JEGYZŐKÖNYV

Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2000. május 15-én
megtartott nyílt 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
képviselő, Nagy Tiborné alpolgármester, Pesti Andrásné, Sas Zoltán,
Spaits Miklós, Udvardi László képviselő.

Távolmaradását nem jelezte: Garamszegi Sándor, Dr. Petky Ferenc, Polgár Péter,
Simon László, Dr. Török Gábor képviselő.

Meghívottként megjelent: Jancsó Béla Közmű Kft. ügyv.ig.,
Kőszegi Sándor "
ügyv.ig.h.
Németh László NOVOTRON Rt. képviselője,
Hodruszky Lajos vállalkozó,
Kertész Gyula vállalkozó,
Bodoki István,
Kissné Páska Andrea pü. vez.

Tanácskozási joggal részt vett: Varga Ernő jegyző.

Rádóczi Gusztáv polgármester köszönti a megjelenteket, külön szeretettel köszönti Pesti
Andrásné új képviselőt, megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, az ülést
megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Csető Béla alpolgármester és Farkas Lajos
képviselő személyében.
Megállapítja, hogy a testület Csető Béla alpolgármestert és Farkas Lajos képviselőt a
jegyzőkönyv hitelesítésre 12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.
A jegyzőkönyvet Horváth Ferencné vezeti.
Felkéri Pesti Andrásnét, hogy tegye le az esküt.
Pesti Andrásné képviselő leteszi az esküt és bemutatkozik:
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Pesti Andrásné szül. Jakab Judit vagyok, férjemmel saját családi házban élünk a Rudolf
utcában. Egy 33 éves fiam van, aki ugyancsak Gyömrőn lakik családjával saját családi
házban. Két unokám van egy hat és féléves és egy négyéves. Rokkant nyugdíjas vagyok, ezért
sok szabadidővel rendelkezem, van időm a község érdekében dolgozni, szeretném ha
befogadnának.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Köszöni a bemutatkozást és jó munkát kíván Pesti Andrásnénak.
Kérdése, van-e napirend előtti felszólalás.
Mezey Attila képviselő:
A trianoni szerződés aláírásának évfordulójára és annak megemlékezésére hívja fel a testületi
tagok figyelmét. Indítványozza, hogy június 4-én tartsanak megemlékezést az országzászló
előtt, a hivatal A épülete előtt legyen félárbócra eresztve a nemzeti lobogót, valamint
gondoskodjanak a fekete zászló épületekre történő kitételéről.
Spaits Miklós képviselő:
Felkéri Garádi István képviselőt, hogy a jövőben ne mint megyei tanácsnok, hanem mint
községi képviselő tegye meg interpellációit.
Garádi István képviselő:
Nagyon örül annak, hogy Spaits Miklóst ennyire idegesíti a megyei tanácsnoki titulus, de ezt
a címet joga van használni, valamint megköszöni neki, hogy igyekezett ezt a címet elvenni
tőle.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A pénzügyi beszámolónál szeretné kérni, hogy vegyék fel napirendként a víz- és szennyvíztelep további üzemeltetésének megtárgyalását, valamint a településügyi beszámolónál a
NOVOTRON Rt. információs kábel lefektetésének megtárgyalását.
Aki egyetért azzal, hogy a pénzügyi beszámolónál napirendként kerüljön megtárgyalásra a
víz- és szennyvíztelep további működtetésének kérdése, szavazzon.

122/2000./05.15./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a víz- és szennyvíztelep további müködtetését tárgyalásra napirendként felveszi.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a településügyi beszámolónál napirendként kerüljön megtárgyalásra
a
NOVOTRON Rt. információs kábel lefektetésének ajánlata, szavazzon.

123/2000./05.15./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
döntött arról, hogy napirendként felveszi a NOVOTRON
Rt. információs kábel kérdésének tárgyalását.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a mai napirendi pontok tárgyalásával egyetért, szavazzon.
A testület az előterjesztett napirendi pontok tárgyalását 12 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.

N a p i r e n d tárgyalása:

1. napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló, valamint a polgármester által beterjesztett határozati javaslatok.
/melléklet!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Udvardi László képviselő:
Kéri, hogy a csatornaépítés ütemezése jelenjen meg az újságban, hogy a lakosság
felkészűlhessen.
Csető Béla alpolgármester:
A kivitelező kiértesíti a lakosságot, ezt nem lehet újságban megjelentetni, mert ha esős az idő,
nem tudnak dolgozni, tehát pontos időpontot nem lehet leírni.
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Farkas Lajos képviselő:
A Mendei útról nem lehet megközelíteni az Annahegyi utcát, a Tóth József utcát és az
Eperfasort, mivel aki megvette a kastély területét eltorlaszolta az utat. Ha ezekben az
utcákban elkezdik a csatornázást, nagy problémák lesznek.
/Garamszegi Sándor képviselő megérkezett!/ A jelenlévő képviselők száma 14 fő.
Mezey Attila képviselő:
Kérdése, ki a műszaki ellenőr?
Csető Béla alpolgármester:
Tóth Titusz úr, valamint Molnár Pál úrhoz lehet fordulni, ha valami probléma van. Minden
kedden van egyeztetés a SÁMA irodaházban.
Garádi István képviselő:
A megyeházán találkozott Üllő polgármesterével, aki tájékoztatta a Gyömrő-Üllő vízmű
dolgainak állásáról, s arról, hogy ebben az ügyben küldött levelet Rádóczi Gusztáv
polgármester úrnak, valamint a Képviselőtestületnek. Szeretné, ha a képviselőknek címzett
levelet a jövőben másolatban valamennyi képviselő megkapná.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A per ebben az ügyben folytatódik, mivel nem vártak arra, hogy mi beszerezzük a tulajdonjog
tisztázásához szükséges papírokat.
Aki a polgármesteri beszámolót elfogadja, szavazzon.

124/2000./05.15./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
a polgármester beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

- polgármester által beterjesztett határozati javaslatok:
/pályázat a 4.sz. Általános Iskola és Szakiskola tanterembővítésére, mellékelve!/
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Spaits Miklós képviselő:
Véleménye szerint csak akkor kellene pályázni, amikor a fedezet rendelkezésünkre áll.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Addig nem választanak kivitelezőt, amíg nincs pénz.
Sas Zoltán képviselő:
A pályázat be lett adva, a lebonyolítást a testület nélkül is végezheti a hivatal.
Nagy Tiborné alpolgármester:
A testületi határozatra szükség van, mert a hatáskört átruházzuk a három bizottsági elnökből
álló bizottságra.
Murvai Lászlóné képviselő:
Amikor a pályázaton elnyerik a pénzt, akkor legyen egy rendkívüli ülés és akkor kerüljön sor
határozathozatalra.
Mezey Attila képviselő:
A határozati javaslat elfogadását javasolja.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A pénz elnyeréséig kérjünk be árajánlatokat a tervek alapján.
Varga Ernő jegyző:
A bizottsági elnökök döntsenek ebben az ügyben, amennyiben a pályázat alapján döntés
született a szükséges összeg elnyeréséről.
Garádi István képviselő:
A meghívásos szót kihagyná, érdemes volna valamelyik napilapban megjelentetni, mert jobb
ajánlatot kaphatunk.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Akinek szimpatikus a jegyző úr javaslata, szavazzon.
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A testület 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodással a jegyző úr javaslatával
egyetért.
/Simon László képviselő megérkezett!/ Jelenlévő képviselők száma: 15 fő.
Rádóczi Gusztáv polgármester.
Aki a nyílt pályázattal ért egyet, szavazzon.
A testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 9 tartózkodással a nyílt pályázatot elvetette.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért a határozati javaslattal, valamint azzal, hogy a pályázat meghívásos legyen,
szavazzon.

125/2000./05.15./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
11 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással
utasítja a jegyzőt, hogy a hivatal szakapparátusának bevonásával bonyolítsa le a 4.sz. Általános Iskola és Szakiskola tanterembővítésének meghívásos pályázatát.
A testület a nyertes kiválasztásához - amennyiben a pályázat alapján döntés született a szükséges összeg elnyeréséről - a háromtagú szakértői bizottságba Spaits Miklós, Polgár Péter és Sas Zoltán bizottsági elnököket választotta.
Felelős: jegyző.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.

- határozati javaslat a II/B/3.4. csatornaszakasz építéséhez:
/melléklet!/

Nagy Tiborné alpolgármester:
Fedezetként nyújtjuk be a határozati javaslathoz mellékelt ingatlanokat.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.
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126/2000./05.15./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
Gyömrő Nk. Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a Központi Környezetvédelmi Alaphoz csatorna
II/B/3.4. ütem kivitelezési munkáihoz biztosított saját forrás
kiegészítésére 71.959.- eFt összegben.
A nagyközségi Önkormányzat megvalósítani kívánja Gyömrő
szennyvízcsatornázása II/B/3.4. ütemében tervezett beruházást
és ahhoz 90.372.000.- Ft saját forrást biztosít.
Az Önkormányzat a nyert támogatás biztosítékaként a 013 hrsz-ú
az Önkormányzat tulajdonát képező szántót ajánlja fel, melynek
ingatlanforgalmi értéke összesen 155.767 eFt.
Az ingatlan forgalomképes és tehermentes.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

- Ingatlanfedezetek benyújtásáról határozati javaslat:

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

127/2000./05.15./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással
hozzájárul ahhoz, hogy a gyömrői Kóczán úti 013 /86.537 m2/,
015 /38.555 m2/, 016/6 /108.116 m2/, külterületi, a gyömrői 3917 /41.478 m2/, a 4801/4 /20.160 m2/, a 4907/7
/10.481 m2/ belterületi, valamint a balatonalmádi 0114,4
/7.907 m2/ hrsz-ú erdő, gazdasági épületek, ingatlanok
- szükség szerint - fedezetül szolgáljanak a gyömrői csatorna beruházás hiteleihez
Felelős: polgármester.
Hat.idő: szükség szerint és folyamatos.
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2. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Simon László képviselő:
A patak ki lett tisztítva, kéri, hogy a közreműködők kapjanak köszönőlevelet.
Garádi István képviselő:
A 45-ös határozat szövegét nem érti.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Mi kezdeményeztük a raktárak áthelyezését a Mendei úti területre, azonban felmerült egy
másik lehetőség is, ezért a határozatunk határidejét december végéig meg kell
hosszabbítanunk.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Ebben az ügyben nem vagyunk késésben, a Településügyi Bizottság ezzel kapcsolatosan
tegyen le egy újabb határozati javaslatot.
A 45-os határozatra jelentés mondatának második részét kihúzásra javasolja.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Egyetért a köszönőlevél megírásával, akik részt vettek a patak tisztításában érezzék, hogy a
testület figyel rájuk.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja, szavazzon.

128/2000./05.15./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.
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3. napirendi pont:
Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság beszámolója:
- Művelődési Ház Alapító Okirata:
/melléklet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Nagy Tiborné alpolgármester:
A termékbemutató szót javasolja benne hagyni, mert így szerez tevékenységet.
Mezey Attila képviselő:
Kérdése, igaz-e, hogy polgármesteri utasítás szerint meg lett tíltva a Művelődési Házban a
politikai pártok rendezvénye.
Varga Ernő jegyző:
Úgy nyilatkoztunk, hogy a választásokon kívűl közintézményben politikai rendezvényekre
nem kerülhet sor.

/Dr. Petky Ferenc képviselő megérkezett!/ A jelenlévő képviselők száma: 16 fő/

Murvai Lászlóné képviselő:
Felháborítónak tartja, mert a Művelődési Ház azért van fenntartva, hogy ott rendezvényeket
rendezzenek.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Itt véleménye szerint félreértés történt. A művelődési ház igazgatója megkereste Őket egy
plakáttal, mely szerint egy politikai párt, politikai rendezvényt kíván tartani, ezt követően
senki nem tért vissza a dologra.
Garádi István képviselő:
Mi minősül közintézménynek? A Művelődési Ház nem is az önkormányzat tulajdona.
Amennyiben dr. Torgyán József megjelenne Gyömrőn egy esős napon, meg kellene engedni,
hogy ott előadást tartson. Természetesen minden ilyen rendezvény megtartásáról meg kell
kérdezni a róm.kat. egyház képviselőjét.
Sas Zoltán képviselő:
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Minden rendezvényt meg lehet tartani a művelődési házban, amit a törvény nem tílt.
Farkas Lajos képviselő:
Véleménye szerint is minden pártnak helyet kell adni a rendezvényeik megtartásához.

Mezey Attila képviselő:
Politikai rendezvényt nem célszerű tartani iskolákban, óvodákban, a hivatal épületeiben.
Azonban olyan intézményben, amelynek tevékenységében szerepel a terem és eszközbérleti
díj, bármilyen célra igénybevehetik annak termeit. Kéri, hogy a jövőben egyik párt se kapjon
elutasító választ.
Murvai Lászlóné képviselő:
Volt már arra is példa, hogy a MIÉP az iskola aulájában tartott rendezvényt, tulajdonképpen
ez az iskolának bevételt jelent.
A választási kampány már elindulhat, a művelődési ház arra való, hogy ott rendezvényeket
tartsanak.
Csető Béla alpolgármester:
Javasolja, hogy rendeletben legyen leszabályozva, hogy milyen kivételes esetekben utasítható
el a rendezvény megtartása.
Garádi István képviselő:
Véleménye szerint az alapító okiratot nem az intézményvezetőnek, hanem a polgármesternek
és jegyzőnek kell aláírnia.
Nagy Tiborné alpolgármester.
Az alapító okirat az idevonatkozó törvények értelmében készült, az intézményvezető készíti
el és Ő irja alá, ez eddig is így történt.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki az alapító okirat elfogadásával egyetért, szavazzon.

