JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2012.
október 16-án a Polgármesteri Hivatal régi épületének tanácskozó termében.
Jelen vannak:

Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila, Hodruszky Lajos
alpolgármester, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Gáspár Krisztián, Kossuth
László, Sas Zoltán, Spaits Miklós, Székely Attila képviselő.

Távolmaradását előre
jelezte:
Tölli László képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Béres Rita aljegyző
Volcz Zoltánné irodavezető
Kissné Páska Andrea pü. irodavezető
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 10 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Herczku Dóra vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 10 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
2. napirendi pont:
Döntés a Járási Hivatalok kialakításáról szóló megállapodás megkötéséről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Sas Zoltán képviselő: Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság a tegnapi napon
tárgyalta a témát. A jegyző úrral történt egyeztetést követően a bizottság javasolta, hogy a
Képviselő-testület a témát tárgyalja, mert a jogszabály előírásoknak megfelel. Ennek ellenére
azt gondolja, hogy a megállapodás a város érdekeit jelentősen sérti. Épp ezért az aláírását nem
támogatja.
Mezey Attila alpolgármester: A jogszabályoknak megfelelően Jegyző úr lefolytatta, azt az
egyeztetési folyamatot, amit a járások kialakításával kapcsolatos megállapodás tárgyában
egyébként kötelező. Az egyeztetési eljárás során kiderült, hogy a mozgásterük a megállapodás
tartalmi részének kialakításában gyakorlatilag nulla. A járás kialakításáért felelős biztos
kijelentette, hogy Gyömrőn járási kirendeltség nem lehet, de adott esetben igényelhetnek
ügysegédet, aki a lakosságtól érkezett iratokat, beadványokat átveszi és továbbítja.
Visszanyúlna egy kicsit időben bár a polgármesteri beszámolóban és az újság hasábjain már
említették, hogy a tavasz folyamán kétszer is jártak a környező települések polgármestereivel
az Igazságügyi Minisztériumban, ahol első alkalommal Zöld-Nagy Viktória helyettes

