JEGYZŐKÖNYV
Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. február 21-én megtartott
rendes
ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos
helyiségében.

Jelen vannak:
Lajos

Rádóczi Gusztáv polgármester, Csető Béla alpolgármester, Farkas
Füzéri István, Garamszegi Sándor, Garádi István, Mezey Attila, Murvai
Lászlóné képviselő, Nagy Tiborné alpolgármester, Sas Zoltán, Spaits
Miklós, Udvardi László képviselő.

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

Tanácskozási joggal részt vett:Kosztelnik Károlyné ig. irodavezető,
Meghívottként megjelent:

Volcz Zoltánné iskolaigazgató,
Hajdú András iskolaigazgató,
Szende Márta iskolaigazgató,
Kakuk Pálné óvodavezető,
Bechlerné Tarsoly Anikó óvodavezető,
Lévai Zsuzsa óvodavezető,
Gór Tiborné ÖNO vezető,
Kalocsai Pálné bölcsődevezető
Gyercán Ferenc vállalkozó,
Hochrein Dezső vállalkozó,
Bálint János vállalkozó,
Harmónia Kht. képviselői 3 fő,
Kissné Páska Andrea pü.vezető,
Rupp Zoltán műsz.-beruh.irodavezető,
Gulyás László testületi irodavezető,

Lakosság részéről:

3 fő.

Rádóczi Gusztáv polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a rendes
testületi ülés határozatképes, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Füzéri István és Udvardi László 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, van-e napirend előtti felszólalás?
Murvai Lászlóné képviselő:
Kéri a polgármester odafigyelését arra az esetre, ha a testületi ülés vége előtt a
jegyzőkönyv hitelesítő eltávozik, másikat kell választani.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Mivel több vállalkozó megjelent, javasolja, hogy az 5. napirendi pont kerüljön a
harmadik napirend helyére, tehát a településügyi bizottságban szereplő témákat vegyük
előre.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Javasolja, hogy a piac bérbeadásával kapcsolatos előterjesztést vegyék le a napirendről.
Indoklása, hogy az önkormányzat szeretné visszavenni a piacot és azt egy közhasznú
szervezet üzemeltesse, ez a dolog több előkészítést igényel a tárgyalást megelőzően.
/Polgár Péter és Simon László képviselők megérkeztek!/ Jelen van 14 fő képviselő.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Az összes vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyet javasolja zárt ülés keretében
megtárgyalni, először hallgassuk meg a vállalkozók elképzeléseit és azt követően zárt
ülés keretében beszéljük meg a döntést.
Mezey Attila képviselő:
Javasolja a pénzügyi bizottság beszámolóját
intézményvezetők ne várakozzanak olyan sokat.

előbb

megtárgyalni,

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdése az intézményvezetők felé, hogy tudnak-e várakozni?
Intézményvezetők válasza: igen.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a piac sorsáról ne most döntsön a testület, szavazzon.

hogy az
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29/2000./02.21./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással döntött arról, hogy a piac működtetésének sorsáról egy későbbi
időpontban dönt, a mai ülés napirendjéről leveszi.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat vagyonával kapcsolatos napirendeket zárt
ülés keretében tárgyalja a testület és az a 3. napirendi pont elé kerüljön, szavazzon.

30/2000./02.21./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
12 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodással döntött arról, hogy az önkormányzat vagyonával kapcsolatos napirendi pontokat zárt ülés keretében és a 3. napirendi pont előtt tárgyalja.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Napirend

tárgyalása:

1. napirendi pont:
Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett intézkedésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatokról, valamint a polgármester által beterjesztett határozati
javaslatok.
/Melléklet!/

- Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett intézkedésekről:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás.
Udvardi László képviselő:
A polgármesteri tájékoztatóban is szerepel a belvízhelyzet, a leginkább veszélyeztetett
terület a 4.sz. választókörzet, az Ő körzete. Sajnos azt kell mondania, hogy a helyzet
drámai. A pincék, kutak, szennyvíztárolók, vízaknák, szerelőaknák tele vannak vízzel.
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A szennyvíz elönti a kutakat, az udvarokat. A Gyöngyvirág utcában 12 háznál, a
Vadvirág utcában 12 háznál, a Tulipán utcában 4-5 háznál, a Dózsa Gy. úton 10-15
háznál nagyon problémás a helyzet. Ezeken a területeken nagyon fontos volna a
csatorna mielőbbi megépítése, mert a lakosság anyagilag nem győzi a szippantási
költséget fizetni. Hetek óda dolgoznak térdig vízben, sárban, embertelen küldelmet
folytatnak.
A mai napon azt az üzenetet kapta, hogy a lakók vegyék meg a benzint és a
továbbiakban nem lehet folytatni a szippantást. Azonnali intézkedést kér, mert neki az a
kötelessége, hogy a lakosság érdekeit képviselje.
Spaits Miklós képviselő:
A Mendei úti csatornázással kapcsolatban szeretné elmondani, hogy a Rákos Mezeje Rt.
rákötési lehetőséget kapott, de nem csatornázási lehetőséget. A Mendei úti telkekkel
kapcsolatos megbeszéléseken szeretne résztvenni.
Garádi István képviselő:
Valóban nagyon nehéznek látja az említett belvízes területek lakosságának helyzetét,
azonban, ha zárt szennyvíztárolót építettek volna az ottlakók, nem folyna bele a
tárolókba a talajvíz. Ettől függetlenül az önkormányzatnak meg kell előlegezni a
szippantási költségeket. Ezeken a területeken valóban nagyon sűrgös lenne a
csatornázás.
Spaits Miklós által elmondottakat csak megerősíteni tudja, mert a Rákos Mezeje Rt.
valóban csak rácsatlakozást kapott, ezért fizetett ezen a területen fele érdekeltségi
egységet.
Kérdése, hogy volt-e olyan testületi határozat, amiben a testület arról döntött, hogy dr.
Nagy Balázs ügyvéd ellen az Ügyvédi Kamarához fordul, mert, ha nem volt,
egyértelmű, hogy a polgármester, vagy alpolgármester fordult a kamarához.
Kéri, hogy figyeljenek oda a céltámogatási törvényre, mert a megtett intézkedések azzal
ellentétesek.
Udvardi László képviselő:
A legveszélyeztetett házaknál a szennyvíztárolók zárt rendszerűek, mivel a házak előtt
helyezték el őket, itt pedig nem is lehet más.
Nagy Tiborné alpolgármester:
A veszélyeztetett területeken azonnali intézkedést kezdeményeztek, a műszaki iroda
szakértői véleményt kért, kéri a jelenlévő műsz.-beruházási irodavezetőt, adjon erről
tájékoztatást.
Udvardi László képviselő:
A szippantásoknak volt eredménye, látható volt az apadás, azonban ha leállítják a lakók
nem tudnak mosni, mosakodni, mosogatni, bokáig járnak a szennyvízbe az udvaron és
az utcán.
Rupp Zoltán műsz.-beruh. irodavezető:
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Kb. 3 hete segít az önkormányzat, eddig 250.000.- Ft a szippantások költsége, valamint
a volt GAMESZ dolgozók folyamatosan szivattyúzzák a vizet, azonban lehet hogy ezzel
több kárt okoznak, mint hasznot. A szakemberek azt javasolják, hogy csak ott
szippantsák ki a vizet, ahol a pincében különféle berendezések vannak.
Beszélt az üllői és monori kollégákkal, akik elmondták, hogy a felszíni vízelvezetéshez
segítséget adtak, de az egyéni problémákba nem folytak bele.
Ismerteti a szakvéleményt. /Melléklet!/
Kosztelnik Károlyné ig. irodavezető:
Ismerteti az önkormányzat rendeletben leírt kötelezettségeit.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Anyagi lehetőségeinkhez mérten eddig is segítettünk, azonban egy bizonyos összegen
túl már nemigen tudunk segíteni, csak bízni tudunk az idő jobbrafordulásában.
Dr. Nagy Balázs ügyével kapcsolatosan elmondja, hogy a jogellenességet hivatalból
észrevételezni kell, az ügyvéd úr tudott a tervünkről.. Sajnos már több ügy elévült, így
az ügyvéd úr egy figyelmeztetést kapott.
Garádi István képviselő:
Sikerült befejezni a BETA-LINE pert, ne feledjük, hogy dr. Nagy Balázs nyerte meg
elsőfokon a pert. Az egymillió forintos kárról lehetne beszélni, ami nem került volna
kidobásra, ha az ügyvéd ur tovább tevékenykedhetett volna.
Udvardi László képviselő:
A lakosság köszöni az önkormányzat által nyújtott segítséget, de kéri, hogy hetente
legalább kétszer a legveszélyeztetett 4 háznál végezzék el a szippantásokat.
Simon László képviselő:
Járt a belvízes területeken, az említett helyeken valóban tragikus a helyzet. A
jobszabályokat bárkinek a fejére lehet olvasni, de nem ez a megoldás.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a polgármesteri beszámolót elfogadja, szavazzon.

31/2000./02.21./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással a
polgármester beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.
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- Jelentés a lejárt határidejű határozatokról:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás? Nincsen.
Aki a jelentést elfogadja, szavazzon.

32/2000./02.21./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

- Polgármester határozati javaslata:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
A törvény számot római számmal kell írni. Nem érti milyen bérletről van szó.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A testület határozott a képviselők és alpolgármesterek egy havi alapdíjának
odaítéléséről, azonban a Közigazgatási Hivatal megkifogásolta a 359/99.sz.
határozatunkat és úgy javasolta módosítani, hogy közlekedési térítésként kell feltüntetni
az összeget.
Garádi István képviselő:
A térítésekkel el kell számolni, nem érti az elszámolás módját.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért a 359/99.sz. /XI.22./ határozat módosításával, szavazzon.

33/2000./02.21./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
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12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással a
359/99./XI.22./ sz. határozatát módosítja.
Az önkormányzat tagjai éves utazási bérlet pénzbeni megváltásaként kapják az alapdíjat pótlékok nélkül.
A testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntést dolgozza bele a
Szervezeti és Működési Szabályzatba.
Felelős: jegyző.
Hat.idő: márciusi testületi ülés.

- Gyömrő c. újságról állásfoglalás:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Mezey Attila képviselő:
Javasolja a leírtak elfogadását, az első oldal megkülönböztető színét, a külön terjesztést.
Garádi István képviselő:
Mit jelent, hogy alaptalan hazugság és rágalmazás?
A szerkesztői tevékenységet ne adja ki kezéből az önkormányzat, Mezey Attilát, vagy
Udvardi Lászlót javasolja a szerkesztőség vezetőjének.
Murvai Lászlóné képviselő:
Ő az olcsóbb megoldást javasolja, nincs jelentősége annak, hogy az első oldal színes
legyen. Nem tudja ki az OPEN ART? A megjelölt személyek ellen nincs kifogása, de
javasolja, hogy minden pártból legyen benne egy tag, mert csak akkor lehet pártatlan az
újság.
Mezey Attila képviselő:
Azért javasolták Gulyás László urat főszerkesztőnek, mert Ő tudná folyamatosan
elkészíttetni a leírásokat, valamint a helyesírás ellenőrzését. Hodruszky Lajos
rendelkezik olyan technikai berendezésekkel, amely lehetővé teszi az újság alaki
szerkesztését. Az első oldal színes volta különböztetné meg az önkormányzati újságot a
többitől.
Véleménye szerint a javasolt szerkesztőbizottság rugalmasan el tudja majd látni
feladatát.
/Várady György képviselő megérkezett!/ A jelenlévők száma 15 fő.
Murvai Lászlóné képviselő:
A rendőrségi hírek megírására továbbra is Sas Zoltánt javasolja.
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Nagy Tiborné alpolgármester:
Az OPEN ART ügyvezetője Barcza András gyömrői lakos /Táncsics M.u./ már több
kiadvány alkalmával dolgozott az önkormányzatnak.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért a külön terjesztéssel, szavazzon.
Megállapítja, hogy 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodással a
testület a külön terjesztéssel ért egyet.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy fekete-fehér színben jelenjen meg az újság, szavazzon.
Megállapítja, hogy 2 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 13 tartózkodással a
testület az újság fekete-fehér színben történő megjelentetését elvetette.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy az első oldal megkülönböztető színnel jelenjen meg,
szavazzon.
Megállapítja, hogy 13 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
testület az első oldal megkülönböztető színnel történő megjelentetésével egyetért.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki az etikai alapelvekkel egyetért, szavazzon.
Füzéri István képviselő:
Javasolja kihúzásra az “alaptalan” szót.
Várady György képviselő:
Annyit valamennyien elvárnak, amennyiben valaki hazudik, kérjen elnézést.
/Várady György elhagyta az üléstermet, dr. Petky Ferenc képviselő megérkezett!/
Jelenlévők száma: 15 fő.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a javasolt szó kihúzásával és az etikai alapelvekkel egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy 14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a
testület az “alaptalan” szó kihúzásával az etikai alapelvekkel egyetért.

