KÖZMEGHALLGATÁS
Készült Gyömrő Város Önkormányzatának nyílt Közmeghallgatásán 2013. november
25-én 18.00 órakor, a Hankó István Művészeti Központban, 2230 Gyömrő, Szabadság út 1/b.
szám alatt.
Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila, Hodruszky Lajos
alpolgármesterek, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Gáspár Krisztián,
Kossuth László, Sas Zoltán, Spaits Miklós, Székely Attila, Tölli László
képviselők.
Tanácskozási joggal
részt vett:
Varga Ernő jegyző
dr. Kerékgyártó Rita aljegyző
Gyenes Levente polgármester: Sok szeretettel köszönt mindenkit a nyilvános testületi ülésen,
melyen 32 fő jelent meg. Megállapítja, hogy a testület határozatképes 11 képviselő van jelen,
az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a meghívóban kiküldött napirendi pontot az alábbiak
szerint
1. Tájékoztató a 2013. évben végrehajtott feladatokról és a 2014. évi tervekről.
elfogadja, szavazzon. Döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontot 11 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

Napirend tárgyalása:
1. napirendi pont:
Tájékoztató a 2013. évben végrehajtott feladatokról és a 2014. évi tervekről.
Gyenes Levente polgármester: Már 12 éve vezeti a közmeghallgatást. Elmondja, hogy
melyek voltak az idei évben a legfontosabb események a város életében, majd utána mindenki
kérdéseket intézhet hozzá, illetve a képviselőkhöz. A 2013-as év nagyon érdekes és új
dolgokkal teli esztendő volt. Rengeteg változás történt az önkormányzatuk és a többi
önkormányzat életében. Az iskolarendszert átalakították, már nem az önkormányzat kezében
vannak az intézmények, hanem a Klebelsberg Intézményfenntartó Központéban, azaz a
KLIK-ében. Gyakorlatilag az önkormányzat kezéből kivették annak a lehetőségét, hogy az
iskolákra ráláthatósága legyen. Az intézmények működtetése megmaradt, így valamilyen
módon gondoskodni tudnak az iskolákról. Sokat költöttek az elmúlt években az iskolák
fejlesztésére, korszerűsítésére, hitelből, illetve önerőből egyaránt. Az első felújított intézmény
a Fekete István Általános Iskola volt, majd a szolgálati lakásokat megszüntették és
tantermeket alakítottak ki. Ezt követte az Erzsébet Iskola Fortfa épületének lebontása és a
helyére egy modern épület építése. Majd pályázati forrásból előbb a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolát bővítették, illetve a Csokonai iskola kapott egy teljesen új szárnyat. Úgy
gondolja, hogy a gyömrői önkormányzat nagyon jól gondoskodott az iskolákról, ezért nem

volt számukra öröm, hogy az intézmények elkerültek tőlük. Ez egy központi döntés és nem
érdemes ez ellen tiltakozni. Továbbra is igyekeznek segíteni az intézményeknek. Hasonló
központosítás zajlott le a közszolgáltatásban is. Először az víz- és csatornaszolgáltatást vették
el, illetve dönthettek, hogy vagy egy állami céghez mennek, vagy próbálnak egy
önkormányzati társuláshoz csatlakozni. Ők ez utóbbit választották, a DAKÖV-öt. Próbáltak
úgy dönteni, hogy a legkevésbé sérüljenek a dolgozók jogai, illetve a lakosság ne érezze a
megfeszített munkát és a zavarokat a rendszerben. Ez is egy olyan terület, amit jó gazda
módjára kezeltek. Igaz nonprofit rendszerrel működött, így nagy haszon nem volt belőle, de
az övék volt. Reméli, hogy az új rendszer beváltja azokat a reményeket, amit az állam
gondolt. Igazából ez a dolog a kisebb településeknek jelentett nagy problémát. Ők próbáltak
egy jól működő szisztémát kitalálni. Úgy adták át a rendszernek a hálózatot, hogy egy pár
simítást még elvégeztek rajta. Reméli, hogy ez jól sikerült és a lakosok nem éreztek
problémát. A másik nagy változás a járási rendszer kialakítása. Kialakították a járásokat és
nagyon sokat lobbiztak azért, hogy Gyömrő Járás legyen. Ez akkor nem sikerült. Biztos
találkoztak a lakosok a szórólapokkal, amit terjesztettek a városban. Gyömrő Monori járáshoz
való csatlakozása azt jelentette, hogy a gyömrői dolgozók egy része átkerült a járáshoz
Monorra. Volt olyan munkaállomás, amivel bővültek és volt olyan is, amit teljesen átkerült
Monorhoz, mint például az építéshatóság. Eddig nem érezte azt, hogy a változás a lakosoknak
problémát jelentett volna. Annak mindenképp örül, hogy a jelenlegi helyzetet sikerült
kialakítani. Ezek voltak azok a nagy változások, amelyek sok meglepetést és fejtörést
okoztak. Úgy érzi, hogy az önkormányzat jól vette az akadályokat Jegyző úr és Aljegyző
asszony segítségével. Reméli, hogy ezek az átmenetek jól fognak vizsgázni. A következő,
amiről szeretne beszámolni, hogy az idei évben úgy gondolta, hogy nem lesz nagy
költségvetésük, de volt két futó pályázatuk, az egyik az inkubátorház építése a
városközpontban, ami nagyon pozitív visszajelzéseket kapott. Valószínű, hogy decemberben
lesz az ünnepélyes átadása az épületnek. A másik ilyen pályázat az óvoda pályázat. A
