
2004. évi testületi határozatok: 
 
 

1/2004./01.19./ sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
döntött arról, hogy a Gyömrő és Térsége Vízi-közmű Szolgáltató 
Kft. által a 2004. évi víz- és csatornadíj lakossági kiegészítő támoga- 
tásra pályázatott nyújt be, a vízi-közmű által tett számításokat 
elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 
Felelős: polgármester. 
Hat.idő: azonnal. 

 
 

2/2004./01.19./ sz. önkormányzati határozat: 
 
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
16 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
módosítja Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási 
Intézkedési Tervét az alábbiak szerint: 
 
- Kóczán úti fejlesztési terv elkészítése, határidő: 2005. március 31. 

- Csoportindítások létszámának egyedi meghatározása 
- Csoportbontások bővítése (magyar nyelv és irodalom, matematika) 
 
Felelős: polgármester. 
Hat. idő: azonnal. 

 
 

3/2004./01.19./ sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
16 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
döntött arról, hogy Gyömrő Város Önkormányzat 
Közoktatási Intézkedési Tervét elfogadja. 
 
Felelős: polgármester. 
Hat. idő: azonnal. 

 
 

6/2004./01.19./ sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület megvásárolja a gyömrői 
068/85 és 068/86 hrsz-ú ingatlanok 347/1000 részét 
Maglód Nagyközség Önkormányzatától, 136/1000 
részét Ecser Község Önkormányzatától. 
 
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok 
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adásvételével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, 
a legkedvezőbb áron az adásvételre vonatkozó 
szerződést kösse meg. 
 
Felelős: polgármester. 
Hat. idő: 2004. február 29. 

 
 

7/2004./01.19./ sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
17 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület megvásárolja a gyömrői 
068/87 és 068/88 hrsz-ú ingatlanokat megvásárolja. 
 
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok 
adásvételével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, 
a legkedvezőbb áron az adásvételre vonatkozó 
szerződést kösse meg. 
 
Felelős: polgármester. 
Hat. idő: 2004. február 29. 

 
 

8/2004./01.19./ sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
döntött arról, hogy a Mendei út 27. sz. alatti 4825 hrsz-ú in- 
gatlanra, az Önkormányzat javára, bejegyzett visszavásárlási 
jogról lemond. 
A beépítési kötelezettség a használatbavételi engedély kiadása- 
kor törölhető. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy az Önkormányzat javára tör- 
tént bejegyzések törlése iránt a Földhivatal felé intézkedjen. 
 
Felelős: polgármester. 
Hat.idő. azonnal és folyamatos. 

 
 

9/2004./01.19./ sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással 
döntött arról, hogy 
 
  Murvai Lászlóné képviselőt 
 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: polgármester. 
Hat.idő: azonnal. 
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10/2004./01.19./ sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási  
Programját elfogadta. 
 
Felelős: polgármester. 
Hat.idő: azonnal. 

 
 

11/2004./01.19./ sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
döntött arról, hogy a Családsegítő, Gyermekjóléti 
Szolgálat és Nevelési Tanácsadó álláshelyeinek számát 
2004. február 1-i hatállyal fél álláshellyel bővíti 
logopédusi feladatok ellátására. 
 
Az önkormányzat a logopédus álláshely betöltéséhez 
szükséges F fizetési osztály 5 fizetési fokozat szerinti 
bért a 2004. évi költségvetésébe betervezi. 

 
Felelős: polgármester. 
Hat. idő: 2004. február 1. 

 
 

17/2004. /02.09./ sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  döntött arról, hogy módosítja a 7/2004. /01.19./ sz. önkor- 
  mányzati határozatot, és a megvásárolandó területeket ki- 
  bővíti a 068/89 hrsz-ú ingatlannal. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: azonnal. 
 
 

18/2004. /02.09./ sz. önkormányzati határozat: 
 
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
16 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
döntött arról, hogy a 068/85, 068/86 és 068/87 hrsz-ú 
ingatlanokat – miután azok a Gyömrő Város Önkormányzatának 
kizárólagos tulajdonába kerültek – határozott időre, 5 éves 
időtartamra bérbe adja a Hoffmann Építőipari Részvény- 
társaság részére. 

 
A bérbeadás célja mobil aszfaltkeverő üzem létesítése 
fenti ingatlanokon. 

 
nettó 3,5 millió Ft, melyet a bérlő 
a bérleti szerződés megkötésekor egy összegben köteles 
megfizetni az önkormányzat részére. 
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Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 
Felelős: polgármester. 
Hat. idő: 2004. február 29. 

