JEGYZŐKÖNYV
Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. március 13-án megtartott
rendes ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos
helyiségében.

Jelen vannak: Rádóczi Gusztáv polgármester, Csető Béla alpolgármester,
Farkas Lajos
Füzéri István, Garádi István, Mezey Attila, Murvai Lászlóné
képviselő, Nagy Tiborné alpolgármester, Polgár Péter, Sas
Zoltán, Spaits Miklós, Udvardi László képviselő.

Távolmaradását nem jelezte: Dr. Petky Ferenc, Simon László képviselő.

Későbbi érkezését jelezte:
képviselő.
Igazoltan távolmaradt:

Garamszegi Sándor,

Dr. Török Gábor

Várady György képviselő.

Tanácskozási joggal részt vett:Varga Ernő jegyző.
Meghívottként megjelent:

Lakosság részéről:

“Harmónia Kht képviselői,
Hochrein Dezső vállalkozó,
Volcz Zoltánné igazgató,
Jancsó Béla Közmű Kft. igazgatója,
Kőszegi Sándor “
igazgató h.
Kissné Páska Andrea pü,vez.,
Rupp Zoltán műsz. beruh. irodavezető,
Gulyás László testületi irodavezető.
2 fő.

Rádóczi Gusztáv polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a
rendes testületi ülés határozatképes, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Farkas Lajos és Mezey Attila
képviselők személyében.
Megállapítja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot a testület 11 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.
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A jegyzőkönyvet Horváth Ferencné vezeti.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdése, hogy van-e napirend előtti felszólalás?
Garádi István képviselő:
Február 14-én írt egy levelet, melyben kérte , hogy a január 24-i testületi ülés
jegyzőkönyvéből szó szerinti kivonatot kaphasson. Mivel választ nem kapott,
március 1-én bement a hivatalba és kérte a magnófelvétel meghallgatásának
lehetőségét. Ezt az önkormányzati iroda vezetője megengedte, azonban a szó
szerinti jegyzetelést nem engedélyezte. Azonban nem ez a lényeg, hanem az a
tény, hogy nem képviselőkhöz méltó viselkedést tanusítunk a testületi üléseken.
Elkeserítő volt, amit a hangszalag visszahallgatásakor hallott. Nem tisztelik meg
egymást a képviselők azzal, hogy végighallgassák egymás mondandóját, mert
folyamatos beszélgetés folyik.
Szeretné kérni, hogy a jövőben tartózkodjanak olyan kijelentésektől, amelyekkel a
másikat megsértik. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet bírálni kemény szavakkal,
mert az a természetes ha sokszor nem vagyunk egy véleményen, de az indulatokat
tegyük félre.
Szeretné elmondani, hogy Ő csak egy évet tanult jogot, de emlékezete szerint a
római jogban is megerősítik, hogy amit a törvény nem tílt, azt szabad. Ez
mindenre igaz.
A most kézhez kapott levél szerint az önkormányzati vezetőnek nincs igaza.
Szeretné kérni, hogy az SzMSz-ben szabályozzák a hangkazetta arhiválását, ez
legyen a cél és ne segédanyag legyen.
A történtek óta számos jegyzővel beszélt, akiktől megkérdezte, hogy lehet-e szó
szerinti kivonatot, vagy hangkazetta másolatot kérni, azt a választ kapta, hogy
nyílt ülés esetében igen.
/Garamszegi Sándor képviselő megérkezett!/ A jelenlévők száma: 13 fő.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdése, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat elfogadják-e?
Megállapítja, hogy a testület 12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodással
a napirendi pontokat elfogadta.

N a p i r e n d tárgyalása:

1. napirendi pont:
Polgármesteri előterjesztés, a lejárt határidejű határozatokról jelentés.
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/Melléklet!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki az ÁFA-val kapcsolatos határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

60/2000./03.13./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal,0 tartózkodással
döntött arról, hogy a 2000. évi céltámogatás ÁFÁ-járól lemond.
2000. évben:
céltámogatás összege:
ÁFA összege:

55.732.000.- Ft
11.146.400.- Ft.

Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés:

Rádóczi Gusztáv polgármester.
Kérdés, hozzászólás?

Garádi István képviselő:
A 314., 7., 13., 33., sz. határozatokról újra kéri majd a jelentést.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést az elhangzott kiegészítéssel
elfogadja, szavazzon.

61/2000./03.13./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással

4

a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

2. napirendi pont:
Előterjesztés az Óvodák Alapító Okiratának módosítására.
/Melléklet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

62/2000./03.13./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az 1.sz. Napköziotthonos Óvoda, Bóbita Óvoda, 3.sz. Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának 10. pontját módosítja a következők szerint:
Gazdálkodási feladatokat a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Gazdálkodási és Adóhatósági Iroda látja el.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

3. napirendi pont:
Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság beszámolója.
SZMSZ módosítás:
/mellékelve!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Kéri megerősíteni, hogy az utazási bérleteket nem kell áfás számlával igazolni és
nem kell bérleteket leadni.
Kissné Páska Andrea, pü,.vez.:
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Adózott költségtérítésként kerül elszámolásra.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki az SZMSZ módosításával egyetért, szavazzon.

Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 13 igen szavazattal, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta a
12/2000. /03.13./ sz. r e n d e l e t é t,
amely a SZMSZ módosításáról szól.

Étkezési térítési díjakról szóló rendelet:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Mennyi volt a tavalyi évben intézményenként?
Nagy Tiborné alpolgármester:
Ismerteti az 1999. évi rendeletet.
Udvardi László képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a rendelet tervezetet, azt jóváhagyta.
Garádi István képviselő:
Mennyi plussz kiadást jelent az önkormányzatnak az emelés?
Kissné Páska Andrea pü. vez.:
A költségvetésben már az emelt összeggel számoltak.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Kötött nyersanyag normák vannak, amelyek nagyobbak mint tavaly.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért a rendelet módosításával, szavazzon.
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Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 13 igen szavazattal, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta a
13/2000. /03.13./ sz. r e n d e l e t é t,
amely az étkezési térítési díjakról szóló többszörösen módosított 6/1996. /III.28./
rendelet módosításáról szól.

Ügyvédi beszámoló:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdése az ügyvéd úrhoz van-e kiegészítés?
Dr. Kiss György ügyvéd:
A legfrisebb fejleményekről elmond egy rövid tájékoztatót. Az ALFA-HULLÁM
Bt.-vel kapcsolatosan 10-én volt tárgyalás, az igazságügyi szakértő és műszaki szakértő
véleménye lett volna napirenden, azonban az ügyvédi iroda az előkészítő anyagban
jelezte, hogy a véleményeket nem fogadja el., mert olyan elmaradt jövedelmet próbáltak
produkálni, amit elfogadni nem lehet. A bíróság az iroda indítványára felfüggesztette a
kártérítési pert. A szerződés érvénytelensége iránt indított pert áprilisban Cegléden
fogják tárgyalni. A bíróság átadási végrehajtást rendelt el a Csillag Kft. részére, így nem
sok esélyük van, mert egy érvénytelen szerződésre nyújtanak be kártérítési keresetet.
3-4 milliós követeléssel kell számolni, ha elveszítjük, de sok függ attól, hogy milyen
szakértői vélemény lesz.
Garádi István képviselő:
Az UTB-vel kapcsolatosan elmondja, hogy a perben mi voltunk a felperesek. A
szakértői vélemény szerint az UTB csatornázása megfelelt a magyarországi
szabványnak, természetesen voltak hibás szakaszok is.
Az üllői Önkormányzattal folyó per egy különleges per, azért indították, hogy mi
vegyük meg a tulajdonrészüket, azonban arra senki nem kötelezhető, hogy megvásárolja
másnak a részét. Véleménye, hogy peren kívül kell megegyezni, mert a bíróság a
keresetet el fogja utasítani.
A Közmű Kft perekről: a per már megszünt, mert már egy éves. Mivel a szolgáltatókkal
korrekt a viszony a többi pert is meg kell szüntetni . A szolgáltatónak tudomásul kell
venni, hogy nem kevés pénzt szednek be a lakosságtól és furcsálja, hogy a szolgáltató
bíróságon próbálja rendezni dolgait az önkormányzattal szemben.
A Mikrosistem ügyben kifizetett 250.000.- Ft bírság miatt szomorú, mert a rendszer
soha nem működött. Tárgyalásokat folytattunk velük, ahol elmondtuk, hogy ez a
rendszer nem képes üzemelni. Akkor még nem volt telefon, azért lett megrendelve a
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rendszer az orvosok munkájának könnyítésére. Sajnos nem az önkormányzat hibájából
nem üzemelt.
Szeretné tudni, hogy a Budapesti Elektromos Művek díjkövetelése miért alakult perré.
A BETA-LINE per egy jogtalan per volt, mert nagyon jól emlékszik, hogyan kapta meg
a munkát, ezek után nem ez volt várható egy helyi vállalkozótól. Ezzel sajnos csökkent
a helyi vállalkozók nimbusza.
Murvainé Dömök Henriette ügyében el kell mondania, hogy a kolleganő keményen
tévedett amikor egy ilyen dologba belement, Úgy hiszi, hogy ennyi idő elteltével az
események után, különös tekintettel arra, hogy munkájában mindig a maximálisat
nyújtotta, nagyon szorgalmasan dolgozott, el kellene állni a keresettől, mert három
gyerekkel igen nehéz körülmények között élnek.