gyömrői óvodák túlterheltek, a falusit már kétszer bővítették, mióta ő polgármester. Egy
pályázat keretén belül lehetőségük volt egy három csoportszobás óvodát építeni. Ennek az
átadása is idén lesz. Év végén jött a pályázati sikerözön. Hetven millió forintot kaptak a
közmunkaprogram megvalósítására. Nem csak diplomásoknak tudnak munkát adni, hanem a
kisebb végzettségűeknek, de sokszor nyolc általánossal rendelkező embereknek is. Képzést is
tudnak biztosítani. Sikerült megvalósítani, hogy a Teleki László Gimnáziummal kössenek egy
szerződést. A képzések itt fognak megvalósulni a városunkban. A teljes költséget az állam
fizeti. Ezután, kapta a többi jó hírt, hogy megnyerték a védőnői szolgálat és a rendőrség
épületének energetikai korszerűsítésére megírt pályázatot is. A rendőrség épületéért nagyon
sokáig pereskedett, hogy Gyömrő tulajdona maradjon. A védőnői szolgálat felújítását már a
tavalyi évben elkezdték a belső résszel. Most a külső homlokzatot, a nyílászárók és a
fűtésrendszer felújításával folytatják. Nyertek még 20 millió forintot szervezetfejlesztés
támogatására. Ebből egy nagyon jó hivatali fejlesztést tudnak csinálni. A mai eredményük a
61.800.000,- Ft, amiről ma kapott értesítést, a városi sportcsarnok vizesblokkjának a
különválasztására is nyertek egy pályázatot. Amikor az iskola bővült a gyermekek a régi
épületben kaptak öltözőt. Nagyon áldatlan állapotok vannak ott. Tavaly már elkezdték az új
öltözők megépítését. A váz és a szigetelés elkészült, ebből az összegből pedig az egész öltöző
befejezhető. Most már egyre inkább azokat a pályázatokat célozzák meg, amihez nem kell
önerő. Még annyit szeretett volna elmondani, hogy tovább bővültek a rendezvény-lehetőségek
is. Ez nagyon fontos a mai világban. Fontos, hogy legyenek olyan események, ahol az
emberek elfelejthetik minden gondjukat. Az idén is nagyon sok ingyenes program volt a
városban, több mint az elmúlt években. Eddig fontos volt a strandfejlesztés, most már a
fesztivál turizmus is meghatározó. Ezeken a rendezvényeken több mint 10 000 vettek részt.
Ezt a továbbiakban is szeretné támogatni. Elkészítették a következő 10 évre szóló
koncepciójukat is, amiben 17 pontot adtak meg, ebben szerepel a fesztivál turizmus is.
Röviden összefoglalva ez történt az idei évben.
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Gáspár Krisztián képviselő: Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Testület, kedves vendégek. A
mai közmeghallgatás az utolsó olyan, ami alkalmat ad arra, hogy számot vessenek. Ha
értékelni akarnak, azt több szempont alapján kell megtenni. Az egyik fontos szempont a város
vagyonával való gazdálkodás. Meg kell nézni, hogy hogyan gazdálkodtak a vagyonnal.
Megvizsgálva az elmúlt 11 évet, nagyon lesújtó eredményt kapott. A mostani vezetés eladta a
legtöbb önkormányzati ingatlant, a Kóczán úti területet, a Simon Mihály teret, a Tesco
területét 11 millió forintért, a pártházat 15 millió forintért, a régi könyvtár épületét és az
összes önkormányzati bérlakás is értékesítésre került. Ez mélyen a piaci érték alatt történt. A
Kóczán úton 1.000,- Ft/m2 áron értékesítették a telkeket, pedig az árak akkor még tetőponton
voltak. Most 10.000,- Ft/m2 áron vásároltak telket a falu végén az új óvoda számára.
Tudatosan megkárosítják a saját településüket. Örömmel értesültek arról, hogy számos
beruházás valósult meg, de kizárólag hitelből és pályázati pénzből. Ez akkor is így volt,
amikor még volt pénzük. Már hitelt is csak korlátozva tudnak felvenni. Az idei költségvetésbe
200 millió forint hiány mutatkozott, a megoldást a kormánytól várják. Ők tudják, hogy eljön
az igazság pillanata. Nagyon kis mértékben támogatták a sportegyesületet, illetve Rákóczi
napokat is. Munkahelyteremtés? Ha összegezni kívánják a dolgot, akkor elmondhatják, hogy
nem volt munkahely teremetés. Amit Polgármester úr írt róla, az egyik a Harmónia Kft. a
másik az új CBA üzlet. A CBA megnyitásával kapcsolatban tudni kell, hogy nem teremtett új
munkahelyet, mert amennyivel munkahelyet létre hoz, annyit elvesz a régi üzletekből. Tehát
semmit nem tettek a munkahelyteremtés programért. A vízmű átalakítással csatlakozni kellett
egy regionális céghez. Ez a választás azért volt furcsa, mert ha nem ehhez a céghez
csatlakoznak, akkor jelentős díjcsökkenést is elérhettek volna. Nem tudták megőrizni a
gyömrői munkahelyeket, mert a DAKÖV munkahelycsökkentést hajtott végre. A kinevezett
vezetők továbbra is állásba maradtak, a jó szakembereket pedig elküldték. A testületen belül
konszenzus volt abban, hogy nem építik be a tó körüli területet. Meg is döbbent azon, hogy
Polgármester úr egyik cége oda lakásokat épített. Először apartmannak indult, de aztán
átminősítették lakásnak. Ezek a döntések nem teszik lehetővé a strand további bővítését.