 
 

19/2004. /02.09./ sz. önkormányzati határozat: 
 
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
17 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy részt kíván venni 
a kistérségi szennyvíztisztító telep kapacitását bővítő 
beruházásban. A beruházás célja a három társult tele- 
pülésről érkező szennyvizek környezetvédelmi elő- 
írásoknak megfelelő szintű kezelése és a megnöve- 
kedett kapacitásigények kielégítése. A bővítési be- 
ruházás tegye lehetővé a 3.000 m3/napos szennyvíz- 
kezelési kapacitás elérését. 
 
Gyömrő Város Önkormányzata a beruházásban változatlan 
tulajdoni arányának megfelelően 51,7%-kal vesz részt. 
 
Ezen túlmenően vállalja a beruházás lebonyolítását, 
és a két társtelepülés megbízása esetén a gesztori 
feladatok ellátását. 
 
A képviselő-testület ezennel felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a bővítés megvalósításához 
szükséges önkormányzati források csökkentésének 
érdekében minden szóba jöhető pályázati vagy állami 
támogatási formát derítsen fel, és tegye meg az ezek 
igénybevételéhez szükséges előkészületeket. Felhatalmazza 
a polgármestert, hogy amennyiben szükséges, a pályázatok 
megírásában pályázatkészítő céget vonjon be. Az előkészítést 
követően a konkrét pályázatok benyújtásához és az önrész 
vállalásához a képviselő-testület felhatalmazása szükséges. 
 
 
Felelős: polgármester. 
Hat. idő: azonnal és folyamatos. 

 
 

20/2004. /02.09./ sz. önkormányzati határozat: 
 
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
16 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással 

  döntött arról, hogy 2004. évben a káptalan-füredi 
  tábor vezetésével megbízza 
 
   Sigmondné Kovács Zsuzsannát. 
 
  Felhatalmazza a polgármestert, a szerződés megkötésére. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: azonnal. 
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21/2004. /02.09./ sz. önkormányzati határozat: 
 
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
13 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással 
döntött arról, hogy Fodor Pálné 2230 Gyömrő, 
Klapka u. 28. sz. alatti lakos kérelme alapján 
a 1339/A/3 albetétszámú lakás megvásárlásának 
fizetési határidejét 2005. december 31-ig 
meghosszabbítja, és a vételár teljes 
kiegyenlítéséig az ingatlanra jelzálogot 
jegyeztet be. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a jelzálogjog 
bejegyzéséhez szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Felelős: polgármester. 
Hat. idő: azonnal. 

 
 

22/2004. /02.09./ sz. önkormányzati határozat: 
 
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2 igen, 12 nem szavazattal, 1 tartózkodással 
döntött arról, hogy a Gyömrő, Szt. István u. 12. sz. 
alatt lévő szolgálati lakásokat nem értékesíti. 
 
Felelős: polgármester. 
Hat. idő: azonnal. 

 
 

23/2004. /02.09./ sz. önkormányzati határozat: 
 
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
16 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
döntött arról, hogy a Gyömrő, Klapka u. 28. sz. alatti 
1339/A/5 albetétszámú lakást 500.000,- Ft-os áron 
a szerződés aláírását követő 30 napon belül egy 
összegben történő kifizetés mellett értékesíti 
Szoboszlai János (Gyömrő, Klapka u. 28. sz. 
alatti lakos) részére. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy az értékesítéssel 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: polgármester. 
Hat. idő: azonnal. 
 

 
 

28/2004. /02.09./ sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
16 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
döntött arról, hogy a képviselők számára írásos igény 
alapján hordozható számítógépet vásárol az alábbi 



 6

feltételek szerint: 
 

1. Támogatott értéke maximum 300.000,- Ft + ÁFA/gép 
50 %-a. 
 
2. A gépeket a polgármesteri hivatal vásárolja meg, 
tartja nyilván, és gyakorolja a tulajdonosi jogot a 
külön szerződésben foglalt ellenérték kifizetéséig. 
 
3. A képviselő vállalja, hogy: 
- 3 év alatt a támogatáson felüli vételár 50%-át havi egyenlő 
részletekben befizeti a polgármesteri hivatal számlájára, 
- a testület munkájával kapcsolatos dokumentumokat 
elektronikus úton fogadja, 
- a vásárlást követő 10 napon belül a gépet használatba veszi. 
 