Dr. Kiss György ügyvéd:
Érdekes a képviselő úr hozzászólása, mert más az emberek megítéklése és más a jognak
az igazsága.
El kell hogy mondja, hogy az ügyeket az utolsó szakaszban vették át. Az ügyek egy
része olyan felszámolás alatt lévő szervezetek ellen folyt, akiknél egy lehetőség volt,
beállni a sorba és bízunk abban, hogy a felszámoló annyi pénzt tud majd előkeríteni,
amiből nekünk is jut valami. Sajnos azonban ezeknek a cégeknek a vagyona el is tűnik.
Az üllői Önkormányzattal kapcsolatos ügyben igaza van. Ezt a vitát perben megoldani
nem lehet, mert a közös tulajdonra vonatkozó keresetet a bíróság el fogja utasítani, de
ezzel a jogvita nem oldódik meg. Az ingatlanok egy része a Rákos Mezeje Rt, másik
része Üllő tulajdonában vannak. Bekérték az adás-vételi szerződéseket, a
tulajdonlapokat, amelyeken megállapíthatók lennének a tulajdonosok.
Sajnos Üllőnek jelenleg nincs jogi képviselője, a hiányokat így pótolni nem tudták.
Ebben az ügyben hónapok óta nincs tárgyalás, belső munkák folynak tisztázni kellene,
hogy mi Gyömrő álláspontja. Le kell ülni a két önkormányzat részéről és egyezségre
kell jutni, mert ilyen közös tulajdont működtetni nem érdemes. Az a tulajdonostárs, aki
a közös tulajdont használja köteles többlethasználati díjat fizetni, legalább 5 évre
visszamenőleg. Ezt pontosan akkor tudjuk megállapítani, ha hiteles nyilvántartás szerint
meg tudjuk nézni, mert a tulajdont a földnyilvántartás tartalmazza pontosan.
A Közmű és Hydrokomfort perek szünetelnek, jogerős végzés még nem érkezett,
azonban 6 hónap után megszűnnek a szünetelő perek.
A Mikrosistem hibájából a berendezés valóban nem üzemelt, azonban olyan
pertechnikai dolgok történtek, hogy semmi esélyünk nem volt a per megnyerésére,
mivel a berendezés tökéletesen átvételre került azzal, hogy a rendszer működik. Az
önkormányzat dolgozói vették át, azt nem tudja, hogy fel voltak-e a dolgozók
hatalmazva az átvételre.
Murvainé Dömök Henriettával kapcsolatban az önkormányzatnak a perben volt egy
követelése, természetesen a munkáltató feladata, hogy végrehajtást kezdeményez vagy
nem.
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Tudvalevő, hogy az ételszállítás megpályáztatása miatt egymillió Ft pénzbírsággal
súlytották az önkormányzatot.
Szeretné még elmondani, hogy nagyon jó az ügyvédi iroda kapcsolata a vezetéssel, a
bizottságokkal, nagyon sok ügyben szinte mindennapos a kapcsolat, úgy ítéli meg, hogy
jól érzik magukat ebben a szerződéses kapcsolatban.
Minden ügyvéd úgy van vele, hogy legjobban az általa elkezdett ügyeket szereti
végigvinni, mert az ALFA-HULLÁM Bt. ügyében is rengeteg melléklet hiányzott,
egyszerűen nincs meg, ezek a dolgok megnehezítik az iroda helyzetét. Más ügyekben is
tapasztalták, hogy periratok nincsenek meg.
Az ELMŰ-vel kapcsolatban a bíróság megszüntette a pert december 18-án, a végzést
megküldték az önkormányzatnak.
Mezey Attila képviselő:
A Közbeszerzési Tanács által kiszabott bírságnak nincs halasztó hatálya, 15 napon belül
be kell fizetni. Amennyiben fellebbezünk és a fellebbezésnek helyt adnak, visszafizetik
az összeget?
Dr. Kiss György ügyvéd:
Arról kell nyilatkozni az ajánlattevőnek, hogy nincsen semmiféle tartozása.
Simon László képviselő:
A feljelentő kérte, hogy büntessenek meg bennünket?
Dr. Kiss György ügyvéd:
Az eljárás kérelemre indult, a bírság a közbeszerzési érték 30 %-áig terjed.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki az ügyvédi beszámolót elfogadja, szavazzon.

63/2000./03.13./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az ügyvédi iroda által adott beszámolót elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.
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/Spaits Miklós és Dr. Petky Ferenc képviselők megérkeztek!/ Jelenlévők száma: 15 fő.

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

64/2000./03.13./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság beszámolóját elfogdta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

4. napirendi pont:
Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója:
/Melléklet/

-

“Harmónia-K” Szociális Szolgáltató Közhasznú Társaság és Gyömrő Nagyközség
Önkormányzat között kötendő ellátási és együttműködési megállapodás tervezet.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Nagy Tiborné alpolgármester:
A mai napon tovább egyeztettek, az eredeti beadványban olyan dolgok szerepeltek, amit
mi kihúztunk, azonban azokat kérik visszaállítani, mert erősítik a kötelezettség
vállalásukat és garanciát biztosítanak részükre.

A 2. ponthoz kérik beírni:
Harmónia KHT az együttműködés keretében biztosítja valamennyi gyömrői igénylő
részére a bentlakásos szociális ellátást.
Garádi István képviselő:
Mennyiért?
Miller úr:
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Amennyiben a külön szerződés szerint megállapodnak.
Garádi István képviselő:
Kéri mondjon összeget.
Miller úr:
2.400 e/Ft- 6.100 e/Ft-ig.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért a mondat beírásával, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület a mondat beszúrásával
szavazattal, 1 tartózkodással egyetért.

14 igen szavazattal, 0 nem

Nagy Tiborné alpolgármester:
A 3. ponthoz kérik beírni:
A szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében, valamint az esetlegesen felmrülő
kártérítésre vonatkozóan a szociális ellátást szolgáltató KHT biztosítást köt.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért a mondat beírásával, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület a mondat beszúrásával
szavazattal, 1 tartózkodással egyetért.