- Határozati javaslat a tűzoltószertár bérbeadására:
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Spaits Miklós képviselő:
Kérdése, érdemes-e évi 200.000.- Ft-ért bérbeadni a tűzoltószertárt.
Simon László képviselő:
Erre a területre egy átfogó koncepció készül, véleménye szerint ez a dolog nem lett
eléggé körüljárva, hogy ebben döntsenek.
Csető Béla alpolgármester:
A terület ott áll kihasználatlanul, határozatlan időre kell kiadni, a szerződésbe bele kell
venni, hogy féléves felmondás után a bérlőnek anyagi követelése nem lehet.
Murvai Lászlóné képviselő:
Kérdése, meg lett hírdetve a bérbeadás, mert tudomása van arról, hogy más vállalkozó is
kérte. Javasolja meghírdetni, lehet hogy többet kapnánk érte.
Garádi István képviselő:
Egyetért Simon László által elmondottakkal, csak az ideiglenes bérbeadást javasolja. Fel
kell hívni a vállalkozó figyelmét arra, hogy ne fektessen bele, mert nem tudjuk
biztosítani a visszafizetést. Kérdése, milyen tevékenységet kíván folytatni a vállalkozó?
Csető Béla alpolgármester:
Gipszkarton és annak kellékei.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Javasolja a határozat módosítását azzal, hogy a szerződés megszűnésével anyagi
követelése nem lehet.
Garádi István képviselő:
Javasolja a féléves felmondási időt belevenni a szerződésbe.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki az elhangzott módosításokkal kiegészítve a határozati javaslatot elfogadja,
szavazzon.
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34/2000./02.21./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással jóváhagyja a tűzoltószertár határozatlan időre történő bérbeadását. Hozzájárul az épület felújításához azzal a meghagyással, hogy a bérleti futamidő alatt és után a bérlőnek a
szerződés megszünéséből anyagi követelése nem lehet.
A szerződés féléves felmondási időt tartalmazzon.
A bérlő – negyedéves bontásban – az alábbi bérleti díjakat
fizeti:
2000-ben = 200.000.- Ft,
2001-ben = 256.000.- Ft,
2002-ben = 276.000.- Ft,
2003-ban = 292.000 - Ft,
2004-ben = 308.000.- Ft,
Mindösszesen:

1.372.000.- Ft.

Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2000. március 1.

2. napirendi pont:
Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság beszámolója.
/Melléklet!/
- SZMSZ módosítása:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Murvai Lászlóné képviselő:
Úgy érzi, ha a jegyzőt a testület választotta, a jegyző helyettesét is a testületnek kellene
megválasztania. Ezt az előterjesztést már régen meg kellett volna tenni, mert a jegyző úr
már régóta betegállományban van. Kérdése, mit lehet tudni a jegyző úr állapotáról?
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A legutóbbi információ szerint március 1-vel jön dolgozni.
Murvai Lászlóné képviselő:
Hónapok óta hiányzik, miért a munkábaállása előtt pár nappal kell jegyzőhelyettesről
gondoskodni?
Rádóczi Gusztáv polgármester:
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Nem gondoltuk, hogy ennyi ideig távol lesz, úgy gondoljuk, ha már munkába is áll,
akkor is kell gondoskodni helyettesről, ezt munkaköri leírásnak kell tekinteni, mert ez a
dolog nincs hivatalos formába öntve. Ha szabadságra megy, akkor is helyettesíteni kell.
Aki az SZMSZ módosítását elfogadja, szavazzon.

Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 15 igen szavazattal, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta
6/2000./II.21./sz. r e n d e l e t é t
az SZMSZ módosításáról.

-Vagyonkezelő Bizottság új tagjára javaslat:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Várady György helyett Füzéri István legyen a vagyonkezelő
bizottság új tagja, szavazzon.

35/2000./02.21./sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
Füzéri István képviselőt
a vagyonkezelő bizottság tagjává választotta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.

-Állattartó rendelet módosítása:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Kosztelnik Károlyné ig.irodavezető:
A mai ülésen a rendeletek módosítására a szabálysértésekről szóló rendeletben az
önkormányzat által kiszabható bírság miatt van szükség.

Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 15 igen szavazattal, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta a
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7/2000./II.21./ sz. r e n d e l e t é t
a 13/1991. /XII.10./sz.
módosításáról.

állattartás

helyi

szabályozásáról

szóló

rendelet

- Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a közterületek használatáról szóló rendelet módosításával egyetért, szavazzon.

Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 14 igen szavazattal, 0
nem szavazattal, 1 tartózkodással megalkotta a
8/2000. /II.21./sz. r e n d e l e t é t
a 8/1995.sz. közterületek használatáról szóló rendelet módosításáról.