129/2000./05.15./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Gyömrői Petőfi S. Művelődési Ház Alapító Okiratát elfogadta.
Felelős: polgármester.
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Hat.idő: azonnal és folyamatos.
- Kéményseprő-ipari szolgáltatás helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása:
/melléklet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester.
Kérdés, hozzászólás?
A rendelet alkalmazásának helyes időpontja 2000. július 1.
Garádi István képviselő:
Soknak tartja az 1200.- Ft/év díjat, a megyei díj 606.- Ft/év/kémény.
Dr. Petky Ferenc képviselő:
A közületeknél a 10.- Ft/kW/év helyesen 100.- Ft/kW/év, itt számítási hiba történt. Felhívná
Szántó Csaba figyelmét, hogy legközelebb pontosabb előterjesztést hozzon a bizottság elé.
Mezey Attila képviselő:
A bizottság azért támogatta az 1200.- Ft/év kéményseprői
független.

díjat, mert kéményszámtól

Murvai Lászlóné képviselő:
Nem tudjuk az előző évi árakat. A 100.- Ft/kW/év díjat soknak tartja, 50.- Ft-ban javasolja
meghatározni.
Az ellenőrzés egyszer történik meg, amikor a pénz beszedése történik. Véleménye szerint sok
ember nem fizetett eddig sem.
Garádi István képviselő:
A törvény kimondja, hogy gázkéményeknél évente egyszer, egyéb kémények esetében évente
kétszer kell ellenőrzést tartani. A kéményseprői díjak behajtása kötelező, jegyzői feladat.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Voltak módosító javaslatok.
Aki az 1200.- Ft helyett a 600.- Ft-tal ért egyet, szavazzon.
3 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 10 tartózkodással a 600.- Ft-os díjat a testület
elvetette.
Aki a 100.- Ft/kW/év helyett az 50.- Ft/kW/év díjjal ért egyet, szavazzon.
6 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 7 tartózkodással az 50.- Ft/kW/év díjat a testület
elvetette.
Aki a díjak július 1-vel történő bevezetésével ért egyet, szavazzon.
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A testület 16 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül egyetértett a díjak 2000. július l.-i
bevezetésével.
Aki a rendeletet elfogadja, szavazzon.

Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással megalkotta a
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igen

19/2000./05.18./ sz. r e n d e l e t é t,
a 18/1997./X.15./sz. a kéményseprő-ipari szolgáltatás helyi igénybevételének
szabályozásáról szóló rendelet módosításáról.

Sas Zoltán képviselő:
Tiltakozik a jövőben hasonló módosító javaslatok megszavaztatásától. A vállalkozó ennyit
ajánlott, ha azt a testület nem fogadta volna el, a különbözetet ki fizette volna ki?

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

130/2000./05.15./ sz. 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!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a VOKS Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.
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131/2000./05.15./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
a VOKS Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

5. napirendi pont:
Pénzügyi Bizottság beszámolója:
/melléklet!/
/Négy képviselő elhagyta az üléstermet!/
-

Szennyvíztisztító üzemeltetésének 2000. évi bérleti díja:

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Mezey Attila képviselő:
A bérleti díjról az üzemeltetővel együtt tárgyal a bizottság, azonban a tárgyalás érdemi
változást nem eredményezett. A bizottság a továbbiakban is fenntartja kialakított álláspontját,
mely szerint a bérleti díjat 87.- Ft/m3 állapította meg.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Az üzemeltető ajánlata 50.- Ft volt és a próbaüzem költsége, ha a költségeket visszaosztjuk,
akkor 81,.- Ft/m3 jön ki, a 6.- Ft-os különbségnek mi az indoka?
Mezey Attila képviselő:
A szerződés szerinti díj 87.- Ftm3 volt, ezen azóta nem változtattunk, ezért a bizottság ezt
tartotta reálisnak.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Az is elhangzott, hogy a próbaüzemért minden település fizet.
Mezey Attila képviselő:
A tiszta elszámolás érdekében, számla ellenében azt az önkormányzatok kifizetik.
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Jancsó Béla ügyvez.ig.:
Véleménye szerint a bizottság érzéketlenül állt a kérdéshez. Elfelejtik elmondani, hogy
minden év november 30-ig kell megállapodni. A másik dolog, hogy hibásnak tartja magát
abban, hogy az állami támogatás során levettek a költségekből, melynek folytán 10.- Ft/m3
árrésük maradt. Nem tudnak többet vállani az 50.- Ft/m3-nél. Akik ebben az évben kötnek rá
a rendszerre, egy fillér támogatást nem kapnak. Június 30-ig el fognak számolni az 1999.
évvel kapcsolatosan. A Kft. 1,5 m/Ft-os nyereséggel zárt, ebből mit gazdálkodjanak még ki?
Csető Béla alpolgármester:
A próbaüzem min. 6 hónapig tart, erre az időszakra 31.- Ft/m3 megfinanszíroznak az
önkormányzatok.
Jancsó Béla ügyvez.ig.:
Ez egy plusz teher, semmi köze ahhoz, hogy mennyi villanyszámlát, stb. fizetnek. A
beruházás egy fejezetének a lezárása.
Nagy Tiborné alpolgármester.
Az egyik tárgyalás alkalmával Jancsó úr úgy nyilatkozott, hogy a próbaüzemet biztosítja, ami
4.055 e/Ft, ha a bérleti díj 50.- Ft/m3. Így jött ki a 81.- Ft/m3, ezt módosító indítványként is
mondja.
/A négy képviselő visszaérkezett az ülésterembe!/ A jelenlévő képviselők száma: 16 fő.
Jancsó Béla ügyvez.ig.:
A rendkívüli támogatást az állam elvette.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A bizottság javaslata 87.-/m3, egy módosító javaslat szerint 81.- Ft/m3, az üzemeltető
ragaszkodik az 50.- Ft/m3-hez.
Aki egyetért az 50.- Ft/m3 díjjal, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 5 tartózkodással az 50.Ft/m3 díjat elvetette.
Aki egyetért a 81.- Ft/m3 díjjal, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 9 tartózkodással a 81.Ft/m3 díjat elvetette.
Aki egyetért a 87.- Ft/m3 díjjal, szavazzon.