14 igen szavazattal, 0 nem

Nagy Tiborné alpolgármester:
6. pontként az alábbí szöveget kérik:
A szolgáltatásért fizetendő díj mértéke a szolgáltatást igénybevevő személlyel kötendő
külön szerződésben meghatározott díj.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért a 6. ponttal, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület 6. pontként az elhangzott javaslattal 14 igen szavazattal, 0
nem szavazattal, 1 tartózkodással egyetért.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Értelemszerűen a 6. pont lesz a 7-es pont, 8. pontként az alábbi szöveget kérik beírni:
A szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a szociális szolgáltatásra vonatkozó külön
jogszabályokat és az azokban meghatározott szakmai követelményeket és nyilvántartási
kötelezettségeket ismeri és azokat betartja.
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért a mondat beírásával, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület a 8. pont beírásával
szavazattal, 1 tartózkodással egyetért.

14 igen szavazattal, 0 nem

Nagy Tiborné alpolgármester:
Természetszerűen a pontok száma csúszik.
18. pontként javasolja beírni:
Jelen együttműködési szerződést a felek határozatlan időre kötik meg, a felmondási időt
hat hónapban határozzák meg.
Sas Zoltán képviselő:
Miben működünk együtt, hogy beszedi a díjat?
Varga Ernő jegyző:
A szociális törvényből adódóan vannak önkormányzati feladatok, ahhoz, hogy
kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk, azért történik az együttműködési megállapodás.
Nagy Tiborné alpolgármester:
A gyömrői polgárok szolgáltatásait figyelemmel kísérhetjük.
A 16. ponthoz javasolja beírni:
Az önkormányzat a település életébe bekapcsoja…….
Garádi István képviselő:
Nem igazán szimpatikus részére, hogy különféle forrásokat próbál kihajtani az
önkormányzattól a vállalkozó. A 12. pont vállalást jelent az önkormányzat részére.
Kérdése, hogy a piac ipari létesítménynek minősül-e?
Csető Béla alpolgármester:
Nem.
Garádi István képviselő:
Problémásnak tartja, hogy nem történtek meg az utcák elnevezése, házszámok
rendezése.
Spaits Miklós képviselő:
Amikor felvetődött az engedély kiadása, akkor azt javasolta, hogy Táncsics M. u.
2/a.számot kapjon az intézmény. A többi utcát nem tudjuk elnevezni, mert nem a miénk.
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki az együttműködési megállapodást az elhangzott módosításokkal együtt elfogadja,
szavazzon.

65/2000. /03.13./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
a Harmónia Kht és az Önkormányzat átal történő együttműködési szerződést elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.

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

66/2000. /03.13./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

5. napirendi pont:
Ipari- Kereskedelmi- Mezőgazdasági Bizottság beszámolója:
Beszámoló a mezőőri tevékenységről:
/Melléklet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Murvai Lászlóné képviselő:
A bizottsági ülés napján 16.30 órakor kapta kézhez a meghívót.
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A mezőőr felvételét nagyon rossz időpontban tették meg, mert a munkája semmit nem
ér, amit eddig fizettünk részére, kidobtuk az ablakon, nagyon kiváncsi lenne, hogyan
tudjuk ezt az összeget behajtani a földtulajdonosokon.

Rupp Zoltán:
A mezőőr szeptembertől dolgozik, azóta több fakivágást jelentett be,
szennyvízleeresztőt ért tetten, kóbor állatot jelentett be, a patkányinvázióról adott
tájékoztatást, a belvíznél segédkezett, tehát tevékenykedett a fizetéséért.
Azzal a bizottsági javaslattal azonban nem ért egyet, hogy kapcsolatát lazábbá kellene
tenni a hivatallal, mert úgy érzi senkinek nem lehet megengedni, hogy majd csak a jövő
héten jöjjön be.
Murvai Lászlóné képviselő:
Egy mezőőr nem az elhangzott feladatokra van felvéve. Közlekedési eszközként a
motor igénybevételét javasolja részére.
Simon László képviselő:
A mezőőrnek télen-nyáron van dolga, javasolja, hogy a mezőőr és a közterületfelügyelő
munkáját össze kell hangolni.
Garádi István képviselő:
Fontosnak tartaná, hogy dátumos fényképezőgépet is kapjon. Üllő felé az útszéle tele
van szeméttel, kéri ennek eltakarítását. A mezőőr motorkerékpárral, látcsővel legyen
ellátva. A szennyvíztelepről borzalmas víz folyik ki, a környezetvédelem is beletartozik
a mezőőr munkájába. A szennyvízszippantósok a gyáli csatornába engedik a
szennyvizet.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a mezőőr munkájáról szóló tájékoztatót és a bizottság beszámolóját elfogadja,
szavazzon.