- Piacokról és vásárokról szóló rendelet módosítása:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a piacokról és vásárokról szóló rendelet módosításával egyetért szavazzon.

Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 14 igen szavazattal, 0
nem szavazattal, 1 tartózkodással megalkotta a
9/2000./II.21./ sz. r e n d e l e t é t
a 2/1995. /III.13./ sz. a piacokról és vásárokról szóló rendelet módosításáról.

/Várady György képviselő visszatért az ülésterembe!/ Jelenlévők száma: 16 fő.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a köztisztasági, közterületi és környezetvédelmi szabályozás rendeletének
módosításával egyetért, szavazzon.

Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 15 szavazattal, 0 nem
szavazattal, 1 tartózkodással megalkotta a
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10/2000./II.21./ sz. r e n d e l e t é t
a köztisztasági, közterületi és környezetvédelmi szabályozásról szóló többszörösen
módosított 3/1991./V.14./ sz. rendelet módosításáról.

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

36/2000./II.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az
Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

(dr. Török Gábor képviselő megérkezett,
üléstermet.)

Murvai Lászlóné képviselő elhagyta az

Rádóczi Gusztáv polgármester:
A településügyi bizottság beszámolója és határozati javaslatainak megtárgyalása zárt
ülés keretében történik. Felkéri a nem érintett jelenlévőket, hogy fáradjanak ki az
ülésteremből.

3. Napirendi pont:
Pénzügyi Bizottság beszámolója.
Költségvetés: /Melléklet!/
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?

Dr. Petky Ferenc képviselő, biz.elnök:
A pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a költségvetési rendeletet. Az
első olvasat óta vannak változások, azonban azok nem érintették az intézmények dologi
kiadásait. A falusi óvoda beruházásának önrészét kihagyásra javasolta a bizottság. A
bevételi oldalon pedig betervezésre került a polgármesteri beszámolóban is rögzített
közmű vagyon értékesítéséből származó 50 millió Ft.
Garádi István képviselő:
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Javasolja a határozati javaslatból törölni a “módosított” szót. Szerette volna látni a
könyvvizsgálói záradékot. Hiányolja a köztisztviselői alapilletmény részletezését.
Ugyancsak szerette volna látni, hogy az egyéb bér miből áll össze, valamint a jubileumi
jutalom összege hány 25-30-40 éves jutalmat tartalmaz. A tanfolyamok költségei hol
szerepelnek?
Szeretné tudni, hogy a költségtérítés mit takar? Az egyéb sajátos juttatás gondolja, hogy
az étkezést tartalmazza.
A felhalmozási kiadás nem egyezik a 4. sz. melléklet táblázatával, 320 eFt-tal több.
Kissné Páska Andrea pü.vez.:
A Weöres Iskola saját költségvetése 400 e/Ft-ot tartalmazott. A jubileumi jutalmak a
ceruzás költségvetésben részletezve vannak. A költségtérítés a polgármester havi 20
e/Ft költségtérítését, valamint eseti térítéseket tartalmaz. A tanfolyamok költségei a
dologi kiadásoknál szerepelnek.
Garádi István képviselő:
Bevételeknél kamatbevétel van tervezve, úgy tuja, hogy nem igazán van olyan pénz,
ami kamatozik.
Kissné Páska Andrea:
Itt a folyószámlán lévő kamatok jelennek meg.
Garádi István képviselő:
A csatornavezetékek deponálásáért a bevétel tiltva van. Kérdése, hogy a lakásbevételre
tervezett költség valós?
Kissné Páska Andrea:
A már eladott lakások részletfizetése is benne van.
Garádi István képviselő:
A céltámogatási törvény tiltja a közművagyon eladását, közös társaságba bevihető, de
nem adható el, ezért nem érti, hogyan fog ez az 50 mFt bejönni. A gázvezetésre nem
kaptunk céltámogatást, azért lehetett értékesíteni.
Az építményadó hogyan lehet kevesebb, mint a tény? Nem ártott volna, ha ezek a
tételek százalékos felsorolásra kerültek volna.
Nagyon szomorú, hogy a falusi óvoda önrészét teljes egészében kivették a
költségvetésből. Amennyiben az ingatlaneladásokból lesz plusz bevétel, továbbra is
fenntartja azt a javaslatát, hogy bruttó 10 m/Ft-tal kezdődjön el a falusi óvoda
beruházása, tekintettel arra, hogy 1999-ben volt egy testületi határozat, miszerint
ígéretet tettünk arra, hogy a beruházást a 2000. év költségvetésébe betervezzük.
Oktatásfejlesztési szempontból is fontos ennek a településrésznek a felzárkóztatása.
Nagyon fontos a járdaépítés, de mikor nincs pénz, akkor ne csináljuk.
Tudomása szerint arról volt szó, hogy a szennyvíztisztító próbaüzemét a vállalkozó
levezényli, ezért lett részére megállapítva egy méltányosabb bérleti díj.
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Murvai Lászlóné képviselő:
Miből adódik ez a rengeteg telefonbeszélgetési díj?
Kissné Páska Andrea:
Internettel együtt nem tartja soknak.
Murvai Lászlóné képviselő:
Karbantartás, kisjavítás mit tartalmaz, akkor miért szavaztuk meg a GAMESZ
megszüntetését?
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Azokat a funkciókat most is ellátják a szakemberek, amiket eddig elláttak, csak nem
tartunk fenn épületet.
Kissné Páska Andrea:
Az építményadó csak a létszámkérdéssel függ össze.
Csető Béla alpolgármester:
1994. óta van az önkormányzatnak kintlévősége.
Simon László képviselő:
Az adóirodát meg kell erősíteni.
Murvai Lászlóné képviselő:
A temetőnél a bevétel 840eFt, mégis olyan rendetlen. Sok ember azért nem fizet
gépjárműadót, mert az utak borzalmas állapotban vannak.