Ebből is látszik, hogy a városvezetés nem jól gazdálkodott.
Gyenes Levente polgármester: Szeretné, ha a lakosok feltennék kérdéseiket.
Fodor László Szt. Imre u.: Mi lesz az elbontott malomépülettel? Lesz-e ott valami az előre
jelzettekből? Az előtte szóló úrnak mondaná, hogy nem ért egyet a felszólalásával, több
szempontból sem. Jó lenne, ha az Arany J. utca – Erzsébet utcai lejárót a 31-es útra egy kis
összegből rendbe tennék, mert sok ember használná. Ő és a közvetlen unokatestvére
huszonhatod részben részesül egy ingatlanból Gyömrőn a Bajcsy-Zs. u. 69. szám alatt. Ez egy
használatlan telek, amit ő már felajánlotta volna, de egyedül nem jogosult rá. 10 évvel ezelőtt
is 26-an részesültek belőle, azóta csak nőtt ez a szám. Jó lenne, ha tudna az önkormányzat
abban segíteni, hogy ezt a tulajdonrészt ők felajánlhassák.
Gyenes Levente polgármester: Ez nagyon nagy gesztus, köszöni szépen. Valószínű, hogy
idén már nem tudnak ezzel foglalkozni, de január elején keresse meg őt és Jegyző úrral
megpróbálnak segíteni.
Szende Márta Rákóczi u.: Annyi szépet és jót hallottak, gratulálnak a sok pályázathoz.
Köszönetet szeretne mondani, hogy ismét elszállításra került a zöldhulladék. Köszönik a
járdaprogramot is. Jó dolog, hogy a faluban is elindult ez a dolog. A régi GAMESZ épülete
előtt is nagyon rossz a járda, reméli, hogy ott is megoldódik ez a probléma. Ennek a
megoldását is kérik. Nagyon sok plakát van elhelyezve a városban. Felkerül egy rendezvény
plakátja és tele van ragasztva az egész oszlop, ami nagyon csúnya. Ahogy mennek Mendére,
még mindig hirdetik a Lecsó fesztivált a 31-es út felé. Ezek a plakátok csúfítják a falusi óvoda
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és a református templom környékét is. Javasolja a plakátok elhelyezésének szabályozását.
Örülnek, hogy a városközpontban elhelyezték azt a nagy táblát, de nincs feltüntetve a
templom és a Mánya rét. Javasolja ezt pótolni. Megszűnt a Kossuth Ferenc utca végén a
játszótér, megkérdezte tőle az egyik ismerőse, hogy miért? Mi lett vele? Rengeteg törészúzással találkoznak a posta által kihelyezett műszer-szekrények esetében és nagyon sok a
randalírozó a hétvégi diszkók után is. Ezekre jobban oda kellene figyelni. A városvezetés nem
gondol arra, hogy egy civil házat építsen? A Rákóczi Szövetségük is nagy életet él és nem
tudják hol tartani a rendezvényeiket. Egy civil szervezet rendezvénye nem való a művészeti
központba. Ha lehetőség lesz rá, akkor gondoljanak erre. A szövetséget is látogatják vendégek
és nincs olyan ajándékuk, ami oda tudnának nekik adni Gyömrőről. Például kulcstartó, toll
stb.
Gyenes Levente polgármester: A Táncsics M. útra komplett terveik vannak. Nem biztos,
hogy azt tavasszal meg tudják valósítani, de egy rövid program keretében szeretnék
megcsinálni a járdát. A plakátozással kapcsolatban elmondja, hogy az egyik neve sír, a másik
nevet. Örülnek a sok rendezvénynek. Nem csak Mende felé van kint a Lecsó fesztivál plakátja
és ez nem azért van, mert elfelejtették levenni, hanem azért, mert a plakát helyére nem jött új
bérlő, a cég pedig nem akarja addig leragasztani. Évek óta érlelődik az a fajta koncepció, ami
szintén csak forrás kérdése. Szeretne reklámhordozókat kitenni, mivel egy csomó helyre nem
lehet plakátot kihelyezni. Amíg ezt nem tudják megoldani térítésmentesen, addig nem
tilthatják be a plakátok kihelyezését. A korlátozásra már tettek intézkedéseket. Az ELMÜ
maga intézi a plakát leszedését az oszlopokról. Járják a várost, és akik hirdetnek, azokat
10.000,- 20.000,- forinttal megbírságolják. A plakát probléma nem új keletű dolog, de a
megoldásra nekik kellene tenni valamit. A Mánya rét nem jutott az eszébe, de intézkedni fog.