66/2000. /03.13./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
a mezőőri tevékenységről adott tájékoztatót, valamint az IpariKereskedelmi- Mezőgazdasági Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.
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6. napirendi pont:
Pénzügyi Bizottság beszámolója:
/Melléklet!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
A Sziget Televizió ajánlatának ügyében nem kell határozni.
Aki a bizottság 2. napirendjéhez készített határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

67/2000. /03.13./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Pénzügyi Bizottság által megvizsgált, a Weöres S. Ált. Iskolában végzett belső ellenőrzésről és az intézményvezetői reflektálásról szóló jegyzőkönyvi tájékoztatást elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a hivatal a jelentésben szereplő hiányosságok felszámolását a pénzügyi iroda kísérje figyelemmel,
s arról tegyen általános értékelő jelentést.
Felelős: jegyző.
Hat.idő: 2000. júniusi testületi ülés.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a bizottság 4. napirendjéhez készített, határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.
68/2000. /03.13./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
utasítja a jegyzőt, hogy a hivatal belső ellenőrzésével vizsgáltassa meg a Weöres S. Ált. Iskola gazdálkodását – célvizsgálat
formájában – hogy az intézményben milyen okok miatt halmozódtak fel a kifizetetlen számlák.
Felelős: jegyző.
Hat.idő: 2000. júniusi testületi ülés.
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a bizottság 5. napirendi pontjához készített határozati javaslattal egyetért,
szavazzon.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Megkapták az augusztus 20-án avatásra kerülő táblák jegyzékét, amelyen szinte
valamennyi önkormányzat rajta van. Az ajánlatot a bizottság megtárgyalta és
támogatásra javasolja, mivel nem tudott forrást találni.
Varga Ernő jegyző:
A határozati javaslatot módosítani, mégpedig “felkéri az önkormányzat valamennyi
tagját, hogy ajánljon fel…..
Garádi István képviselő:
Ha a testület úgy dönt, hogy kerüljünk fel a táblára, támogatja bár a Kft-nek ez egy jó
üzlet. Jelentéktelen összegről van szó, azonban célszerű lenne százalékos arányban a
felajánlást megtenni. Mindenki ajánlja fel a tiszteletdíjának 10 %-át.
Murvai Lászlóné képviselő:
Véleménye szerint a határozat törvénysértő, mert a testület nem szavazhat mindenki
tiszteletdíjáról, csak aki felajánlja.
Spaits Miklós képviselő:
Egyetért azzal, hogy másnak a pénzéről nem szavazhatnak, de van képviselő, aki a
semmittevéséért veszi fel a tiszteletdíjat.
Füzéri István képviselő:
Van aki elvállal 3 bizottsági tagságot azért, hogy másnak ne jusson egy sem. Aki a
vállalásának nem tud eleget tenni, mondjon le.
Garádi István képviselő:
Javasolja az SZMSZ-be beletenni, hogy aki a határozatok 80 %-án nincs jelen,
csökkentve kapja meg a tiszteletdíját. A jegyző úr által elmondott módosító intdítványt
el tudja fogadni, de csak %-os arányban.
Spaits Miklós képviselő:
Az önkormányzat fizesse ki az összeget és minden képviselő fizessen be bizonyos
összeget támogatásként.
Csető Béla képviselő:
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Ha ennyi összeget nem tudunk kifizetni ne akarjunk a táblára felkerülni, maradjunk a
földön.

Nagy Tiborné alpolgármester:
A pénzügyi vezető elmondta, hogy nincs rá forrás, ezért gondoltuk ezt a megoldást.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Az önkormányzat megrendeli a táblát, egyben felkéri a képviselőket, hogy a
tiszteletdíjuk 10 %-ával próbálják támogatni ezt a dolgot.

69/2000. /03.13./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal,2 tartózkodással
döntött arról, hogy az ópusztaszeri “Megmaradás Falán”
elhelyezendő gránittáblát megrendeli, melynek ára

50.000.- Ft+ÁFA.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: a szerződés megkötésére 2000. április 1.

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

70/2000. /03.13./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal,2 tartózkodással
a Pénzügyi Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.
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7. napirendi pont:
Településügyi és Vagyonkezelő Bizottság együttes beszámolója:
/Melléklet!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a bizottság 1. napirendi pontjához készített határozati javaslatot elfogadja, név
szerint szavazzon.
Név szerinti szavazás:
Rádóczi Gusztáv
Farkas Lajos
Garamszegi Sándor
Mezey Attila
Nagy Tiborné
Polgár Péter
Simon László
Udvardi László

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Csető Béla
Füzéri István
Garádi István
Murvai Lászlóné
Dr.Petky Ferenc
Sas Zoltán
Spaits Miklós

igen
igen
tartózk.
igen
igen
igen
igen

71/2000. /03.13./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal , 1 tartózkodással
0148/3 hrsz-ú ingatlanból …… m2-t
Földesi József Gyömrő, Kossuth F. u.38.sz.
alatti lakosnak 1.000.- Ft/m2- áron értékesít.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a bizottság 1. napirend 2. határozati javaslatát elfogadja, név szerint szavazzon.