15

132/2000./05.15./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
7 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 6 tartózkodással a 87.Ft/m2 bérleti díjat elvetette, a testület egyik javaslatot sem támogatja, további egyeztetés szükséges.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: júniusi testületi ülés.

Garádi István képviselő:
Továbbra is az eredeti szerződésben meghatározott összeg érvényes.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Ezt a témát újra a testület elé kell hozni.
Jancsó Béla ügyvez.ig.:
Szeretné kérni a testülettől, hogy november 30-ig állítsanak fel egy sorrendiséget, hogy mint
szeretnének, ezt a pályázatba beépítik és annak eredménye után történjen meg a bérleti díj
megállapítása. Ha a pályázatból ezeket a dolgokat kiveszik, akkor az egész pályázat
sikertelen, ekkor majd lehetőség lesz a lakosságra terhelni bizonyos összegű díjakat.
Kissné Páska Andrea pü.vez.:
Kéri a testületet, ne felejtsék el, hogy az ÁFA visszaigénylésre kerül. Egyetlen megoldás
lehetséges, egy többségi alapon üzemeltetett Kft. létrehozása.
Mezey Attila képviselő:
A vállalkozó milyen alapon építette be a pályázatba az 50.- Ft/m3-t?
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Hogy a pályázat elnyerhető legyen.
Jancsó Béla ügyv.ig.:
Ezért vállalták magukra a próbaüzem lebonyolítását.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A következő ülésen vissza kell térni a bérleti díj megállapítására.
Spaits Miklós képviselő:

16

Javasolja, hogy a most következő napirendi pontot a testület zárt ülés keretében tárgyalja
meg.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a zárt üléssel egyetért, szavazzon.

133/2000./05.15./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
9 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 5 tartózkodással döntött arról, hogy a víz és csatornamű üzemeltetésének további
sorsáról történő tárgyalást zárt ülés keretében folytatja.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

/Külön jegyzőkönyv tartalmazza a zárt ülés anyagát!/

/rendes ülés folytatása!/

-

100 mFt ÁFA-hitel felvételének megtárgyalása:
/melléklet!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
A kivitelező ebben nem tud segíteni?
Mezey Attila képviselő:
Ez egy lehetőség, nem szeretnénk tartozni a kivitelezőnek.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.
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134/2000./05.15./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött, hogy az OTP Bank Rt.-nél rövidlejáratú rulírozó módon történő folyósítással
100.000.000.- Ft összegű
hitel felvételéről.
Az önkormányzat képviselőtestülete kötelezettséget vállal,
hogy a futamidő alatti évek költségvetése a felvett hitelt
és járulékait betervezi és jóváhagyja a fejlesztési kiadásokat megelőzően.
A Képviselőtestület az OTP Bank Rt.-re engedményezi az
általa visszaigényelt általános forgalmi adót a hitel törlesztésére.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.

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

135/2000./05.15./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
a Pénzügyi Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

6. napirendi pont:
Településügyi Bizottság beszámolója:
/melléklet!/
-

Település rész-szabályozási szerződés tervezetének elbírálása:
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Adjuk ki tárgyalásra a Pénzügyi Bizottságnak?
Spaits Miklós képviselő:
A jövő évi költségvetésbe be kell építeni.
Nagy Tiborné alpolgármester:
A bizottság támogatja a szerződés aláírását, azonban pénzügyi forrást nem rendel hozzá.
Spaits Miklós képviselő:
A szerződést mi kötjük, a finanszírozást más vállalja.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Javasolja, hogy csak akkor írja alá a polgármester a szerződést, ha a finanszírozó írásban
nyilatkozik.
Füzéri István képviselő:
Nem látja, hogy miről szól a szerződés.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A műszaki irodán megtekinthető.