A játszóteret azért szüntették meg, mert hiába volt kerítés, mégis a fiatalok oda jártak
esténként és ez a szomszédokat zavarta. Ezért úgy döntöttek, hogy mivel nem tudják őriztetni,
inkább ne legyen. Egyetlen kis szánkódombot csináltak a helyére, hogy a gyerekek télen
tudjanak szánkózni. Ott megszűnt a játszótér, de az Eskü téren lévőt felújították, a Nefelejcs
utca végén, a buszfordulónál pedig egy teljesen újat építettek. A Kossuth F. utcába egyébként
egy felnőtt szabadidős teret szeretnének építeni. Ez tervbe van véve, 4-6 millió forint egy
ilyen kis park létesítése. Ő is támogatja az összes sporttevékenységet a városban. Régen volt a
városban erdei tornapálya, amit igénybe is vettek, jó szívvel gondol vissza rá. Kell a
fiataloknak egy ilyen hely, ami egy kicsit fejleszti őket. Civil ház, gondolkodik rajta, már van
is elképzelése. Van ötlete, amiről még nem szeretne beszélni. Nem egyszerű egy helyen 3-4
szervezet életét összehangolni, úgy hogy ne kérjenek saját helyiséget maguknak. Korábban
azt hitte, hogy a Prause József Közösségi Ház alkalmas lesz erre. Már találkoztak ott
egymással rendezvényeken. Az ajándékokkal kapcsolatban elmondja, hogy keresse meg őt a
hivatalban, ha ilyen ajándékokat szeretne. Ő már saját pénzből csináltatott gyömrői
ajándékokat. Például az iskolás gyermekek által készített kiadvány, ami Gyömrő
nevezetességeit tartalmazza. Vannak apró ajándékok is, ha valaki megy hozzá, akkor tudjon
neki adni, természetesen nem korlátlanul. Ő is ad a külföldi vendégeinek ilyen kiadványokat.
Minden évben megjelennek Gyömrőről szép naptárak is. A Weöres Sándor Általános
Iskolának is van a gyerekek által rajzolt asztali naptára. Nem szoktak ezzel garasoskodni.
Szatmári Ferenc Gyömrőy Aurél utca: A Gyömrőy Aurél utcában lakik és egyik nagy
gondjuk a közvilágítás. Tizenkét év alatt kétszer írt a testületnek és azóta se történt semmi
változás. A másik gondja a szilárd burkolatú út. Ami most az utcájukban van, azt saját
pénzből készült el. Négyezer forintot gyűjtöttek össze lakosonként. Átmenő forgalom nincs az
utcában, kivéve a kukás autót. Ha tudnának ebben segíteni, akkor végre ők is elmondhatnák,
hogy jó itt élni!
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Gyenes Levente polgármester: A közvilágítás problémáról már sokat beszéltek. Most folyik
egy energetikai korszerűsítés. Köszöni, hogy szólt, megpróbálja ebbe a programba beletenni.
A helyi járat már bejár a laktanyába és ott is szeretnék megoldani, hogy legyen plusz 3-4
lámpatestet kihelyezve. A Felvidéki utcában is van ilyen igény, bele veszi ezt is. Valóban
vannak olyan kis elmaradásaik, ami a városhoz méltatlan. Ez elenyésző, de megkeserítik az
ott élők életét. Ilyen problémás rész a Mátyás király utca, Kossuth köz, Kossuth tér, a Mendei
úti szerviz út és ilyen a Gyömrőy Aurél utca is. Erre kell találni valamilyen anyagi megoldást.
Megpróbálja a tavaszi kátyúzási programba beletenni.
Pécsi István Erzsébet utca: Minek épült járda, ha senki nem használja. A babakocsikat is a
közúton tolják. A másik gondja a sarki telek, Szent István út – Bocskai út sarka, Mendei út
vége. Sövények és zárt kerítések gátolják a közlekedést és ez balesetveszélyes. Van egy vitája
a szomszéddal, mivel átlóg a gally hozzájuk. Szólt neki, hogy vágja le, de nem tette meg,
ezért bement a hivatalba. Ott azt mondták, hogy fizessen be 3.000,- forintot és megoldják a
dolgot. Valóban kimentek hozzá, de mégsem történt semmi. Mikor oldják meg a problémáját?
Sérelmezi az eljárás lassúságát.
Gyenes Levente polgármester: Harminc nap az ügyintézési határidő. Ő tudja, hogy hol lakik
Pécsi úr és megnézi, hogy mit történt. Kéri Jegyző urat, hogy nézzen utána az ügynek.
Mindent meg fognak tenni, hogy napok alatt megoldódjon a probléma. A járdaprogrammal
kapcsolatban elmondja, hogy valóban nagyon sokan a mai napig az aszfaltozott utakat
használják járdaként. Amikor aszfaltoztak, volt olyan képviselő, Spaits Miklós, aki azt
mondta, hogy csak egységben szabad az aszfaltozást elkezdeni. Az utak akkoriban nagy
problémát jelentettek, ezért akkor úgy gondolták, hogy a városban az út problémáját oldják
meg elsőként, így a város útjainak 98%-át leaszfaltozták úgy, hogy járda nem épült az
aszfaltos út mellé. Ezután már hiába építettek járdát, azóta is nagyon sokan használják az
aszfalt utat, nehezebb visszaszoktatni az embereket, de már nagyon sok pozitív visszajelzést
kaptak. Fontos lenne, hogy ne csak örüljenek a járdának, hanem használják is. Pont most
szövegezik azt a rendeletet, ami a sarki házak okozta problémát próbálja rendezni. Ahol egyegy fa akadályozza a kilátást, ott óvatosan kell a kereszteződést megközelíteni. Meg kell
találni az egészséges kompromisszumot. Tíz perc szünetet szeretne tartani.