Név szerinti szavazás:
Rádóczi Gusztáv
Farkas Lajos
Garamszegi Sándor
Mezey Attila
Nagy Tiborné
Polgár Péter
Simon László

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Csető Béla
Füzéri István
Garádi István
Murvai Lászlóné
Dr.Petky Ferenc
Sas Zoltán
Spaits Miklós

igen
igen
tartózk.
igen
igen
igen
igen
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Udvardi László

igen

72/2000. /03.13./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
a 0148/3 hrsz-ú ingatlanból 1.500.- m2-t
Mátéfi János Gyömrő, Rudolf u. 53.sz.
alatti lakosnak 1.000.- Ft/m2 áron értékesít.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás a bizottság 2. napirendjéhez?
Garádi István képviselő:
Az anyagból nem tűnik, ki, hogy milyen uszodát kívánnak létesíteni. Milyen méretű,
fedett-e, az idén megépítik-e, vagy csak amikor termálvízes forrást találnak?
A befektető kéri a buszforduló és a helyközi járatok biztosítását. Sajnos ennek van egy
problematikája, mert a Mendei út bal oldalán, a Táncsics M. út sarkával szemben útsáv
szélesítést kell végrehajtani.
Kéri, hogy az önkormányzat foglalkozzon ezzel a kérdéssel, hogy a befektető ebben
nyújtson anyagi segítséget. Az önkormányzat ilyen nagy költségeket nem tud
felvállalni.
Miller úr:
Uszoda építéséről akkor beszélhetnek, ha megvásárolják a 4,5 hektárt. Ebben az esetben
még ebben az évben megépítik. Sportuszodát nem tudnak létesíteni, csak pihenő
medencét. A sportuszodához 25x12m-es, ehhez 300 m2 vízterület, összesen 1000 m2
terület szükséges, ami kb. 150 millió Ft. Elképzelésük egy vegyes szolgáltatás.
A buszfordulóra szükség van, de az útszélesítést nem tudják finanszírozni, ugyancsak
nem tudják vállalni a víz és csatorna kiépítését. Valahogyan azért minden meg lehet
oldani, ők igyekezni fognak.
Garádi István képviselő:
A terület eladása kapcsán szeretné elmondani, hogy szeretnének valamiféle garanciát
kapni az uszoda megépítésére, ha már ilyen potom áron adjuk el ezt a területet.
Amennyiben nem kapunk garanciát nem tudja támogatni.
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Javaslata, hogy az önkormányzat kérje meg a terület valós árát és amikor az uszoda
megépült fizesse vissza. Jelenleg nem látja biztosítottnak, hogy ez a terv megépül, az
önkormányzat pedig áron alul értékesíti ezt az értékes területet.
Miller úr:
Az uszoda 16,66 m-es lesz, ha megveszik a földterületet még az idén meg lesz az
említett méretű uszoda.
Csető Béla alpolgármester:
Javasolja, hogy a módosító inditványokat fogalmazzák meg és úgy próbáljanak előre
haladni.
Garádi István képviselő:
A belvárosban találkozott a vállalkozók szórólapjával, jobb lett volna olyan
szórólapokat kiadni, amelyben már benne lett volna az uszoda is.
Simon László képviselő:
Véleménye szerint a javasolt ár nem alacsony. Ha ilyen megközelítésből nézzük a
dolgokat, soha senki nem fog ide befektetni.
Garádi István képviselő:
1996-ban a MOL részére 800.- Ft/m2-ért adtuk el a területet. Nem a vállalkozó ellen
van, hanem a település érdekében, a jelenlegi árat nagyon olcsónak tartja.
Javaslata: 1.200.-, 1.300.-, 1.400.- Ft.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a javaslattal egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, 8 nem szavazattal, 4 tartózkodással
elvetette a javasolt összegek meghatározását.
Kéri, hogy aki az eredeti javaslatot elfogadja, név szerint szavazzon.
Név szerinti szavazás:
Rádóczi Gusztáv
Farkas Lajos
Garamszegi Sándor
Mezey Attila
Nagy Tiborné
Polgár Péter
Simon László
Udvardi László

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Csető Béla
Füzéri István
Garádi István
Murvai Lászlóné
Dr.Petky Ferenc
Sas Zoltán
Spaits Miklós

igen
tartózk.
nem
tartózk.
igen
igen
igen
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73/2000. /03.13./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
12 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással
az INT 360-as helyrajzi számú telek ingatlant az alábbi
ütemezésben és áron értékesíti:
- 2000-ben egyharmad rész
- 2001-ben egyharmad rész
- 2002-ben egyharmad rész

800.- Ft/m2 áron
900.- Ft/m2 áron
1.000.- Ft/m2 áron.

Az adás-vételi szerződésben ki kell kötni, hogy az árak
szintje csak akkor a megjelölt mértékű, ha az uszoda
2000-ben megépül.
A mulasztás /halasztás/ 10 % /Ft/ áremelkedést von magával a 2001-es, illetve 2002-es évben.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A bizottság 2. napirendjének 2. pontjához kíván szólni, tegye meg.
Sas Zoltán képviselő:
A mindenkori fővárosi víz- csatornadíjat állapítsák meg.
Garádi István képviselő:
Ezzel a kérdéssel akkor foglalkozna, amikor az uszoda megépült.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki Sas Zoltán képviselő indítványát elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület az indítványt 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 8
tartózkodással elvetette.
Aki az eredeti határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

74/2000. /03.13./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással
vállalja az uszoda működése során felmerülő hálózati víz
és csatornadíj 50 %-ának elengedését /megfizetését/, amely
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önkormányzati támogatásként kerül a szerződésbe.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.