államtitkár asszonnyal, majd második alkalommal a járások kialakításáért felelős Szabó Erika
államtitkár asszonnyal tárgyaltak. Ezen a megbeszélésen államtitkár asszony nem tudott
természetesen ígéretet tenni arra, hogy a kezdeményezésük, a 8 település önszerveződéséből
felálló, önálló járási javaslatuk támogatást fog nyerni. Arra azonban ígéretet tett, hogy a helyi
lakosság semmiben nem fog hátrányt szenvedni akkor sem, ha nem lesz járásközpont
Gyömrő, hiszen a körzetközponti feladatokat ellátó települések (mint Gyömrő is) továbbra is
ugyan ezen szintű szolgáltatásokat tudja majd nyújtani a helyi és a környékbeli lakosságnak,
mert ezeken a településeken járási kirendeltségek, jövő évtől pedig kormányablakok fognak
működni. Az egyeztetés során csak azt kérték, hogy ezt az ígéretet tartsák be, amihez az
eszközöket, munkaállomást tudják biztosítani. Sajnos egy elég merev hozzáállással találkozott
jegyző úr a megállapodás kialakítása során. Felveti az aggályait ő is azzal kapcsolatban, hogy
a település lakosságának ügyintézése mennyivel lesz nehezebb, ha a településen nem lesz
kirendeltség. Véleménye szerint minden érv azt támasztja alá, hogy Gyömrőn járási hivatali
kirendeltségnek kellene működnie. A Monori Járási Hivatalban ez az egy járási kirendeltség
működne. Ő sem támogatja a megállapodás megkötését, annak ellenére, hogy formailag az
előírásoknak megfelel. Úgy gondolja, hogy érdemes lenne közvetlenül az államtitkár
asszonyhoz fordulni, melyet a polgármester úr a testület támogatásával megtehetne. Mindenki
döntsön belátása szerint, de véleménye szerint ezt ki kellene harcolni a településnek. Jegyző
úr egyébként nagyon komoly munkát végzett a megállapodással kapcsolatban az egyeztetési
eljárások során, nagyon nehéz dolga volt, komoly személyi kérdéseket is meg kellett hoznia.
Jegyző úr tud tájékoztatást adni, hogy mennyi lesz a létszám.
Varga Ernő jegyző: A jelenlegi állás szerint a hivatal 73 főből áll. Az elmondottak alapján a
település nagyságokhoz kötötték az apparátusi létszámot. Gyömrő 10.001 főtől 20.000 főig
terjedő kategóriába tartozik. Kiszámolták, Gyömrő lakosságával kalkulálva 31,5-32 fő
maradhatna a Polgármesteri Hivatalban. A járási hivatal részére az egyeztetések folytán 22 főt
tudnak átadni.
Spaits Miklós képviselő: Kérem, engedjék meg, hogy felolvassam a gondolataimat. „Tisztelt
Polgármester úr, képviselő társak! Engedjék meg, hogy egy szövegből idézzek. „A képviselői
tisztségemből eredő feladataimat Gyömrő Város fejlődésének előmozdítása…érdekében
lelkiismeretesen teljesítsem.” Ez az idézet Tisztelt képviselő-testület a képviselői eskü
szövegéből való. A rendszerváltás óta képviselőként, bizottsági elnökként, vagy bizottsági
tagként minden döntésemet az eskü szelleme szerint tettem. Sokan voltunk a rendszerváltás
óta, akik a képviselő-testületben képviselőként, tisztségviselőként tevékenykedtünk. Sokan
voltunk és sokszor sokféleképpen láttuk, illetve látjuk a dolgokat. Egy dolgot azonban
bizonyossággal állíthatok, azt, hogy soha nem volt, aki helybeli politikusként máshogy tett
volna, vagy ne a város fejlődését szolgálta volna. Mindig és mindannyian egyetértettünk
abban, hogy döntéseinkkel a település érdekeit szolgáljuk. Ez vezérelte az eltelt 22 évben
mindannyiunkat. Ezét tettek többen sokat, ezért tettem meg lehetőségeimhez mérten én is
mindent. Így tudtuk akkori politikai kapcsolatainkkal elérni, hogy 2001-ben Gyömrő város
lehessen. A döntéseinkben így volt ez mindig. Ezért lett gáz, telefon, biztonságos
vízszolgáltatás, csatorna-hálózat, útépítés és gyarapodó, szépülő épületekkel bővülő ez a
város. Örömmel fogadtam, fogadtuk azt a politikai döntést, amely a járási rendszer
visszaállítását célozta meg. Gyömrőnek ezzel a lehetőséggel új távlatokat szerettünk volna
nyitni. Gyömrő a történelmi tények okán, a térségben jelenleg elfoglalt szerepe, ereje és a
törvény szelleme okán is maradéktalanul megfelelt a járásközpont alakítás feltételeinek. Ezért
szerepelt az eredeti előterjesztésben a járásszékhelyek sorában. Tudjuk, halljuk, hogy vannak,
akik nem a képviselői esküben foglaltak szerint élik életüket. Azért tesztnek, hogy
Gyömrőnek, s talán mondhatom ezzel a jelenlegi városvezetésnek ártsanak. Erre nem lehet, és