Simon László képviselő:
Szeretné biztosan tudni, hogy a közművagyon eladható-e vagy sem?
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Két évvel ezelőtt megfogalmazódott, hogy az üzemeltetést más alapokra kell helyezni,
szakmai vagy pénzügyi befektetőt kell találni arra, aki részben, vagy egészben
üzemelteti a víz- és csatornaművet. Az önkormányzatra hárul, hogy megoldja ezt a
kérdést. Jó lenne, ha Ecser-Maglód-Gyömrő közös társaságot alapítana az
üzemeltetésre, mert ha megalakulna egy kft., a vagyon 20 %-áig érvényesíthető lenne az
eladás. Az önkormányzat ügyvédjének közreműködésével megnézzük, milyen
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lehetőségeink vannak.
A költségvetési rendelet 14. §. /4/ bekezdésének javasolja: “Az önállóan gazdálkodó
intézmények egy éven túli kötelezettségvállalást csak fenntartói ellenjegyzéssel
tehetnek.”
Volcz Zoltánné igazgató:
November 22-én már elmondta, hogy a 2000. évi költségvetésben szereplő összeg
számukra nem elegendő, mert 1999. évről 3 millió Ft összegű kifizetetlen számlájuk
van. Kérdése, hogy mit várhatnak, hogyan kerül ez az összeg kompenzálásra?
Kissné Páska Andrea:
A költségvetés egyeztetése az intézményvezetőkkel együtt történt, plusz összeget nem
tartalmaz a költségvetés egyik intézménynél sem.
Volcz Zoltánné igazgató:
A tavalyi probléma nem lett lerendezve, most azért kért szót, hogy félév múlva nehogy
az legyen, hogy nem szólt. Szeretné kihangsúlyozni, hogy a probléma továbbra is
fennáll. Az idei költségvetést különböző utasítások alapján kellett összeállítani.
Garádi István képviselő:
Javasolja, hogy az ingatlanbevételből kapja meg az iskola a 3 millió Ft-ot.
Murvai Lászlóné képviselő:
A hiányzó 3 milliót ténylegesen be kellett volna tervezni az idei költségvetésbe.
Kérdése, hogy a többi intézménynél nincs hiány?
Nagy Tiborné alpolgármester:
A költségvetések nem utasítások alapján került összeállításra, hanem vezetői
megbeszélés keretében történt a tervezés. Az első olvasat után történt egy állásfoglalás,
majd újra összeültek és megbeszélték a költségvetés átdolgozásának tematikáját.
Garádi István képviselő:
Hasonló jellegű hiányok jelentkezhetnek bármelyik intézményben és a hivatalban is.
Csető Béla alpolgármester:
Pl. az Erzsébet iskolában sokkal nagyobb gondok vannak. Sokkal fontosabb volna azt
rendbetenni, mint a falusi óvodát elkezdeni. Véleménye szerint ezt a hiányt
menetközben kellett volna lerendezni.
Hajdú András igazgató:
Szeretné elmondani a polgármester úrnak, hogy az elmúlt 9 évben az önállóan működő
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intézmények nem kötöttek olyen szerződést, ami az egy évet meghaladta volna. Ő
személy szerint meg van elégedve az iskolájának felajánlott finanszírozási összegével,
ami a tavalyihoz képest 20,2 %-os emelkedést mutat. A költségvetés eléggé
bevételfüggő, ennek ellenére bizakodik, de örülni csak december 30-án lehet.
Szende Márta igazgató:
Kifizetetlen számláik nincsenek. Kérdése, hogy mennyi a VOLÁNBUSZ támogatási
összeg?
Kissné Páska Andrea:
A támogatási összeg pluszként szerepel, a végösszeg tartalmazza.
Füzéri István képviselő:
Ha a költségvetés végrehajtása ellenőrizve lett volna, ilyen eset nem fordulhatott volna
elő.
Murvai Lászlóné képviselő:
A testület foglaljon állást arra vonatkozóan, hogy a 3 millió Ft-ot az iskola megkapja, ha
nem tudjuk miből odaadni, javasolja, hogy a millenniumi költséget csökkentsük
ennyivel.
Volcz Zoltánné igazgató:
Ezt a problémát már tavaly is elmondta, megpróbálja az intézményt annyiból
működtetni, amennyit kap. A sportcsarnok fűtése és világítása rendkívül sokat elvisz a
költségvetésükből, van amikor 22 óra után is ég a villany.
Spaits Miklós képviselő:
Javasolja, hogy az iskola és a pénzügyi bizottság között kerüljön sor egy zárt
egyeztetésre.
Kissné Páska Andrea:
Nemcsak az iskola görget maga előtt hiányt, sajnos nem volt olyan plusz bevétel,
amiből ezt az igényt ki tudtuk volna elégíteni.
Simon László képviselő:
Javasolja, hogy ehhez a költségvetéshez már ne nyúljanak, ha lesz plusz bevétel, akkor a
falusi óvoda építkezését kezdjék meg.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Az elmúlt testületi ülésen kérte a lelkész urat, hogy egy szigorú egyeztetést kezdjenek
meg, azóta sem keresték meg. Az egyeztetést sürgetni fogja, de nem teljesen rajta
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múlik, hanem az egyházon.
Murvai Lászlóné képviselő:
A könyvtár bevételét nagyon kevésnek tartja, véleménye szerint nincs értelme annak,
hogy ott 3 személy dolgozzon, mert nincs forgalom. A sportcsarnoknál is kevésnek
tartja a bevételt, ami 350 eFt, ehhez sok a 3 fő létszám.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Nem érti, miért ilyen kultúridegen a képviselőasszony. A könyvtár működtetése igényli
a 3 fő létszámot.
Murvai Lászlóné képviselő:
Ezeket a dolgokat akkor is pazarlásnak tartja.
Garádi István képviselő:
Sajnos pont az alpolgármester asszony közbenjárásával szüntették meg a vasúti
könyvtárat.
Kissné Páska Andrea:
A sportcsarnokba legtöbben önszerveződésből járnak, a személyzet 2 fő takarítóból és 1
fő gondnokból áll.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Volt egy javaslat, hogy a falusi óvoda elkezdésére 10 mFt-ot tervezzünk be, aki ezzel
egyetért, szavazzon.
A testület 1 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 14 tartózkodással elvetette a 10
mFt betervezését.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a Weöres S. Iskola költségvetését 3 mFt-tal emeljük meg,
szavazzon.
A testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 12 tartózkodással elvetette az
iskola költségvetésének megemelését.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a millenniumi költséget csökkentsük 3 mFt-tal és azt az
összeget kapja meg a Weöres S. Iskola, szavazzon.
A testület 2 igen szavazattal, 9 nem szavazattal, 6 tartózkodással elvetette a
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millenniumi költség csökkentését.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért a költségvetési rendelet 14. §-ának kiegészítésével, szavazzon.
Hajdú András igazgató:
Véleménye szerint az ellenkezik az önállóság jogával.
Garádi István képviselő:
Ezt semmilyen törvény nem írja elő.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kéri a szavazást.
A testület 14 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a
költségvetési rendelet 14. §-ának /4/ bekezdéssel történő kiegészítését.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki az önkormányzat 2000. évi költségvetési rendeletét elfogadja, szavazzon.

Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 14 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással megalkotta a
11/2000. /II.21./sz. r e n d e l e t é t ,
mely a 2000. év költségvetéséről szól.

/Dr. Török Gábor, Garádi István, Dr. Petky Ferenc képviselők elhagyták az üléstermet!/

4. napirendi pont:
Vagyonkezelő Bizottság beszámolója és határozati javaslatai:

- GAMESZ épület bérbevételi kérelme:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Sas Zoltán képviselő:
Javaslata 1500.- Ft/m2.
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Simon László képviselő:
Soknak tartja, mert 4,5 millió Ft-ot beletesz a vállalkozó.
Csető Béla alpolgármester:
Legalább 10 év időtartamot javasol 1.000.- Ft/m2.
Spaits Miklós képviselő:
Kérjünk bérleti díjat, hogy mennyit költ rá az a vállalkozó dolga.
Sas Zoltán képviselő:
A ráköltött összeget le is fogja lakni.
/Garádi István képviselő visszatért az ülésterembe!/
Rádóczi Gusztáv polgármester.
Aki egyetért a bizottság javaslatával, miszerint hirdessük meg a GAMESZ épület
bérbeadását licitálással 10 év időtartamra, szavazzon.
39/2000. /II.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással a
volt GAMESZ épület bérbeadását licitálással meghirdeti, 10
év időtartamra.
A testület a kiindulási /alap/ bérleti díjat 1.000.- Ft/m2 -ben
határozza meg.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: a kiírásra március 15.,
a bérleti szerződés megkötésére: május 1.
- Szalai Csaba Gyömrő, Rákóczi u.3.sz. alatti lakos lakásvásárlási kérelme:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
A lakáseladáshoz név szerinti szavazásra van szükség, kéri a testületet, szavazzanak.
Név szerinti szavazás:
Rádóczi Gusztáv
Farkas Lajos
Garamszegi Sándor
Mezey Attila

igen,
igen,
igen,
igen,

Csető Béla
Füzéri István
Garádi István
Murvai Lászlóné

igen
tartózkodik,
tartózkodik,
tartózkodik,
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Nagy Tiborné
Sas Zoltán
Spaits Miklós
Várady György

igen,
igen,
igen,
igen.

Polgár Péter
Simon László
Udvardi László

igen,
igen,
igen,

40/2000. /II.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
Szalai Csaba Gyömrő, Rákóczi u.3.sz.
alatti lakos kérelmének helyt ad, melynek értelmében a Gyömrő, Rákóczi u.3.sz. alatti ingatlant értékesíti.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

/Dr. Petky Ferenc képviselő visszaérkezett az ülésterembe./

- Polgár Csilla lakásvásárlási kérelme:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Murvai Lászlóné képviselő:
Nagyon olcsónak tartja a vételárat.
Sas Zoltán képviselő:
Értékbecslést kértek, ezzel az összeggel kapták meg.
Mezey Attila képviselő:
A szolgálati lakások eladása elég sok vihart kavart már. Egyes lakásokban már 25 éve
benne laknak, s olyan állapotban vannak, hogy komoly felújításra szorulnának, ezek
értékesítésével egyetért. A József A. utcai ház most lett felújítva, bevezetve a gáz, jó
állapotban van, odaadható lenne majd másnak is. A lakás Polgár Csilla részére
határozott időre lett kiadva, szeretnénk azt megtartani. Nem javasolja az ingatlan
értékesítését, ennyiért bárki megvenné, nem hiszi, hogy ettől az ingatlantól mindenáron
menekülni kellene.
Murvai Lászlóné képviselő:
Amikor Polgár Csilla ezt az ingatlant megkapta, azt mondták, hogy csak arra az időre
kell, amíg építkeznek. Kicsit etikátlannak tartja, hogy megvárták, míg az önkormányzat
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bevezeti a gázt és azt követően azonnal beadták vásárlási kérelmüket. Ilyen áron nem
tudja szavazatát adni.
Farkas Lajos képviselő:
A ház 18 évvel ezelőtt épült, el kell dönteni, mit akarunk eladni, vagy nem. Ha nem
akarjuk eladni, akkor egyet se adjunk el.
Dr. Petky Ferenc képviselő:
Mekkora az ingatlan alapterülete?
Polgár Péter képviselő:
100 m2.
Sas Zoltán képviselő:
Az adás-vételi feltételek azonosak, mint a bérlakásoknál.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért az ingatlan eladásával, név szerint szavazzon.
Név szerinti szavazás:
Rádóczi Gusztáv
Farkas Lajos
Garamszegi Sándor
Mezey Attila
Nagy Tiborné
Sas Zoltán
Spaits Miklós
Várady György

igen,
igen,
igen,
nem,
igen,
igen,
igen,
igen,

Csető Béla
Füzéri István
Garádi István
Murvai Lászlóné
Polgár Péter
Simon László
Udvardi László
Dr. Petky Ferenc

41/2000. /II.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
12 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Polgár Csilla Gyömrő, József A.u.27.sz.
alatti lakos kérelmének helyt ad, melynek értelmében a Gyömrő, József A.u.27.sz. alatti ingatlant értékesíti.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

igen
igen,
nem,
nem,
nem szavaz
igen,
igen,
igen.
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- Hoffmann Edina Bp. Kassai u.25.sz. alatti lakos kérelme:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a beépítési kötelezettség meghosszabbításával egyetért, szavazzon.