/Dr. Török Gábor képviselő megérkezett!/ Jelenlévők száma: 16 fő.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
A bizottság 2. napirend 3. ponthoz kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Mire, hol és kinek, milyen tevékenységére?
Csető Béla alpolgármester:
Azokra a beruházásokra, amelyeket a vállalkozó elkészített.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

75/2000. /03.13./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodással
2001-2004 között a helyi adók megfizetése alól mentességet
biztosít az OEST Nemzetközi Kereskedelmi Kft., mint befektető részére.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2001. január 1.-2004. december 31.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a bizottság 2. napirend. 4. pontjához készített határozati javaslattal egyetért,
szavazzon.
76/2000. /03.13./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
12 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással
a 355/10 hrsz-ú ingatlanon épülő út és buszforduló megépítése költségeinek 50 %-át /cca 3,5 millió Ft/ vállalja.
A másik 50 %-ot befektető biztosítja. A 355/27-es belső út
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használatához az önkormányzat ellenszolgáltatás nélkül
hozzájárul.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: folyamatos.

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

77/2000. /03.13./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Településügyi és Vagyonkezelő Bizottság együttes beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

/Dr. Petky Ferenc, Garádi István, Murvai Lászlóné képviselők eltávoztak az
ülésteremből./ Jelenlévők száma: 13 fő.

8. napirendi pont:
Településügyi Bizottság beszámolója:
Gyömrő település-rész szabályozási terve:
/Melléklet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Spaits Miklós képviselő:
Tárgyalásokat kellene folytatni, hogy a csapadékvíz elvezetésére készített tervek a
geodéziai terv alapját képezhessék.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A tervek kifizetésének forrása?
Spaits Miklós képviselő:
A terület eladásokból befolyt összegből.
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Csető Béla alpolgármester:
Ezek a tervek a csatornához nem használhatók?

Spaits Miklós képviselő:
Nem tudja mennyire pontos, mert 17 éve készült. Nem ártana ha a terv egy tényleges
állapotot tükrözne.
Simon László képviselő:
Hátha egy kis átdolgozással felhasználható, meg kellene nézni.
Rupp Zoltán:
Akkor van értelme, ha egy cégtől rendeli meg az önkormányzat.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

78/2000. /03.13./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással
Gyömrő nagyközség településrész-szabályozási tervezését az
előkészítő ajánlat 2. változatát fogadja el a geodéziai tervek
nélkül.
Felelős: polgármester:
Hat.idő: 2000. december 31.

Víz-csatornadíjak:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Nagy Tiborné alpolgármester:
Az előterjesztésben a csatornadíj számításában 90 % került előterjesztésre, ami a tavalyi
évben 80 % volt, indítványozza, hogy ez maradjon 80 %.
Jancsó Béla Közmű Kft. igazgatója:
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Az árak nem véletlenül alakultak úgy, ahogy alakultak, ugyanis sikerült pályázaton
pénzt nyernünk. Messze infláció alatti áremelésről van szó. El kellene gondolkodni,
hogy hosszú távon kijussunk a 406.- Ft-os önköltségből és ne legyen olyan élen táncoló
az üzemeltetés, mint most. A próbaüzemet is meg kell oldani. A jelenlegi rendszer 5 éve
működik és egyetlen tartalék berendezés sem került beszerzésre.Olyan állapotok
vannak, amelyeket hosszú távon nem lehet tartani. Tartalékszivattyúk beszerzésére
lenne szükség, mivel új átemelők lesznek, minden körülmények között az üzem
biztonságára kell figyelemmel lenni.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Tudvalévő, hogy a pályázaton 23 milliót csatornára, 4 milliót vízre nyertek. A fajlagos
számításnál azért került 50.- Ft-ban megállapításra a bérleti díj, mert a Közmű Kft.
vállalta a próbaüzemet. Tudomása szerint Maglód és Ecser is 80 %-ot fog előterjeszteni.
Mezey Attila képviselő:
Ha a csatornadíj emelését nem támogatta a bizottság, milyen szintentartást javasol?
Spaits Miklós képviselő:
A bizottság a döntést átruházta a testületre. Ha csak az inflációval emeli, akkor nem
okoz problémát ennek elfogadása.