nincs is semmilyen mentség. Ezért is történhetett meg, hogy teljesen váratlanul és
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indokolatlanul kikerült városunk a járási székhelyek közül. Újabb munka, újabb ígéretek és
újabb erőfeszítések, hogy valamit javítsunk a kialakult helyzeten. Aztán megint egy hír, lehet,
hogy mégis járásszékhely leszünk, majd nem sokra rá, hogy mégsem, s most már azt látni,
hogy mindenben nyírnak minket. Tisztelt Képviselőtársaim! Számomra az a tervezet és a
folyamat, ami mögötte van, s itt van előttünk nem Gyömrő fejlődését szolgálja. Képviselői
eskümhöz hű maradok, ezért olyan döntést, amely ellentétes annak szellemével nem tudok
támogatni! Köszönöm a szót Polgármester Úr! Köszönöm, hogy meghallgattak.”
Gáspár Krisztián képviselő: Érdeklődik, hogy az Építéshatósággal kapcsolatban milyen
döntés született? Az is a Kormányhivatalhoz kerül? Melyik az az épületrész, amelyet a
Kormányhivatalnak átadnak? Illetve a gyámhivatalban dolgozók átköltöznek az új épület
alagsorába?
Varga Ernő jegyző: Az új épület alsó szintjét valamint az 1. emelt 1 irodáját adják át a
kormányhivatalnak. Az alsó szinten lesznek az okmányirodai dolgozók. A gyámhivatal
tevékenysége megszűnik, a dolgozókat átveszik, és nem a településen fognak dolgozni. Az
építéshatósággal kapcsolatban jelen pillanatig nincs döntés. Egy jogszabály-tervezet van a
parlament előtt, mely szerint a terv az, hogy az elsőfokú építéshatósági feladatokat a
járásszékhely szerinti település jegyzője látja el. Nagy valószínűséggel, elsőfokú
építéshatóság feladatokat nem fog Gyömrő ellátni.
Mezey Attila alpolgármester: Egyetért Spaits Miklós hozzászólásával. Emellett azt is tudni
kell, hogy az ő feladatuk a település érdekének képviselete és ez a megállapodás nem ezt
szolgálja. Emellett a jelenlegi járásokról szóló jogszabály értelmében az önkormányzatok
önállóságának felszámolásával jár az átalakulás, az önkormányzatok mozgástere aggasztóan
lecsökkent. A jogszabályban van egy olyan pont, mely szerint, ha október 31-ig az
önkormányzat nem fogadja el a megállapodást, a Pest Megyei Kormánymegbízott a
jogszabály erejénél fogva saját maga határozattal megkötheti a megállapodást, tehát a
jóváhagyó testületi határozatot kiváltva, hoz egy határozatot és relatíve a Kormányhivatallal
köti meg a megállapodást. Amit még meg tudnak tenni, hogy ezt most nem támogatják, és az
államtitkár asszony felé a kérésüket továbbítják.
Sas Zoltán képviselő: A II. világháborút lezáró időszakban 1948-ig Gyömrő járásközpont
volt. Majd hatalmi szóval vették el ezt a státuszt, és amikor meghallotta, hogy újra járási
rendszert alakítanak ki, pozitív várakozásokkal fogadta, és azt gondolta, hogy azt a történelmi
árulást, amit a városnak el kellett szenvednie, talán a mostani kormány helyrehozza. Azt látja,
hogy most fölülről, hatalmi szóval megakadályozzák azt, hogy a térségben vezető szerepet
betöltő, mind kulturális, mind bármilyen szempontból nézve ne kerülhessen vissza a régi
státuszába. Ez mind Gyömrői lakosként, mind a Jobbik Magyarországért Mozgalom
képviselőjeként elborzasztja és nem támogatja.
Gyenes Levente polgármester: A testület felhatalmazása alapján, a holnapi nap folyamán
államtitkár asszonynak küldenek egy levelet, melyben emlékezteti arra az ígéretére melyet
neki és polgármester társainak tett, miszerint Gyömrőn kirendeltség lehet. A Képviselőtestület döntéséről dr. Pusztai Zsuzsanna járási biztost tájékoztatja, és kéri a döntés
felülvizsgálatát. Gondolkoztak már azon is, hogy eddig az Okmányirodával 7 települést láttak
el. Azok a települések, és azok a lakosok akiket eddig elláttak más járáshoz tartoznak majd.
Mende, Sülysáp Nagykátához, Maglód, Ecser Vecséshez. Egy kis idő múlva olyan kevés
ügyszám lesz az Okmányirodán is, hogy nagyon esélyes, hogy egy év múlva azt mondják,
hogy nem kell Gyömrőre mert nincs annyi feladat. Ezért fontos, hogy minél több feladatért
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lobbizzanak, és ezeket stabilizálják. Aki a járási hivatalok kialakításáról szóló megállapodást
elfogadja, szavazzon.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente
Fábián Béla
Garamszegi Sándor
Gáspár Krisztián
Hodruszky Lajos
Kossuth László