SZÜNET
Bardóczy Árpád Munkás utca: Két dolog miatt szólalt fel. Az első Gyömrő Város Turisztikai
Stratégiája. A másik, amiben már előrehaladást történt, a sportcsarnok melletti parkoló
gondja. A Turisztikai Stratégiáról annyit szeretne elmondani, hogy Polgármester úr
tájékoztatása szerint elkészült és 17 vállalkozó van benne. Szeretné tudni, hogy mit tartalmaz.
Jó lenne, ha egy szakmai csapat összejöhetne ez ügyben. Volna-e arra lehetőség, hogy
tanulmányozza a hivatal munkáját, mivel látta a honlapot, hogy vannak bizottságok, de egyik
nevében sem szerepel a turizmus. Jó lenne, ha ennek a dolognak lenne egy szervezett formája.
Gyömrő Turisztikai programjának megalkotása véleménye szerint szükséges lenne. A
Munkás utcában lakók írták alá azt a papírt, amit a kezében tart. Ez arról szól, hogy a
sportcsarnok melletti parkolóban nagy hangoskodás volt a 2012-es évben. Erről a dologról
már beszéltek, köszöni a hivatalnak az eddigi segítséget, de a helyzet még nem elég jó. Ezen a
nyáron is volt ilyen tapasztalata, igaz volt valamilyen járőrözéshez hasonló dolog, de nem
mindig tudtak a járőrök mit kezdeni a fiatalokkal. Azt a területet 6-8 lakó háza is övezi és
azok az emberek Munkás utcai lakók is. Történt ebben intézkedés, de tovább kell javítani. A
nyáron is több éjszaka ki kellett mennie és a zajongást valamilyen szinten kordában kellett
tartania, mivel a szolgálatban lévők nem voltak elég hatékonyak. Ebben legyen pontosítás,
hogy mi tartozik a járőrök feladatai közé.
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Gyenes Levente polgármester: A parkoló és a központi park kérdésére elmondja, hogy az
elmúlt évben nem csak a turizmus, hanem a szolgáltatások is fejlődtek, ugyan úgy, ahogy a
Bagoly Fogadó is. A túrizmushoz egyre többen akarnak csatlakozni. Az idei nyáron
hetvenezer vendég volt a településen és ez nagyon jó egy 17 000 lakosú városban. Amikor a
problémát észleltél, létrejött egy Strand Bizottság, ami próbálta összefogni a strand közelében
lévő vendéglátóhelyeket. Ennek a bizottságnak az volt a feladata, hogy próbálja megoldani az
éjszakai szórakozáshoz kapcsolódó gondokat. Egyébként ő maga hozta létre ezt a bizottságot.
Olyan dolgokat fogalmaztak meg, ami mindenkire nézve kötelező. Ilyen volt a hangerő
szabályozás és a biztonság kérdése is. Úgy gondolja, hogy sikerült előre lépniük, hiszen azok
a vendéglátóhelyek, akik a tó körül működnek, két fő biztonsági embert alkalmaznak a
parkolók területén, a strandnál és a központi parknál, valamint plusz két főt, akik a
vasútállomás és a fürdő közötti szakaszon kísérgetik a szórakozni vágyó fiatalokat. Ezeket az
embereket a vállalkozók finanszírozzák, és úgy érzi, hogy ez a nyolc ember el tudja látni a
feladatokat. Pluszvilágítást szereltettek fel a parkolóban, illetve a parkolókba plusz kamerákat
szereltettek fel, valamint az egészségügyi raktárnál is felszereltettek egy mozgásérzékelő
lámpát. Véleménye szerint ez a nyolc ember maximálisan ellátja a feladatát és nem történhet
olyan a városban, aminek ne tudnának utána járni. A monori és a gyömrői rendőrségen is
vezetőváltás történt. Nem volt olyan, hogy a tó környékén ne lett volna őr. Napközben a
strandrendőrök, este pedig a rendőr járőrök járták a várost, valamint háromszor folytatott le
ellenőrzést a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Akciócsoportja. Mindenkit igazoltattak és
drogtesztet is végeztek. Ezt az ellenőrzést a megyéről vezényelték ide, az ő kérésükre.
Mostanra a strand környéki biztonság, amennyire lehetett lefedésre került. Minden
vállalkozótól megkapták az ígérvényt, hogy jövőre is bele teszik a megállapodás szerinti
összeget. Plusz még a polgárőrök is besegítenek, akiknek Mezey Attila alpolgármester úrral
ketten ajándékoztak egy járőrautót, plusz minden hónapban ők adnak nekik 30.000,- forint
benzinpénzt. A turisztikai stratégia egy 4-5 oldalas rész, ami elküld majd Bardóczy úrnak.