Megbízza Gyenes Levente polgármestert a 
gépvásárlási projekt előkészítésével és lebonyolításával. 
 
Felelős: polgármester. 
Hat. idő: 2004. azonnal és folyamatos. 

 
 
 
 

29/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 

az 1993. évi LXXIX. törvény 128. § (16) bekezdése 
alapján a nevelési-oktatási intézmények alapító ok- 

iratainak felülvizsgálatát elvégezte, és az 
 

1. sz. Napköziotthonos Óvoda 
 

Alapító Okiratát az előterjesztett formában jóváhagyja. 
 

Felelős: polgármester. 
Hat. idő: azonnal. 

 
 
 

30/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 

az 1993. évi LXXIX. törvény 128. § (16) bekezdése 
alapján a nevelési-oktatási intézmények alapító ok- 

iratainak felülvizsgálatát elvégezte, és az 
 

Bóbita Összevont Napköziotthonos Óvoda 
 

Alapító Okiratát az előterjesztett formában jóváhagyja. 
 

Felelős: polgármester. 
Hat. idő: azonnal. 
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31/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 

az 1993. évi LXXIX. törvény 128. § (16) bekezdése 
alapján a nevelési-oktatási intézmények alapító ok- 

iratainak felülvizsgálatát elvégezte, és az 
 

3. sz. Napköziotthonos Óvoda 
 

Alapító Okiratát az előterjesztett formában jóváhagyja. 
 

Felelős: polgármester. 
Hat. idő: azonnal. 

 
 
 

32/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 

az 1993. évi LXXIX. törvény 128. § (16) bekezdése 
alapján a nevelési-oktatási intézmények alapító ok- 

iratainak felülvizsgálatát elvégezte, és az 
 

Fekete István Általános Iskola és Szakiskola 
 

Alapító Okiratát az előterjesztett formában jóváhagyja. 
 

Felelős: polgármester. 
Hat. idő: azonnal. 

 
 

33/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 

az 1993. évi LXXIX. törvény 128. § (16) bekezdése 
alapján a nevelési-oktatási intézmények alapító ok- 

iratainak felülvizsgálatát elvégezte, és az 
 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
 

Alapító Okiratát az előterjesztett formában jóváhagyja. 
 

Felelős: polgármester. 
Hat. idő: azonnal. 

 
 
 

34/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
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az 1993. évi LXXIX. törvény 128. § (16) bekezdése 
alapján a nevelési-oktatási intézmények alapító ok- 

iratainak felülvizsgálatát elvégezte, és az 
 

Weöres Sándor Általános Iskola és Művészeti Iskola 
 
 

Alapító Okiratát az előterjesztett formában jóváhagyja. 
 

Felelős: polgármester. 
Hat. idő: azonnal. 

 
 
 

37/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 
 

A Gyömrő, 068/83, 068/84, 068/85, 068/86, 068/87, 
068/88, 068/89 hrsz-ú földterületek jelenlegi mezőgazdasági 

terület besorolását gazdasági – ipari – terület besorolásra módosítja. 
 

Megbízza a polgármestert, hogy a Településszerkezeti Tervben 
az övezeti besorolás módosítására az intézkedést tegye meg. 

 
Felelős: polgármester. 

Határidő: azonnal és folyamatos. 
 
 

38/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
név szerinti szavazással, 12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 

0 tartózkodással döntött arról, hogy a 068/85, 068/86 és 068/87 hrsz-ú 
ingatlanokat – miután azok a Gyömrő Város Önkormányzatának 

kizárólagos tulajdonába kerültek – határozott időre, 3 éves 
időtartamra bérbe adja nettó 3,5 millió Ft-ért a Hoffmann Építőipari 

Részvénytársaság részére, majd a 3 év leteltével a bérlő részére 
vételi opciót enged nettó 3,5 millió Ft-os opciós vételáron. 

 
A bérbeadás célja mobil aszfaltkeverő üzem létesítése 

fenti ingatlanokon. 
 

A bérlő a bérleti díjat a szerződés megkötésekor egy összegben 
köteles megfizetni az önkormányzat részére. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 
Ezzel egyidejűleg a 18/2004. (02.09.) sz. önk. határozatot visszavonja. 

 
Felelős: polgármester. 