-

NOVOTRON Rt. ajánlata.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Felkéri Németh László urat ismertesse ajánlatukat.
Németh László úr:
Szeretnének Gyömrőn építeni egy kábelteleviziós hálózatot, mely különböző információk
szolgáltatására, Internet használatra alkalmas. A megépített hálózatot rákötnék a már
működő budapesti hálózatra. Az a szándék, hogy az önkormányzattól megkapják a szükséges
tulajdonosi, szakhatósági engedélyeket a hálózat megépítéséhez, melyet azt követően
működtetnek.
A hálózaton olyan információ halmaz tud eljutni, amellyel elő tudjuk mozdítani az
információs áramlást.
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Spaits Miklós képviselő:
A hálózat kiépítése az önkormányzat és a lakosság beszállása nélkül megvalósul?
Németh László úr:
Ők a hálózatot megépítik, a lakosság részéről aki csatlakozni kíván egyszeri 25.000.- Ft-os
belépési díjat fizet és havi 1.650.- Ft-ért 27 csatornát foghat.
Spaits Miklós képviselő:
Véleménye szerint a lakosság is úgy értelmezte, hogy teljesen ingyenes lesz a hálózat, ezért
bővebb információra lenne szükség.
Németh László úr:
A megépített hálózat kétirányú információra alkalmas.
Garádi István képviselő:
Nincs-e valakinek koncessziós joga erre a területre?
Németh László úr:
Csak a nyilvános kapcsolt rendszerre van, ami versenyszférába sorolható.
Garádi István képviselő:
Véleménye szerint célszerű lenne pályázatot kiírni. Milyen havi díjak vannak?
Németh László úr:
1.650.- Ft 27 csatornára.
Garádi István képviselő:
Hogyan fér össze az MTT-vel a telefonálási lehetőség?
Simon László képviselő:
A helyi újságban megjelent, hogy minimális díjért lehet majd telefonálni. A rendszer
használható lesz helyi beszélgetésekre?
Németh László úr:
Csak internet segítségével.
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Dr. Török Gábor képviselő:
Az internetet is magába foglalja az említett összeg?
Németh László úr:
Az internetezés számítógép függvénye.
Murvai Lászlóné képviselő:
Nyeles telekre hogyan lehet bevinni?
Németh László úr:
Egyszerűen, mint bármi más közművet.
Füzéri István képviselő:
Készítettek-e igény felmérést?
Németh László úr:
Nem készítettek, de bekötés esetén kell csak kifizetni a beszállási díjat.
Mezey Attila képviselő:
Az AM-mikró sugárzása igaz, hogy meg fog szünni?
Németh László úr:
5 éve mondják az AM mikró kódolását.
Füzéri István képviselő:
Az önkormányzatnak milyen haszna van a hálózat megépítéséből?
Csető Béla alpolgármester:
Önkormányzati haszon már az is, ha tudunk TV studiót csinálni, valamint a helyi információ
áramlás, orvosi szolgáltatás stb.
Hodruszky Lajos úr:
Azért is célszerű lenne ennek a hálózatnak a megépítése, mert Gyömrőn működik egy
informatikai szakközépiskola és főleg a felnövekvő nemzedék fogja ezt értékelni.
Megalakult Gyömrőn a Teleház Egyesület, melynek tagjai közt képviselők, polgármester,
szaktanárok vannak, de lehet csatlakozni.
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Kertész Gyula úr:
Van egy beruházó, aki megépíti a hálózatot, minden önkormányzati, lakossági befektetés
nélkül. Szeretné, ha a testület döntene ebben a kérdésben, mert akkor már megindulhatna a
tervezés és jövő március a kivitelezés is megindulhat.
Csető Béla alpolgármester.
A lakosságnak ez nem kötelező, van választási lehetősége.
Simon László képviselő:
Nem lehet alkudni?
Spaits Miklós képviselő:
Szeretnének egy írásos részletes tájékoztatót kapni.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Már több mint fél éve hallani erről a dologról, de testület elé most került.
Garádi István képviselő:
Javasolná, hogy egy bővebb anyag birtokában a következő ülésen szülessen erről döntés.
Nyílt pályázatot kell hírdetni, lehet hogy jobb ajánlatot is kapnánk.
Amennyiben elvégeznék ezt a munkát, földkábel lefektetését képzelték el?
Németh László úr:
Megnézik az alkudás lehetőségét, de nem igazán lát rá lehetőséget.
Még nem tudja hol fog menni a kábel, de a legszerencsésebb, ha a földbe megy.
Az ELMŰ villanyoszlopon való vezetéket csak kábel TV-hez engedélyez.
Mezey Attila képviselő:
Olcsóbb mint az MTT, nem kerül a községnek pénzébe.
Dr. Török Gábor képviselő:
A földkábel lenne célszerű, plusz oszlopok ne kerüljenek elhelyezésre.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Nekünk annyi a feladatunk, hogy adunk közterület felhasználási engedélyt, vagy nem.
Németh László úr:

22

Minden utca, mintkét oldalát szeretnék használni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a NOVOTRON Rt. Gyömrő nagyközségben kábel-TV hálózatot
építsen, szavazzon

136/2000./05.15./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
döntött arról, hogy a NOVOTRON Rt.-től érkezett kérelem
és tájékoztató, valamint a kábelteleviziót /infókábelt/ előkészítő csoport ajánlása alapján NOVOTRON Rt. részére a
kábelteleviziós, illetve szélessávú kétirányú informatikai
kábelhálózat kiépítéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.

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

137/2000./05.15./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Településügyi Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

7. napirendi pont:
Vagyonkezelő Bizottság beszámolója:
- Dabas-Jegyzet Kft. és MD PRINT 97. Kft. területvásárlási kérelme:
- /melléklet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Nagy Tiborné alpolgármester:
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Kaiszler József mivel indokolta döntését?
Sas Zoltán képviselő:
Különösen nem indokolta, közölte, hogy nem kíván területet vásárolni.
Garádi István képviselő:
Véleménye szerint nagyon alul értékeljük Gyömrő területeit, 2.000.- Ft/m2 árat javasol.
Mezey Attila képviselő:
Adhatjuk drágábban, de akkor nem jön ide senki.
Füzéri István képviselő:
Az elmúlt ülések alkalmával is ennyiért adtuk.
/Simon László képviselő elhagyta az üléstermet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Ki ért egyet a 2.000.- Ft/m2 árral?
A testület 2 igen szavazattal, 13 nem szavazattal, 0 tartózkodással a 2.000.- Ft/m2 árat
elvetette.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki 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
Spaits Miklós
Udvardi László

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Csető Béla
Füzéri István
Garádi István
Murvai Lászlóné
Pesti Andrásné
Sas Zoltán
Dr.Török Gábor

138/2000./05.15./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
12 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a 0148/9 hrsz-ú ingatlan területből 3000 m2-t 1.000.- Ft/m2
áron a Dabas-Jegyzet Kft. és MD PRINT 97 Kft. részére érté-

igen
igen
nem
nem
nem
igen
igen
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kesít.
Az ingatlan vevő nevére a vételár egyösszegű kifizetése után
kerül.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

-

Szalai Csaba vételi árajánlata:
/melléklet!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Murvai Lászlóné képviselő:
Bővebb információt kér.
Dr. Török Gábor képviselő:
A Rákóczi u. 3.sz. alatti ház valamikor az államosítás előtt Szalai Csaba családjának birtoka
volt.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon, név szerinti szavazás szükséges.
Név szerinti szavazás:
Rádóczi Gusztáv
Farkas Lajos
Garamszegi Sándor
Mezey Attila
Nagy Tiborné
Dr. Petky Ferenc
Spaits Miklós
Udvardi László

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Csető Béla
Füzéri István
Garádi István
Murvai Lászlóné
Pesti Andrásné
Sas Zoltán
Dr.Török Gábor

139/2000./05.15./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
a Gyömrő, Rákóczi u.3.sz. alatti ingatlanát Szalai Csaba
részére

igen
igen
igen
igen
igen
igen
tartózkodik
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1.600.000.- Ft,
azaz Egymillió hatszázezer forint eladási áron értékesíti.
Egyúttal a 40/2000./02.21./sz. ugyanebben a tárgyban született határozatát a testület visszavonja.
Vevő a vételárat egyösszegben köteles kifizetni.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

-

Istvánfi János bérleti szerződés hosszabbítás iránti kérelme:
/melléklet!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.
140/2000./05.15./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
15 igen szavazattal,0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
utasítja a polgármestert, hogy Istvánfi Jánossal /Üllő, Viola
u.1./ kössön határozatlan idejű bérleti szerződést a Gyömrő,
Nefelejcs u. 34.sz. ingatlanra.
A szerződésben legyen kikötve a szerződés felmondásának közösen kialakított időtartama, de az nem lehet több hat hónapnál.
A bérleti díj havi összege 10.000.- Ft, amely évente az infláció
arányában növekszik.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