42/2000. /II.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Hoffmann Edina, Bp. Kassai u. 25..sz.
alatti lakos kérelmének helyt ad, és a beépítési kötelezettséget
a Gyömrő, Mendei u. 95.sz. alatti 4854/15 hrsz-ú ingatlanra
4 évre meghosszabbítja.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal, és folyamatos.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a vagyonkezelő bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

43/2000. /II.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással
a vagyonkezelő bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

- Településügyi Bizottság beszámolójának folytatása.
- Árvácska állatmenhely létesítésre kérelem:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Garádi István képviselő:
Az illető szerezze be az engedélyeket, legyen megfelelő előkészítés ebben az ügyben.
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Farkas Lajos képviselő:
Ilyenformán nem szabad kiadni részére az engedélyt, arról volt szó, hogy összegyűjti a
kóborkutyákat, de az illető csak menhelyt akar létesíteni.
Csető Béla alpolgármester:
Nem tud olyat támogatni, ami ellen a lakosság aláírást gyűjt. A sintérkérdés ezzel nem
lesz megoldva.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kéri az elvi állásfoglalás adásával egyetért, szavazzon.

44/2000. /II.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
0 igen szavazattal, 8 nem szavazattal, 8 tartózkodással
döntött arról, hogy nem ad elvi állásfoglalást az állatmenhely létesítéséhez.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

- Egészségügyi raktárak elhelyezése:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Csető Béla alpolgármester:
Ezeknek a raktáraknak az áthelyezése nem egyszerű, mert a raktárakat meg kell építeni.
Spaits Miklós képviselő:
Valamilyen megoldást kell keresni, hogy a község központjában lévő értékes terület
felszabaduljon.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy további tárgyalásokat folytassunk az Eü. raktárak ügyében,
szavazzon.
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45/2000. /II.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Mendi úti 148/5 hrsz-ú/ vagy a 148/3 hrsz-ú/ területeket
cserére ajánlja az egészségügyi raktárak fenntartójának a
raktárak kiváltása fejében.
A polgármester kezdjen tárgyalásokat a raktárak tulajdonosával a csere lebonyolításáról, a raktárak későbbi sorsáról,
továbbá arról, milyen áttelepítési terheket kell vállalnia az
önkormányzatnak.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: 2000. május 1.

-Gyömrő belterületi vízrendezésének tervezése:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Spaits Miklós képviselő:
Szükségesnek tartja a település belvízrendezésének megoldását, ezért javasolja, hogy a
terveket szakaszolással rendeljék meg.

Csető Béla alpolgármester:
Ehhez az anyagi feltételeket is meg kell teremteni, ezen feladatok megoldására
szeptembertől lehet pályázni, de csak kivitelei tervekkel.
Spaits Miklós képviselő:
Lehetőleg úgy kerüljön megtervezésre, hogy a csatornánál is lehessen hasznosítani.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a tervek megrendelésével egyetért, szavazzon.

46/2000. /II.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a polgármester tájékozódjék a vízrendezésre vonatkozó tervek /esetleg szakaszos/ elkészítéséről, annak pénzügyi vonzatáról, és erről tájékoztassa a testületet.
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Felelős: polgármester.
Hat.idő: a tájékoztatásra májusi testületi ülés,
a tervek megrendelésére a tájékoztatás függvényében.

- Bálint János kérelme:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Spaits Miklós képviselő:
Van egy érvényes piac rendezési tervünk, miszerint az építkezést nem lehet
engedélyezni.
Rupp Zoltán irodavezető:
A jelenlegi WC nem felel meg az ÁNTSZ előírásainak. Nem kell új vizesblokkot
építeni, hanem a meglévőt kell átalakítani úgy, hogy az előírásoknak megfeleljen.
Ennek elkészítése fejében Bálint János szeretné 40 m2-rel bővíteni a jelenlegi épületét
beton alappal és könnyűszerkezetes felépítménnyel.
Bálint János vállalkozó:
Új feltételeket szabott az ÁNTSZ, melynek átalakítása az önkormányzat kötelessége
lenne. A saját költségén átalakítaná a WC-t úgy, hogy az az előírásoknak megfeleljen,
de ennek fejében szeretné a meglévő üzletét bővíteni. A jelenlegi pavilon is úgy van
megépítve, hogy szétszedhető, bármikor elvihető a területről.
Garádi István képviselő:
Szeretné megkérdezni a jegyző helyettes asszonyt, hogy az életbenlévő RRT-vel
szemben hozhatunk-e határozatot?
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Javaslata, hogy a műszaki csoport ezt a rendezési tervmódosítást készítse elő.
Garádi István képviselő:
Sajnos Gyömrő nagyközség egész területén folyamatosan kapnak az ÁNTSZ-től
bezárással kapcsolatos fenyegető leveleket. Nem hiszi, hogy bezáratnák a WC-t azért,
mert a kézmosó nem felel meg a jelenlegi előírásoknak, amikor meg lett építve
megfelelt.
Udvardi László képviselő:
Nem tudja ki vállalja fel, ha mégis bezáratják ezért a piacot.
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Nagy Tiborné alpolgármester:
Csak ez az egy kifogása van az ÁNTSZ-nek a piaccal kapcsolatban?
/Dr. Török Gábor képviselő visszaérkezett az ülésterembe./
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a piac RRT-ének módosítását az ÁNTSZ kérelmének
megfelelően kezdeményezzük, szavazzon.

