garádi István
Murvai Lászlóné
Pesti Andrásné
Polgár Péter
Simon László

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Csető Béla
Garamszegi Sándor
Mezey Attila
Nagy Tiborné
Dr. Petky Ferenc
Sas Zoltán
Spaits Miklós

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

169/2000./06.19./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Üllői u. 1.sz. alatti, 648/1 hrsz-ú, 752 m2 nagyságú ingatlanát /földterületet/ értékesíti.
Az értékesítés licitálással történjen, amelynek alapösszege
1.000.- Ft/m2.
A licitáláson nyertes vásárlóval a polgármester kösse meg az
adás-vételi szerződést.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2000. július 31.

/Farkas Lajos, Udvardi László képviselők visszaérkeztek az ülésterembe./
Jelenlévők száma: 16 fő.
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Varga Ernő jegyző:
A Pest Megyei Közigazgatási Hivatal észrevételt tett, hogy pártok részére nem adható
ingyenesen ingatlan, berendezési tárgy, közműhasználat. A Vagyonkezelő Bizottság a kérdést
megtárgyalta éa 1.000.- /hó díj megállapítását javasolta. A pártvezetőkkel történt egyeztetés
során 50.- Ft/m2 – 100.- Ft/m2 közötti díj megállapításában maradtunk.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Tekintettel arra, hogy rezsiköltség pontosan nem állapítható meg 80.- Ft/m2 díjat javasol.
Füzéri István képviselő:
Ez a valós költség hány %-át fedezi?
Kissné Páska Andrea pü.vez.:
Ez pontosan nem mérhető, mert több hasznosítása is van egy-egy épületnek.
Sas Zoltán képviselő:
Véleménye szerint az önkormányzat nyer rajta.
Füzéri István képviselő:
Milyen jogviszony lesz, és mi lesz a határideje?
Nagy Tiborné alpolgármester:
A kiutalásokat is rendbe kell tenni, és abban fogjuk a határidőt is megszabni.
Farkas Lajos képviselő:
A Kisgazdapárt helyiségét hat szervezet használja, hogyan osztják el a költséget?
Csető Béla alpolgármester:
Egymás között elintézik.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért a pártok részére történő helyiségbér 80.- Ft+ÁFA/m2/hó összegben történő
megállapításával, szavazzon.

170/2000./06.19./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
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a pártok helyiségbérét 2000. július 1-től
80.- Ft+ÁFA/m2/hó
összegben állapítja meg.

Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2000.július 1-től folyamatos.

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

171/2000./06.19./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Vagyonkezelő Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

8. napirendi pont:
Vagyonkezelő- Településügyi- Pénzügyi Bizottság együttes beszámolója.
/Mellékelve!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Kaptunk egy anyagot, de nem tudjuk micsoda. Nem érti miért lesz a pálya ilyen kicsi. Az
egész anyagból nem derül ki, miről van szó. Szeretné tudni, hogyan állapította meg az
értékbecslő ezeket az összegeket? Ezen a területen jó néhány magántulajdon van, amit ki kell
sajátítani. Az önkormányzat többségi arányát nem szabad megszüntetni. Maga az előterjesztés
rendkívül gyenge, áttekinthetetlen.

Sas Zoltán képviselő:
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Van két határozati javaslat. Ezek a problémák a bizottsági ülésen is felmerültek, ezért
alakulna a munkacsoport, hogy a dolgokat tisztázni tudják. De erről Szilágyi Sándor úr
nyilatkozzon.
Szilágyi Sándor úr:
Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. A pálya mérete megfelel az előírásoknak. Egy normális
labdarugó pálya és két kisebb pálya, ahol edzőmérkőzéseket lehetne folytatni.
Ha Gyömrőn komolyabb sportéletet szeretnénk, a tervezetet egy folyamatnak kell tekinteni.
A jelenlegi pályán 5 csapatnak kell beosztani az idejét.
A jelenlegi állapoton szeretnénk változtatni.

/Mezey Attila eltávozott az ülésteremből!/
/Dr. Török Gábor képviselő megérkezett!/ Jelenlévők száma: 16 fő.