Csető Béla alpolgármester:
Itt lényeges eltérés nincsen.
Simon László képviselő:
Kivételesen ezt az emelést meg kell adni.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Nem a díjhoz szólt hozzá, hanem a májustól-szeptemberig történő 80 % -ot kéri
továbbra is figyelembe venni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Akinek nincs kútja már elesik ettől a kedvezménytől.
Spaits Miklós képviselő:
Ki fogja azt ellenőrizni, hogy van-e kút, vagy nincs?
Jancsó Béla úr:
A szolgáltató szerződés tartalmazza ezt a dolgot. Olyan aki a saját kútjából locsol,
milyen alapon venné igénybe a kedvezményt?
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A 20 %-ot 15 %-ban állapítsák meg, ezt még el tudja viselni.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Továbbra is a 80 %-ot javasolja.
Csető Béla alpolgármester:
Ha Maglódón és Ecseren 20 %, itt miért 10 %?
Jancsó Béla úr:
Maglódon 20.- Ft-tal alacsonyabb áron vannak, más pozicióból indult a költség. A
jövőben az lesz a dolguk, hogy kiegyenlítsék az árszínvonalat. Tudja, hogy Malódon
nagy harcokat fog vívni, de azokat az önkormányzatokat, amelyek túlzott igényeket
támasztanak, ki kell zárni a kedvezményből. A fajlagos költségeknek csökkeni kell, ha
változatlan az önkormányzati rész.
Mezey Attila képviselő:
Amikor a testület a pályázat támogatásáról döntött, elhangzott, hogy a pályázatban
szereplő dolgokkal nem fog hatni az önkormányzatra. Minden képviselőnek van némi
fogalma a költésgekről és hogy mi fér bele, az üzemeltető mit tud fedezni. Ki lehet
számolni, hogy éves szinten a 10 % mennyit jelent az üzemeltetőnek.
A 80 % elfogadható, nem biztos, hogy a lakosság terheit ilyen módon kellene
változtatni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a módosító indítványt, vagyis a 80 %-ot elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület a csatornadíj számításánál 10 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal, 3 tartózkodással 80 %-ban fogadta el.
Mezey Attila képviselő:
Kéri a rendeletbe belevenni, “vízszerzési lehetőség a szolgáltatói szerződés szerint….”
mert véleménye szerint a lakosság 99 %-ának nincs fogalma arról, hogy a vízszerzési
lehetőség benne van a szolgáltatási szerződésbe.
/Dr. Petky Ferenc képviselő visszatért az ülésterembe./ Jelenlévők száma: 14 fő.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért az alapjavaslattal és Nagy Tiborné alpolgármester és Mezey Attila
képviselő által indítványozottakkal, szavazzon.
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Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 11 igen szavazattal, 1
nem szavazattal, 2 tartózkodással megalkotta
14/2000./03.13./ r e n d e l e t é t,
a helyi közüzemi ivóvíz és csatornadí megállapításáról.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a Településügyi Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

Kéri a rendeletbe belevenni, “vízszerzési lehetőség a szolgáltatói szerződés szerint….”
Kéri a rendeletbe belevenni, “vízszerzési lehetőség a szolgáltatói szerződés szerint….”

79/2000. /03.13./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Településügyi Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

9. napirendi pont:
Interpellációk, bejelentések:

Garamszegi Sándor képviselő:
A műszaki osztálytól térképet szeretne kérni a temetőbe.
Március 15 a határidő a gépjárműadó befizetésére és még nem kapott csekket. Ezt a
lakosság köréből is többen jelezték. Reméli ha időben nem küldték ki, nem fognak
kamatot számolni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Lesz egy bizonyos türelmi idő.
Farkas Lajos képviselő:
Kérdése, hogy 15-e után kezdődik a kátyúzás?
Sintérrel kötöttek-e szerződést.
Csető Béla alpolgármester:
A jövő héten lesz a községben bejárás és a következő héten kezdik.
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
Igen lett kötve szerződés.

Dr. Petky Ferenc képviselő:
A Dózsa György úton az út két helyen balesetveszélyes, a Gyöngyvirág utcánál és a
PEVDI-nél, intézkedést kér.
Sas Zoltán képviselő:
A PEVDI-nél vízbekötés miatt van beszakadva az út, a Gyöngyvirág utcánál 2,5 m mély
árkot nem lehet nyitva tartani.
Kőszegi Sándor úr:
A vízcsőtöréssel kapcsolatos úthibát helyre fogják rövidesen állítani.

Simon László képviselő:
A Szt. István úton két nagyon öreg fa van, egyik a hivatallal szemben, a másik az orvosi
ügyelettel szemben, kéri az intézkedést. A bejárásra meghívót kér.
Sas Zoltán képviselő:
A szolgálati lakásokkal kapcsolatban nem kapott választ. Gyömrőn minden éjjel a
település valamelyik része sötét, ezt figyelemmel kellene kísérni, és a számlák
összegéből levonni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Sajnos az ELMŰ jelezte, hogy 30 transzformátornál 12-ből folyamatosan kiszedik a
biztosítékot.
Udvardi László képviselő:
Még mindig víz alatt vannak a Gyöngyvirág utcában házak, a lakosság türelemmel van,
várja a megoldást.
Rupp Zoltán:
A hivatal túlbuzgó tevékenysége által került veszélybe az út. A terveket meg kell
csináltatni, a kivitelezés talán saját szakemberekkel megoldható.
Nagy Tiborné alpolgármester:
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A sportpálya melletti kézilabda pályán a sok szemét odahordása miatt megjelentek a
patkányok, kéri a megfelelő sűrgős intézkedést. A terület borzalmas állapotban van.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Egészségügyi okokra hivatkozva szeretne két hét szabadságot igénybe venni.
Garamszegi Sándor képviselő:
A Dózsa Gy. úton a beszakadástól pár méterre egy nagy lyuk van. A Tulipán utcánál
is szakadozik az út széle.
Sas Zoltán képviselő:
Sajnos a PEMÁK nem kap segítséget, mert nem csinálják meg a helyreállításokat.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdése, hogy az írásban a múlt havi interpellációkra adott válaszokat elfogadják-e?
Aki elfogadja szavazzon.
A testület az interpellációkra adott választ egyhangúlag elfogadta./14 fő./

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

K.m.f.

/Rádóczi Gusztáv/
polgármester

/Varga Ernő/
jegyző

/Farkas Lajos/
jkv. hitelesítő

/Mezey Attila/
jkv.hitelesítő