nem
nem
nem
nem
nem
nem

Mezey Attila
Sas Zoltán
Spaits Miklós
Székely Attila

nem
nem
nem
nem

198/2012. (X. 16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a járások kialakítása tárgyában, írásban előterjesztett,
Gyömrő Város Önkormányzata és a Pest Megyei Kormányhivatal közötti megállapodás
megkötésére irányuló javaslatot
név szerinti szavazás során
10 nem szavazattal, 0 igen szavazattal, 0 tartózkodással
elutasítja.
A megállapodás aláírására a polgármestert nem hatalmazza fel.
Megbízza a polgármestert, hogy a településre vonatkozó igények tárgyában levélben
keresse meg dr. Szabó Erika államtitkár asszonyt
további egyeztetések céljából.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

3. napirendi pont:
Döntés adósságmegújító hitel igényléséről és a 7/2012. (III.09.) sz. az önkormányzat
2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Ha jól látja 120 millió Ft- os hitel felvételét kellene a képviselőtestületnek támogatnia. A kérdés az lenne, hogy mi a garancia arra, hogy 6 év múlva ezt a 120
millió Ft-ot vissza tudják fizetni? A mellékelt anyagban önkormányzati vagyon értékesítése,
hasznosítása címszó alatt egy jelentős összeg jelenik meg. Ez mit takar?
Mezey Attila alpolgármester: Ez a hitel felvétel, most végigkíséri az összes magyar
önkormányzatot, de a 98%-át biztos, ugyanis ennek az az oka, hogy a kormány hozott nemrég
egy olyan döntést miszerint az önkormányzatok folyószámla hitellel nem fordulhatnak a
gazdasági év végén. Így minden önkormányzatnak van a likviditás biztosítása érdekében
folyószámla hitele, amely nagysága éves szinten változik. Ez azt jelenti, hogy amennyire
lehet, ezt le fogják évről évre tornázni, ha az év végi állami finanszírozási összegek
megérkeznek, remélhetőleg egy alacsony szintre kerül, de akkor sem tudják teljesen
kinullázni. Az a hitel, amit most felvesznek konszolidációs, vagy átmeneti, amivel nullára
tudják csökkenteni a folyószámla hitelt. Gyömrő viszonylag még jó helyzetben van,
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Monornak kétszer ekkora a kintlévősége. Ehhez kellett egy hitelforma, ami
kormányengedélyhez kötött, tehát ők most erről döntenek a határozat meghozatalával. Ehhez
terv és ezért szükséges a rendelet módosítása. Amit említettek számokat azok magasabbak,
mint a felvett hitel, nem annak kizárólagos célját szolgálnák, ez egy tervezés. Jelen állás
szerint, főleg a Víziközmű törvény változásai miatt és az abból kötelezően az adóhatóság által
is elvárt szinten, a víziközmű bérleti díj bevételből várhatóan lesz egy bevétel növekmény,
amiből a hitel elvileg finanszírozhatóvá válik. Innentől hitelfelvételi lehetősége az
önkormányzatnak nem lesz, de hogy ennek mi a realitása nem tudja megmondani, mert nem
ismerik a jövő évi költségvetés számait, főszámait sem.
Gáspár Krisztián képviselő: Akkor a beírt számok hogyan alakultak, csak tipp? Ennek ezek
szerint nincs valóság alapja?
Gyenes Levente polgármester: Nem. Ahogy Alpolgármester úr elmondta ez egy kalkuláció.
Ez egy több hetes tervezés eredménye.
Gáspár Krisztián képviselő: Mik tartoznak ebbe?
Kissné Páska Andrea pü. vezető: Amit alpolgármester úr említett. A bérleti díj emelkedésével
kalkuláltak, remélhetőleg ebből tudják pótolni az összeget. Ugyan így amit a kormány kért,
2031-ig kalkulálni kell (ez az utolsó hitel lejárta), hogy mennyi kamatot fognak fizetni. Most
próbálja megbecsülni a kamatot, de fogalma sincs, hogy 2016-ban mennyi lesz a kamat
mértéke?
Gáspár Krisztián képviselő: Ugyanakkor az is lehetséges, hogy a bérleti díj nem lesz?
Ingyenes lesz? Ennyire bizonytalan?
Kissné Páska Andrea pü. vezető: Sajnos ez is lehetséges.
Aki az adósságmegújító hitel felvételével egyetért, szavazzon.
199/2012. (X. 16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
dönt arról, hogy Gyömrő Város Önkormányzata
a kormányhoz fordul és 120.000.000,- Ft működés célú-adósságmegújító hitelfelvétel
engedélyezését kéri.
Felhatalmazza a polgármestert tárgyalások lefolytatására
az OTP Bank Nyrt-vel a hitel biztosítására.
Felelős: polgármester.
Hat. idő:azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Aki a 7/2012. (III.09.) sz. az önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló rendelet módosítását elfogadja, szavazzon.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodással megalkotja a
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26/2012. sz. rendeletét
a 7/2012. (III.09.) sz. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosításáról.