Simon László képviselő:
Hová kerül a nagypálya?
Csető Béla alpolgármester:
A lefolyó be lesz csövezve, 18 m-rel fog előbbre kerülni a mostani pálya, hátul lesz egy
kispálya és egy edző pálya.
Nagy Tiborné alpolgármester:
A pálya átépítéséhez az önkormányzatnak tulajdonosi hozzájárulást kell adni, felépítményről
nincs szó. Azt tudná támogatni, hogy egy bizottság dolgozza ki alaposabban a jogi és
tulajdonviszonyokat.
Csető Béla alpolgármester:
Semmi felépítmény nincs. A 2.sz. határozati javaslat tartalmazza, hogy egy munkacsoport
alakulna, akik több változatot dolgoznának ki, kéri támogassa a testület a munkacsoport
felállítását.
Garádi István képviselő:
A jövőben kidolgozottabb anyag és előterjesztés kerüljön a testület elé.
Rádóczi Gusztáv polgármester.
Aki az 1.sz. határozati javaslattal egyetért, szavazzon.
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172/2000./06.19./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
tulajdonosi hozzájárulását adja a sportpálya átépítéséhez.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: folyamatos, ill. 2000. december 31

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a 2.sz. határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

173/2000./06.19./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodással
a Gyömrői Sportegyesület privatizációjának előkészítésére
munkacsoportot hoz létre, amelynek tagjai:
Egri Miklós
Sas Zoltán
Spaits Miklós.
A munkacsoport feladata, hogy a privatizációról az önkormányzat elé döntésre alkalmas előterjesztést készítsen.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2000. szeptemberi testületei ülés.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki az együttes bizottsági beszámolót elfogadja, szavazzon.

174/2000./06.19./ önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
a Településügyi- Vagyonkezelő- Pénzügyi Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

29

9. napirendi pont:
Interpellációk, bejelentések:
/Melléklet!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdése, hogy az írásban adott válaszokat elfogadják-e?
Murvai Lászlóné képviselő:
A Józsa-féle ház bontásáról kér intézkedést. A kerékpártároló elkészítéséről konkrét határidőt
kér.
Gyömrő több területén nem ég a villany, miért fizetünk az ELMŰ-nek olyan szolgáltatást,
amit nem végez el.
A Művelődési Ház környezete nagyon elhanyagolt, térdig érő gaz van, kéri annak
rendezéséről gondoskodjanak.
A PEVDI környezetszennyező hordóinak eltávolításával kapcsolatosan még mindig nem
kapott megnyugtató választ. Kéri, hogy ebben az ügyben intézkedjen a Polgármester úr.
A volt laktanyához és lakótelephez vezető aszfalt út rettenetesen tönkre van téve, fel kell
szólítani az ott parkírozó vállalkozót, hogy az utat tetesse rendbe.
Szeretné látni, hogy a közterület felügyelő hány felszólítást vitt ki a Mátyás király utcába,
mert rettenetes gazos a közterület.

/Udvardi László, Spaits Miklós, Dr. Petky Ferenc képviselők elhagyták az üléstermet./
Jelenlévők száma: 13 fő.
Farkas Lajos képviselő:
Valóban siralmasan néz ki a Művelődési Ház környezete.

Simon László képviselő:
Fel kell hívni a lakosság figyelmét, hogy élő fákra ne tűzzenek ki hírdetéseket, akik kitűzik
meg kell őket bírságolni.
Nagyon sok lakossági megkeresés érkezett hozzá, hogy a község koszos, szemetes.
Véleménye szerint ez azért van, mert nincsenek meg a megfelelő eszközök a rendben
tartáshoz. Átad egy listát a Polgármester úrnak, amely eszközöket meg kell vásárolni, mert
azok nélkül a közmunkások sem tudnak dolgozni.
Garádi István képviselő:
Az elektromos hibákkal kapcsolatos el kellene járni az ELMŰ-nél, mert az utóbbi időben
nagy a hiányosság egy-egy térségben nem ég a villany. Csak azt fizessük ki, amit valóban
szolgáltatnak.
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Ilyen elhanyagolt Gyömrő nagyközség még nem volt, nagyobb odafigyelést kér az
illetékesektől.
Simon László képviselő:
Tudomásul kell venni, hogy senkitől nem lehet munkát követelni, ha nincs meg hozzá a
megfelelő eszköz.
Polgár Péter képviselő:
A Művelődési Ház környéke is azért nincs rendben tartva, mert nincs eszköz és ember.
Rupp Zoltán műsz.-beruh.irodavez.:
Az a kevés ember is akik vannak, két hónapig a táborban dolgoztak. Egyelőre a tábori
munkák befejeződtek, remélhetőleg a községben is változni fog a helyzet.
Rádóczi Gusztáv polgármester köszöni a figyelmet és megjelenést, a rendes testületi ülést
bezárja.

K.m.f.

/Rádóczi Gusztáv/
polgármester

/Varga Ernő/
jegyző

/Garádi István/
jkv.hitelesítő

/Mezey Attila/
jkv.hitelesítő