Felolvas belőle néhány gondolatot: Tüskevár a főváros mellett: tőzeges tó, Gyömrő,
Magyarország romantika fővárosa, Gyömrői fürdő projektek, Kastély körút: főváros körüli
megyei szintű kastély felújítási program. Ez egy közel 12 milliárdos projekt. Valóban egy
bizottság nevében sem szerepel a turizmus szó, de a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
nevében benne van a városfejlesztés. Ebbe a bizottságba hívnak is meg szakembereket. A
turizmus szervezésének részese volt Bardóczy Árpád is, mivel benne voltak a fogadóval a
Romantika Ünnepébe. A fejlesztési koncepcióba benne van, lehet csiszolgatni. Ez nem most
készült el, de ő is csak akkor forgatja, ha szükség van rá. Most igyekeznek a következő 10
évre megfogalmazni a célkitűzéseket.
Sas Zoltán képviselő: Van egy olyan téma, ami Bardóczy urat is érinti, és a felszólalása
kapcsán szót kell róla ejteni. A képviselők kaptak egy levelet, ami politikai tartalmú és
gyömrői közéleti szereplőket is érinti. A közmeghallgatás előtt ezt a dolgot a képviselőkkel
megvitatták, hogy mi lenne a megoldás és ő azt javasolta, hogy jutassák el a levelet a
rendőrségnek és tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Bardóczy Árpádot jól ismeri és
lehetőséget akart biztosítani arra, hogy tudjon az őt ért vádakról. Olyan dolgot fogalmaztak
meg ebben a levélben vele kapcsolatban, hogy hogyan akarja olcsón megszerezni a telkeket a
városban. A levelet mindenképp el kell juttatni a rendőrségre, hogy megvizsgálják. A tófürdő
történetét mindenki követi.
Bardóczy Árpád Munkás utca: Tíz éve van Gyömrőn. Azóta született egy megállapodás az
önkormányzat és a Csillag Kft. között. Soha nem merült föl, ilyen dolog benne. Mivel
személy szerint szerepel a levélben, elmondja, hogy sem nem alkalmazottja, sem nem
tulajdonosa a Csillag Kft-nek. Személyes ambíciói nincsenek ebben a dologban. A per után
mindenki elégedett volt, amikor aláírták a megállapodást. Azóta is egyezségben vannak.
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Sas Zoltán képviselő: Köszöni szépen így korrekt a dolog.
Gyenes Levente polgármester: A közmeghallgatás nem arról szól, hogy kérdezz-feleleket
játszanak. Ma az összes képviselő megkapta a vádaskodó levelet, amiben a politikai
szereplőket alantas módon megvádolták. Igaz, hogy azt kérte a saját csapatától is, hogy ezzel
ne foglalkozzanak. Hallgat Jegyző úr és a képviselő társak tanácsára és rendőrségre viszi az
ügyet. A levélíró nem ért el nála semmit.
Gáspár Krisztián képviselő: Furcsán érzi magát, mert ő nem kapott ilyen levelet és a testületi
ülésen sem volt téma. Nem tudja, milyen levélről van szó. Valamit tegyenek ez ügyben.
Gyenes Levente polgármester: Ne beszéljenek róla, a közmeghallgatás a lakosok
meghallgatásáról szól.
Gáspár Krisztián képviselő: Ő akkor sem tudja, hogy miről van szó!
Balla József Dózsa Gy. út: A PEVDI mellett lakik és elmondja, hogy nagy problémák vannak
ott, valamit csinálni kellene. Naponta söprik a levelet, nyárfák vannak előtte és szeretné, ha
ezeket kivágnák, hiszen a focipályánál is ki tudták vágni. A PEVDI udvarán van egy rész,
amire azt mondják, hogy önkormányzati terület, azt is rendbe kellene tetetni, mert gazos. A
szinterezők az ő részükön levágták a füvet, de a másik részen nagy a fű. Meg van áldva, mert
négy szomszédja van és mind a négy özvegyasszony. Az önkormányzati területen van egy
kupac szemét, amit el kellene vitetni, mert egyre nagyobb a halom.
Gyenes Levente polgármester: A PEVDI problémának utána jár. A fákkal kapcsolatban
elmondja, hogy egyelőre csak a beteg fákat engedik kivágatni. Amíg egy fa egészséges és
nem veszélyezteti a lakosságot, addig nem adnak ki favágási engedélyt. A nyárfa valóban
nagy gond a városban. A focipályánál lévő fák nagyon rossz állapotban voltak. Ezeknek a
helyére is új fákat ültettek. Megnézeti a PEVDI-nél lévő fákat, ha valamelyik kivágható,
akkor kettő ültetnek helyette. Az önkormányzatnak nincs területe a PEVDI-nél, csak a Döbön
pataknál. Tudja, hogy kié a gondozatlan terület, majd beszél vele.
dr. Tóth János Dózsa Gy. út: A faluval kapcsolatban szeretne néhány szót mondani. A falusi
óvodára nagyon sok pénzt költöttek. A felújítás elején még ő is részt vett a munkában.