4. napirendi pont:
Döntés Kis Csaba Gyömrő Tópark Kft. ügyvezetője által benyújtott kérelemről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Kossuth László képviselő: A Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi Bizottság a
témát tárgyalta, és azt javasolta, hogy a döntést napolják el, amellyel párhuzamosan egy
bejárással egybekötve kihelyezett ülést tartanának. Fontos lenne megbeszélni az
ügyvezetővel, hogy a Malom utca végén az utat megnyissa a Tófürdő irányában. Fontos lenne
abból a szempontból is, hogy a Tűzijáték alatt a kialakult szélsőséges időjárás elől ne csak egy
irányba tudjanak menekülni a nézők.
Gáspár Krisztián képviselő: A kérdése az lenne, hogy a polgármester úr által vezetett ElektroEscort Kft-nek van-e köze a Gyömrői Tópark Kft-hez? Jelenlegi szabályozás nem ad
lehetőséget arra, hogy lakóingatlanok épüljenek. Az épületek már felépültek. Gyömrő
Városnak az lenne az érdeke, hogy a Tófürdő környékén a hasznosítható területeken a
turisztikai beruházásokat növelje. A lakások számának növelése magán-, a turisztikai
beruházások növekedése közösségi érdek. Ha a testület eddig fenntartotta az álláspontját,
miszerint ezen a területen lakások ne épüljenek akkor ezt most is követnie kellene.
Gyenes Levente polgármester: Elektro – Escort Kft. már nincsen, Elektro-Sol Global Zrt-vé
alakult át, és ebben a cégben semmilyen tisztsége nincs. Épp ezért nem tudja, hogy a kettőnek
van-e köze az építkezéshez, de tudomása szerint nincs.
Gáspár Krisztián képviselő: Az Elektro – Escort Kft. nem is volt tulajdona ez a cég?
Gyenes Levente polgármester: Mint mondta, nem alkalmazottja, ezért nem jogosult a
kérdésre válaszolni.
Gáspár Krisztián képviselő: Az Elektro – Escort Kft.-nek polgármester úr volt az
ügyvezetője. A tulajdonukba állt-e a Gyömrői Tópark Kft?
Gyenes Levente polgármester: Nem tudja, elég sok cég állt a tulajdonukba, azt tudja, hogy a
jelenlegi szerkezeti felépítésben nincs benne.
Gáspár Krisztián képviselő: Kezében tart egy cégkivonatot, ami bizonyítja, hogy az Elektro –
Escort Kft. tulajdonában volt a Gyömrői Tópark Kft.
Gyenes Levente polgármester: Az Elektro – Escort Kft. kapott bármilyen építési engedélyt a
területre ebben az ügyben?
Gáspár Krisztián képviselő: Nem. De az érintettsége fellelhető, és véleménye szerint a
testületnek tudnia kellett volna, hogy ebben az ügyben érintett volt polgármester úr.
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Gyenes Levente polgármester: Érintett nagyon sok mindenben volt Gyömrőn, de most nem
érintett méghozzá annyira, hogy semmilyen tisztséget nem tölt be a cégnél.
Gáspár Krisztián képviselő: Ettől függetlenül a testületet tájékoztatni kellett volna, és ennek
ismeretében meghozni a döntéseiket.
Gyenes Levente polgármester: Aki a Kis Csaba Gyömrő Tópark Kft. ügyvezetője által
benyújtott kérelem elnapolását elfogadja, szavazzon.

200/2012. (X. 16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy Kis Csaba Gyömrő Tópark Kft.
ügyvezetője által benyújtott kérelemre
vonatkozó döntést elnapolja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