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

141/2000./05.15./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
15 igen szavazattal,0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Vagyonkezelő Bizottság beszámolóját elfogadta.
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Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.
8. napirendi pont:
Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója:
/melléklet!/
- egészségügyi alapellátás támogatása:
/Simon László képviselő visszatért az ülésterembe!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Dr. Török Gábor képviselő:
Valamennyi háziorvos rendelkezik számítógéppel, programmal, azonban Dr. Klein Lászlóét
az önkormányzat, míg a többi orvos saját magának vásárolta. Tudomása szerint a
mobiltelefonjának használatát is az önkormányzat fizet. Szeretnék, ha valamennyi orvos
megkapná ezt a támogatást, vagy egyik sem.
Klein dr. nem akar ügyelni, mivel nagyon alacsony az ügyeleti díj. Egy hétvégi ügyelet díja
5.000.- Ft, ami a megyénél a duplája. Kértük az önkormányzatokat, hogy járuljanak hozzá az
ügyelet rezsiköltségéhez
Mezey Attila képviselő:
Gyömrőn 7 körzet van, abból egy kap anyagi támogatást a többi nem, ez így igazságtalan.
Javasolja, hogy a támogatási összeget az ügyelet részére biztosítsák.
Garádi István képviselő:
A határozati javaslat arról szól, hogy a támogatás rendszerét dolgozza ki a polgármester és a
költségvetések alkalmával érvényesítse.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért a határozati javaslattal, szavazzon.

142/2000./05.15./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy Gyömrő Nk. Önkormányzata az egészségügyi alapellátás támogatását egységes elvek alapján,
igazságosan valósítsa meg. A szükséges támogatás rendszerét a polgármester dolgozza ki és a költségvetések alkalmával érvényesítse.
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Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2000. május 31.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

143/2000./05.15./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.
8. napirendi pont:
I n t e r p e l l á c i ó k , bejelentések:
/melléklet!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Bejelenti, hogy az önkormányzat szerdán-csütörtökön az árvízkárosultak javára gyűjtést
szervez, kéri a képviselők hozzájárulását.
Füzéri István képviselő:
Felajánlja a kocsiját.
Murvai Lászlóné képviselő:
A Józsa-féle háznak nem a felújítását kérte, hanem a lebontását.
Nem hiszi, hogy a volt GAMESZ szakemberek ne tudnának egy kerékpártárolót készíteni a
Pázmány úti óvodához. Sokkal nagyobb kár keletkezik a falhoz támasztott kerékpárok
folytán, mint a tároló költsége.
Garádi István képviselő:
Az írásban adott választ elfogadja, azonban felhívná a figyelmet a közterületek elhanyagolt
állapotára. Az önkormányzati ingatlanok környékét a gaz lepi. Tudja, hogy jelentős számban
dolgoznak közmunkások a táborban, de a település rendben tartása elsőbbséget kellene hogy
kapjon. Ilyen elhanyagolt állapotban a község 1990 óta még nem volt. A Mánya réten is
borzasztó állapotok vannak. Ha már virágosítás nincs is, a közterületek jelenlegi állapotába
nem lehet belenyugodni.
Ha millenniumi rendezvényre és köztéri szobor alkotására van pénzünk, legyen pénz a
hétköznapi dolgok megoldására is.
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Nagyon soknak tartja a kifizetetlen számlák összegét.
Hogyan történhetett meg, hogy a Táncsics M. u.59.sz. alatti ételbár engedélyt kapott?, itt
törvényességi vizsgálat van folyamatban.A mai napig nincs építési engedélye.
Simon László képviselő:
A közterület felügyelőt nem lehet látni. Nem történik a közterületen semmiféle intézkedés.
Kéri, a polgármester úrat írjon levelet, hogy a rendelőintézetnél hozzanak létre tolókocsis
feljáratot.
Kérdése, ki kérdezte meg a lakosság véleményét arról, hogy a búcsúsokat az Eskü térre
telepíthessék? Sok panasz van, az emberek nem tudnak aludni. Nem a jegyző úrnak kellene
kiadnia az engedélyt?
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Sajnos mostmár 10 napig el kell viselni ezt az állapotot, a jövőben a testület fog dönteni arról,
hogy legyen búcsú, vagy ne legyen. A búcsú régi területét rendbe kell tenni.
Mezey Attila képviselő:
Közvéleménykutatást kell végezni a lakosság körében, hogy igény van-e a búcsú
megtartására, vagy sem.
Murvai Lászlóné képviselő:
Arról volt szó, hogy az idős, magatehetetlen emberek árkait a közmunkások le fogják
kaszálni. A közterület felügyelő szólítsa fel az embereket a fű kaszálására.
Sintér ügyben kéri az intézkedést, nagyon sok a kóbor kutya. A Felvidéki utcán a kutya
állandóan megtámadja az embereket.
A közvilágítás ellenőrzését kéri, mert sok helyen hetekig nem ég a villany.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A meg nem válaszolt kérdésekre írásban fogják megkapni a választ.
Köszöni a figyelmet és megjelenést, a testületi ülést 21.00 órakor bezárja.
K.m.f.

/Rádóczi Gusztáv/
polgármester

/Varga Ernő/
jegyző

/Csető Béla/

/Farkas Lajos/
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