Nagyon veszélyes ott megállni, úgy a szülőknek, mint a vízért jövőknek. Este nincs ilyen
probléma, de reggeltől délután 16.00 óráig igen. A járdáról elmondja, hogy a falusi
körforgalomtól a Szent István utcáig nagyon rossz állapotban van a Dózsa Gy. úton. Igaz ez
vonatkozik az úttestre is. Nem lehet az úttesten úgy elmenni, hogy ne kátyúba menne. Írtak
már néhány levelet és próbáltak segítséget kérni. 2002-2006-ig ő volt az ügyrendi bizottság
elnöke és hoztak egy rendeletet, amit azóta hatályon kívül helyeztek és jelenleg nincs az
állattartásról helyi rendeletük. Majd ír ehhez konkrét javaslatokat, mivel a különböző állatok
tartásánál a tulajdonosok nem tartják be a szabályokat. Ebben kéri az önkormányzat
segítségét. A halas patak lényegében a Tőzeges tótól a kőhídig rendezetlen. A PEVDI-től
becsatlakozó Döbön patakig pedig tragédia. Nem lehet átjutni gyalogosan. Kéri ennek a
tisztítását és rendberakását a kőhídig. Tudja, hogy ez nem kis pénz, de tragikus állapotok
uralkodnak ott. A vasútállomásnál voltak illegális átjárók és régebben felmerült, hogy
valamilyen formában legalizálásra kerülnek. Ezeket az átjáró helyeket, most a MÁV
bekerítette és nem lehet átjárni. Ezt meg kellene nézni, mert a Szt. István úttól az aluljáró
nagyon messze van. Ennek utána kellene járni.
Gyenes Levente polgármester: A MÁV gyalogosátkelő problémáját a 10 éves koncepcióba
beletették. Tulajdonképpen ez a 3. peron, amiről régen nagyon sokat beszéltek. Jó lenne, ha ez
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megvalósulna. Egész biztos, hogy ezzel a fejlesztéssel ez lehetővé válik. A halas patak
tisztítása nagyon sokszor szóba kerül. Az a 30 méter, ami az önkormányzat kezelésében van,
az gondozott, de a többi nem. Nem hallott még olyan pályázatról, amibe ezt bele lehetne
rakni. A Döbön patak forrásvidékét csak pályázati pénzből lehetne megcsinálni. Ez nagyon
sok pénzt emésztene föl, ha rendezni szeretnék. Várjanak vele, hátha találnak valamilyen
külső forrást rá, hogy neki lehessen indulni. Valóban nincs az önkormányzatnak állattartási
rendelete. Ami volt, azt hatályon kívül kellett helyezni, mivel a felsőbb országos szabályok
változtak. Bárki tarthat a városban haszonállatot. Ha valaki disznóólat akar építeni a kertbe, az
építhet. Meg kell nézni, hogy egészségügyi szempontból tudnak-e valamit tenni, de bele nem
szólhatnak. Örül neki, ha ezt a kérdés együtt körbejárják.
Drevenka Jenőné: Meg szeretné kérdezni, hogy a régi szociális otthon kinek a tulajdonában
van, és hogy hogyan lehetne azt rendbe rakni? Annyit hallott, hogy az Id. Pál Mihály
Hagyományőrző és Művészeti Kör tulajdonában is van egy rész. Ki tudna ebben segíteni?
Valamikor dolgozott az otthonban és volt két úr, akik a környéket rendbe tartották. Ha a
Művészeti Körnek nincs rá lehetősége, akkor is tegye valaki rendbe.
Gyenes Levente polgármester: Nem az Id. Pál Mihály Hagyományőrző és Művészeti Kör
tulajdonában van. Korábban a Pest Megyei Önkormányzat kezében volt, és a lapos tetős
épület még mindig az ő tulajdonuk. Már nem idősek otthona, hanem szellemileg leépült
emberek vannak ott. A mellette lévő terület a Pest Megyei Önkormányzat visszaadta a
Magyar Zsidóközösségnek, a városnak semmi köze nincs hozzá. Minden évben hadakozik,
hogy legalább a vadkendert vágják le. Volt olyan vállalkozó, aki meg akarta venni, de a
Magyar Zsidóközösség nem akarja eladni. Már próbált műemlékesekkel beszélni, de nem
lehet mit tenni, csak védelembe tudnák venni, de ennek a költségeit az önkormányzatnak
kellene állnia. A kertet és a telket évente maximum kétszer levágatják. Az idei évben a TÜF
Kft. vágta le. Érthetően nem szeretnének országos szervezetekkel csatázni. Ha valaki
érdeklődik az épület iránt, akkor próbálják a Magyar Zsidószövetséghez küldeni. Bement
tárgyalni a Wesselényi utcába ez ügyben, de sajnos nem lett eredménye. Az ingatlan értékes,
de a Zsidószövetség nem tud rá költeni. Semmilyen rálátásuk nincs a területre se az Id. Pál
Mihály Hagyományőrző és Művészeti Körnek, se az önkormányzatnak, még társadalmi
munkába sem, mert mi lesz, ha valakire egy fal rádől.
Fodor István Szt. István út: A zöldhulladék égetéssel kapcsolatban szeretne pár szót szólni.
Nagy problémának tartja, hogy egyáltalán nem égethet el semmit a portáján. Őt nagyon érinti
ez a változás, mivel műveli a kertjét. Az utcán és a kertben lévő levelet vagy elégeti, vagy a
kukába teszi. Az a kérdése, hogy 2014. január elsejétől mi lesz?