5. napirendi pont:
Döntés a 9 hrsz-ú ingatlan tulajdon jogának rendezéséről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Spaits Miklós képviselő: A rendszerváltás óta küzdött a testület azért, hogy ez a terület a
tulajdonába kerüljön. Sajnos az eddig meghiúsult a törekvés, maximálisan támogatja, hogy ez
az önkormányzat tulajdonába kerüljön.
Gyenes Levente polgármester: Sokat küzdött ezért a területért. Végre sikerült egy olyan
patrónust találni a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél aki ezt az ügyet segíti. Úgy tűnik, hogy
nem a zárt ajtókat döngetnek, hanem meghallgatják őket.
Kossuth László képviselő: Ez volt a másik napirendi pont, amit a bizottság tárgyalt. Erről a
területről soha nem mondtak le, mindig igényt tartottak rá és nagyon elegáns volt az az ötlet,
indok, hogy alternatív kútfúrásra kívánják felhasználni.
Gyenes Levente polgármester: Aki a 9 hrsz-ú ingatlan tulajdon jogának rendezésével
kapcsolatos határozatot elfogadja, szavazzon.
201/2012. (X. 16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (4) bekezdése,
valamint az Állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. 36 § (2) bekezdés c) pontja és a
254/2007. (X.04.) Korm. rendelet VIII. 50. és 51. §-a alapján kívánja a Gyömrő, 9. hrsz-ú
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területet felhasználni, ezért kéri az ingatlan térítésmentes tulajdonba adását. A
tulajdonátadással járó költségeket vállalja.
Felhatalmazza a polgármestert, a szükséges jognyilatkozatok aláírására.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

6. napirendi pont:
Döntés a 2012. évi Közbeszerzési terv módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a 2012. évi Közbeszerzési terv
módosítását, elfogadja szavazzon.

202/2012. (X. 16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a 2012. évi közbeszerzési tervet az
előterjesztett formában módosítja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

7. napirendi pont:
A KIGYE helyi
megtárgyalása.

népszavazás

kezdeményezésével

kapcsolatos

javaslatának

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Örül, hogy a városvezetés csatlakozik ahhoz az eredeti ötletéhez,
hogy népszavazás döntsön a kérdésben, de azt gondolja, hogy a csatlakozás egy kicsit
megkésett. Egyből így kellett volna dönteni és megelőzték volna a sok problémát. Azt
javasolja, hogy az önkormányzati választásokkal együtt tűzze ki népszavazást a
költséghatékonyság érdekében. A kezdeményezőkkel folytassanak tárgyalást, remélhetőleg
eredményes lesz a népszavazás.
Varga Ernő jegyző: A választási eljárásról szóló törvény szerint nem lehet az önkormányzati
és a parlamenti választásokkal együtt megtartani, a népszavazás lefolytatását, lebonyolítását,
mert határidőhöz köti a jogszabály a kitűzést.
Gyenes Levente polgármester: Igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy minél
előbb kiírják a népszavazást, amennyiben összegyűlik a megfelelő számú aláírás.
Mezey Attila alpolgármester: Kiosztásra került egy határozati javaslat, melyben a bizottság
véleménye tükröződik. Kérdezi a jegyző urat, hogy jól tudja, hogy az aláírásgyűjtő ív leadását
követően kell megtartani a népszavazást?
Varga Ernő jegyző: Igen, az elrendeléstől számított négy hónapon belüli időpontra.
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Mezey Attila alpolgármester: Ezért sem lehet későbbre halasztani. A megfelelő számú
aláírások összegyűjtése, és leadása után 4 hónapon belül a népszavazást meg kell tartani. A
másik rész, hogy pont azért, hogy ne gerjessze tovább a vihart a helyi lakosság körében és
valóban kialakuljon egy lakosság által meghozott döntés, népszavazást kell kiírni. Ha nem
gyűlik össze megfelelő számú aláírás, még mindig dönthet úgy a testület, hogy a témában
kiírja-e a népszavazást.
Gyenes Levente polgármester: Aki a helyi népszavazás kezdeményezésével kapcsolatos
határozatot elfogadja, szavazzon.
203/2012. (X. 16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
a DK, az MSZP helyi szervezeteinek, illetve a K.I.GY.E Egyesület
és Tóth Mátyás magánszemély által benyújtott 2012. október 8-i
keltezésű beadvánnyal kapcsolatban az alábbi
határozatot hozza:
A Helyi Választási Iroda vezetőjének hitelesítése alapján jelenleg
aláírás gyűjtésre van lehetőség Gyömrő város területén
annak vonatkozásában, hogy népszavazás kerüljön kiírásra a
Horthy Miklós tér nevének megváltoztatása tárgyában.
A Képviselő-testület maximálisan tiszteletben kívánja tartani
a lakossági kezdeményezés jogszabályban biztosított eme formájának
gyakorlását.
Amennyiben a képviselő-testület a beadványban megfogalmazott kérésnek helyt adna,
abban az esetben ellehetetlenítené a népszavazás érdekében leadott aláírásokkal
elérni kívánt célt, vagyis a népszavazás megtartását.
Amennyiben a város lakosságának jogszabályban előírt százaléka úgy véli, hogy
ebben a kérdésben népszavazás döntsön, akkor azt, meg kell tartani. A lakosság ezen
jogát a Képviselő-testület nem kívánja csorbítani.
A Képviselő-testület véleménye szerint erre lehetősége, illetve felhatalmazása
a beadványt megfogalmazó személyeknek, illetve pártoknak sincs.
Felhívja emellett a beadványt jegyzők figyelmét, hogy beadványukban tévesen
hivatkoztak „a lakosság átnevezés elleni nagyarányú tiltakozására az aláírás
gyűjtő íveken szereplő kérdésben”, mivel az aláírásgyűjtő ívet aláíró lakosok
a hitelesített gyűjtőív tanúsága szerint „népszavazás kitűzését” kezdeményezik nem
pedig a feltenni kívánt kérdésben szavaznak igennel vagy nemmel.
Annak vonatkozásában, hogy az aláírásgyűjtő íveken feltett kérdésben megtartott
népszavazáson igennel, vagy nemmel kívánnak szavazni, erre a jogszabályoknak
megfelelően, titkos körülmények között a szavazófülkékben lesz lehetőségük.
A fenti indokok alapján és mivel a beadványt beterjesztők semmilyen érdemi
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információt nem adtak elő, mely indokolná a Képviselő-testület a tér
elnevezése tárgyában meghozott határozatának megváltoztatását, ezért ezen döntésén,
illetve a tárgyban meghozott 105/2012. (05. 15.) sz. határozatát nem vonja vissza illetve
nem módosítja.

Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
NAPIRENDI PONT UTÁNI FELSZÓLALÁS:
Kossuth László képviselő: Mint a Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke a lakosság kérését továbbítva arra gondoltak, hogy a Kastélydombon
kialakuló hat új utcát 56-os mártírokról lehetne elnevezni, mint (pld. Tóth Ilonka, Manszfeld
Péter, Folnai Jenő). Ennek kapcsán megint népszavazást kellene kiírni, ez egy nemes cél
érdekében történne.
Gyenes Levente polgármester: A fejlesztővel mindenképpen érdemes konzultálni erről,
illetve ő óva int mindenkit Gyömrőn, hogy történelmi személyről nevezzen el teret, utcát
főleg ne XX-XXI. századi történelmi személyről. Komoly darázsfészekbe nyúlt a képviselőtestület amikor Horthy Miklós ügyét, a tér visszanevezésének ügyét felkarolta. Mind a két
oldalról erős, ellentétes indulatokat kavart fel. Ő annak a híve volt, hogy Gyömrő mellőzze a
nagypolitikát. Próbáljanak tovább járni ezen az úton, nem csak azért, hogy később bárki
ellenséges érzülettel tűzze a zászlajára, hanem egészen biztos találnak olyan utcaneveket,
intézményneveket amibe senki nem talál kivetnivalót. Ő a maga részéről – annak ellenére,
hogy legnagyobb tisztelettel adózik az 56-os mártírok előtt – félne arra bíztatni a képviselő
társait, hogy ismét XX. századi történelmi személynevekkel gyarapítsák a város közterületeit.
Elég sokat szerepeltek negatív előjellel híradásokban, nem szeretné, ha ismét bárki, bármilyen
módon ezen elkezdjen vitatkozni. Jobban szeretné, ha a továbbiakban képviselő-testületnek
olyan döntést nem kellene hoznia, ami népszavazáshoz is vezethet. Egyfelől nagyon
költséges, másfelől jó lesz, ha ez az ügy lezáródik. Ha összegyűlt a kellő aláírás szám
természetesen kiírásra kerül a népszavazás. Úgy gondolja, hogy ha ennyi lakos aláírta az
aláírásgyűjtő ívet, akkor nekik nincs joguk ezt a lehetőséget a lakosoktól elvenni. Ha ezt
lezárják, akkor ez után a lovagiasság szabályai szerint rakják el a párbajtőröket és próbáljanak
olyan békésen élni itt Gyömrőn ahogy eddig is éltek.

Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
K.m.f.
Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző
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