47/2000. /II.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
8 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 2 tartózkodással
/két képviselő nem szavazott/ a piac RRT módosítása
ügyében nem született döntés.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

-Gyömrő 374 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon útnyitás:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Spaits Miklós képviselő:
Javasolja, hogy kérjük meg a tulajdonjogot és tárgyaljunk a Rákos Mezeje Rt-vel, hogy
mennyivel tudnák támogatni az út létrehozását.
48/2000. /II.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a 374 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzését hivatalos úton kezdeményezi. Az eljárás haladéktalan megkezdésére felhívja a polgármestert.
Felelős: polgármester.
Hat.idő:azonnal.

- MO Dél-keleti szektorának építése:
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
1996-ban Gyálon az önkormányzatok ezt a nyomvonalat elfogadták, nagyon fontos
lenne ennek az útnak a megépítése.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

49/2000. /II.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással
döntött arról, hogy az M0-ás dél-keleti szektorának építését
nyilatkozatával támogatja.
A támogató nyilatkozatot a polgármester a testület nevében
tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

- Településügyi bizottság részére feladatkérés az önkormányzattól:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

50/2000. /II.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a településügyi bizottság feladatául adja, hogy dolgozzon ki
- a nagyközség központi területére vonatkozó koncepciót,
- a viziközmű jövőjével kapcsolatos koncepciót.
Felelős: településügyi biz.elnöke.
Hat.idő: folyamatos /végső határidő: júliusi testületi ülés/.

- Településügyi Bizottság beszámolójának elfogadása:
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a településügyi bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.
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51/2000. /II.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a településügyi bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a pénzügyi bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

52/2000. /II.21./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a pénzügyi bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.
6. napirendi pont:
Interpellációk, bejelentések:
Murvai Lászlóné képviselő:
Kéri, hogy gondoskodjon a hivatal a lomtalanítás végrehajtásáról.
A PEVDI területén lévő veszélyes hulladékok sorsáról nem kapott választ.
Nagyon sok a kóborkutya, a József A.u. 8.sz. alatti nagykapu állandóan nyitva van és
három kutya szabadon járkál, félnek tőlük az emberek, mert megtámadják az arra
közlekedőket.
Egy éve ígérik a Felvidéki utca gléderezését, ebben kér intézkedést.
A Csokonai iskola kerítése csúnyán be van dőlve.
A Weöres S. Iskola fala mellett több fanővés van, ki kellene vágatni, mert rongálja az
iskola falát.
A strandhoz tartozó Józsa-féle házban borzasztó állapotok vannak, ebben kér
intézkedést.
Amióta az üvegkonténereket beszállították az egész község területén üvegtörmelékek
vannak, az üzletvezetőket meg kellene kérni, hogy tegyenek ki szeméttárolót az üzletek
elé.
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A Klotild telepen több helyen illegálisan a szennyvízcsatornába engedik a szennyvizet.
A szennyvíztelep mögött írtózatos mennyiségű iszap van kiterítve, ebben kéri a sürgős
intézkedést.
Farkas Lajos képviselő:
A házasságkötőterem udvarán még mindig van karácsonyfa, szállítsák el, akik
árusították.
Lontai István Gyömrő, Kossuth L.u.24.sz. alatti lakosnak 5 kutyája van, kéri
felszólítani, hogy a rendeletet tartsa be.
Mezey Attila képviselő:
Mennyit fizet a SEAT cég a hivatal előtt lévő tábláért?
A tavalyi évben csatornázott utcák kövezésén nyomott hagyott a tél. Kisebb javításokat
igényelnének, így hosszú évekre biztosíthatnánk az utak jó állapotát, ha nem teszünk
semmit, teljesen tönkremennek. Javaslata, hogy a műszaki iroda készítsen javaslatot,
milyen módon lehet rendbetenni a kisebb hibákat.
A csatorna hátralévő szakaszára tegyünk félre a burkolóanyagból, hogy a kisebb
javításokat folyamatosan meg tudjuk csináltatni.
Felhívná a figyelmet arra, hogy harmadik esetben történik meg a település területén,
hogy bizonyos személyek magukról gondoskodni nem képes öregekkel, beteg
emberekkel eltartási szerződéseket kötöttek, ezt követően rövid időn belül meghaltak.
Az önkormányzat erkölcsi kötelessége, hogy próbálja megakadályozni az ehhez hasonló
eseményeket.
Kosztelnik Károlyné irodavezető:
Ebben elsősorban az illetékes orvos tudna segíteni, mert az általa kiállított
halottvizsgálati igazolást nincs jogunk felülbírálni.
Simon László képviselő:
A Munkás utcában csak az egyik oldalon lehetne parkolni, ha mindkét oldalon
parkolnak, megbénítják a közlekedést, ugyanez a helyzet a Szt. István úton a katolikus
templom és a József A. utca közötti szakaszon is. A parkolást valamilyen módon
egyoldalra kell terelni, javasolja a “Megállni tilos” táblát kitenni.
Garádi István képviselő:
Egyetért a tábla kihelyeztetésével /PEMÁK/, mert a Szt. István úton valóban alig lehet
közlekedni.
Szeretné kérni, hogy akik a tiszteletdíjat hibásan kapták meg, korrekcióra kerüljön sor.
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Egy jelenlévő gyömrői lakos az Árpád utca sürgős javítását kéri.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Köszöni a figyelmet és megjelenést, a testületi ülést bezárja.

K.m.f.

/Rádóczi Gusztáv/
polgármester

/Füzéri István/
jkv. hitelesítő
jkv.hitelesítő

/Varga Ernő/
jegyző

/Udvardi László/