Gyenes Levente polgármester: Nem kell a gallyakat zöldzsákba tenni, ki kell rakni
összekötve az utcára és elszállítják. A Hírös Kft. elkezdte hordani a zöldhulladékot, majd
anyagi okokra hivatkozva nem szállította el, ezért fel is mondták vele az összes szerződés.
Kitalálták, hogy vásárolnak zöldzsákot és két darabot ingyen adnak. Tudja, hogy van olyan
ember, aki nem tud 8-10 zsákot megvásárolni, de az sem járja, hogy elkezdenek avart égetni,
mert nagyon sok káros anyag van a füstben. Jövőre ezeket az összegeket megpróbálják
betervezni a 2014. évi költségvetésbe. Nem fognak ingyen zsákot osztani, de mindenki
beszerezheti, onnan ahonnan akarja, és olyat, amilyet szeretne, csak átlátszó legyen, hogy
lássák, mi van benne. Ha beleteszik a zsákba, akkor ingyen el fogják neki szállítani, akár
mennyit is tesz ki. Most ez az elképzelése, de egyelőre ez még csak tényleg elképzelés, mert
nem látja, hogy mennyi állami támogatást kapnak, és a városüzemeltető cégük megkapja-e ezt
a feladatot. Senkinek nem egészséges, ha avart éget. Igaz ez egy kis többletmunkával fog
járni. Ők vállalják a többletköltséget. A gallyakat pedig össze kell vágni és úgy kell kitenni.
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Fodor István Szt. István út: Van egy területet, ahol kukoricát ültetett, ezért ez is probléma.
Gyenes Levente polgármester: Jövőre nem lesz legális az égetés, még ha sok mindenkinek
nem fog tetszeni, akkor is.
Fodor István Szt. István út: Nagyon sok gallyat vágott le, aminek az összevágása nagy
munka lenne.
Gyenes Levente polgármester: Ha kell, oda küld egy közmunkás, akinek jól jönne pár nagy
faág a fűtési szezonban és Ő elviszi. A nem lehet égetni, akkor senkinek nem lehet. A
kukoricásra elmondja, hogy a külterületre nem az önkormányzat szabályai az érvényesek.
Amíg a Földművelésügyi Minisztérium engedélyezi a tartóégetést, addig nem tud mit tenni.
Balogh Béla: A következő évben a nyugdíjas klub a 35 éves születésnapját ünnepli. Erre az
ünnepségre szeretnék meghívni a környező településeket is. Szeretné, ha a következő év
pénzügyi helyzetét tárgyalják, akkor gondoljanak erre, mivel szeretnének egy tisztességes
ünnepséget tartani, ehhez támogatást kérni az Önkormányzattól.
Györe Istvánné Dózsa Gy. út: Szereti a SIGNAL TV-t, de nincs benne elegendő műsor.
Gyömrőn nem történik semmi, amit fel lehetne venni? Mindig csak a képújságot látja. A
patak problémáját ő is felhozná. Jó lenne, ha a PEVDI-nél megoldanák a problémát. El
vannak hanyagolva. Kinek a javaslatára lett a Simon Mihály téren CBA üzlet? Jobb lett volna,
ha LIDL, vagy ALDI nyílik, mert azok sokkal olcsóbbak.
Gyenes Levente polgármester: A Döbön patak környékét 2 éve rakták rendbe. Tavasszal tud
oda közmunkásokat küldeni, a patakpartot rendezni. Ezt a gondot egy kicsit könnyebb
rendezni, mint a PEVDI problémát. Azt, hogy miért pont CBA üzlet nyílt ott nem tudja.
Sokan nem örülnek ennek, de ez egy magán cég. Amikor a Profi kivonult, akkor a
MERKANTIL Bank értékesítette és ők vették meg, a városnak nem volt ráhatása. Ő is örült
volna, ha a barátjára nem nyit rá egy konkurencia üzlet. 22-23 munkahelyet teremtettek.
Fontos, hogy a lakosság el legyen látva üzlettel. Régen csak három bolt volt a városba, ahová
el lehetett menni vásárolni, plusz három kis maszek üzlet. A Petőfi és Erzsébet telepen csak a
Miklós CBA van. Ő abba nem szólhat bele, hogy a városban ki vásárol üzletet. Azt szeretné
Erzsike, hogy ne legyen annyit képújság? A TV a Teleház üzemeltetésében van. Ők is
vásárolják az önkormányzati félóra adásidejét. Ezek az emberek, társadalmi munkában végzik
a feladatukat, egy fizetett alkalmazottjuk van és ő egyedül nem tudja megoldani ezt a gondot.
Nagyon örül neki, hogy olyan problémák kerültek napirendre, amelyek nem voltak
személyeskedőek. Ezek nagy része nem olyan, amihez önkormányzati forrás szükséges.
Vannak benne olyanok is, de reméli, hogy minden problémára hamar találnak megoldást.
Elmondja, hogy nem lehetetlen bejutni hozzá, hiszen minden csütörtökön fogadóórát tart.
Megköszöni a részvételt, a közmeghallgatást bezárja.

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző
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