Hat. idő: 2004. március 31. 
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39/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 

 
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 
 

A Gyömrő, 015 hrsz-ú ingatlanon lévő gazdasági épületet a 
Kóczán út melletti lakóterület fejlesztés megvalósítása érdekében, 

a terület hasznosításának megkezdése előtt lebontatja. 
 

Megbízza a polgármestert, hogy a bontás 
előkészítésére az intézkedést tegye meg. 

 
Felelős: polgármester. 

Hat. idő: azonnal és folyamatos. 
 
 

40/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről 
szóló 2003. évi CXVI. törvény 5. számú mellékletének 

23. pontjában foglaltak alapján a helyi közforgalmi 
közlekedés ráfordításainak részleges támogatására 

kérelmet nyújt be. 
 

2. Vállalja, hogy a helyi közlekedést legalább 
2004. december 31-ig folyamatosan fenntartja. 

 
3. Megbízza a polgármestert, hogy a kérelem 
benyújtásával kapcsolatos intézkedéseket – a 

szolgáltató által adott adatokra alapozva – tegye meg. 
 

Felelős: polgármester. 
Hat. idő: azonnal. 

 
 

41/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az NKÖM által 
kiírt 4/2004. (II.20.) sz. rendelet alapján a helyi önkor- 

mányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatására. A támogatás célja székek és projektor be- 

szerzése, könyvállomány bővítése. 
 

Az önkormányzat a támogatási igényhez saját forrást, 
480.000,- Ft-ot biztosít, mely összeg a pályázathoz 

rendelkezéshez áll. 
 

Felelős: polgármester. 
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Hat. idő: azonnal. 
42/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 

 
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
döntött arról, hogy közös bejárást kezdeményez a Pest 

Megyei Állami Közútkezelő Kht-vel a Mendei úti 
sebesség- és forgalomkorlátozás ügyében. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 

Felelős: polgármester. 
Hat. idő: azonnal. 

 
 

43/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A képviselő-testület elfogadja dr. Deák Györgyi 
fogorvos, gyermekfogszakorvos jelentkezését a gyermek- 

fogász állás betöltésére. Felkéri a polgármestert a szükséges 
nyilatkozat kiadására, és egyben hozzájárul a praxisjog 

adásvételéről szóló szerződés végleges megkötéséhez. 
 

2. A képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, 
hogy gyermekfogászati ellátás biztosítása a jövőben 

alapfeladat-átvállalási szerződés keretében privatizálásra 
kerüljön. Felkéri a polgármestert, hogy amint a szükséges 

feltételek megteremtődnek, írja alá a szerződést az Egészségügyi 
és Szociális Bizottság véleményezését követően. 

 
3. Amíg a feladat-átvállalási szerződés megkötéséhez szükséges 
feltételek nem állnak fenn, dr. Deák Györgyi közalkalmazotti 

jogviszonyban kerüljön alkalmazásra. 
 

Felelős: polgármester. 
Hat. idő: azonnal és folyamatos. 

 
 
 

44/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
döntött arról, hogy a Gyömrői TÜF Kht. alapító okirata 

6/f. pontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítja: 
 

„A bizottság ülése akkor határozatképes, 
ha a tagok 2/3-a, de legalább 3 tag jelen van.” 

 
Megbízza a polgármestert, hogy az alapító okirat 

módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
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Felelős: polgármester. 

Hat. idő: azonnal. 
 
 

45/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 

1992. évi XXIII. tv. 34. § (3) bek-ben nyert felhatalmazása 
alapján, figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló, többször 

módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bek-ben, a 10. § (1) bek-ben, 
a 34-38. §-aiban foglalt rendelkezésekre, a teljesítmény-követelmé- 
nyek alapját képező célokat a határozat mellékletét képező előter- 

jesztésben foglaltak szerint határozza meg. 
 

Felkéri a polgármestert, hogy a teljesítmény-követelmények alapját 
képező kiemelt célok meghatározására az előterjesztés I-VII. pontjában 
megfogalmazottak szerint, a jegyző útján gondoskodjon a polgármesteri 

hivatal valamennyi köztisztviselője és a szervezeti egységek vezetői 
(irodavezetők) tekintetében az egyéni teljesítmény-követelményenkénti 

bevezetéséről. 
 

Felelős: polgármester, jegyző. 
Hat. idő: azonnal és folyamatos. 

 
 
 

46/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 

az általános iskolák tavaszi szünetének időpontját 
2004. április 5-től 2004. április 13-ig határozza meg. 

 
Felelős: polgármester. 

Hat. idő: azonnal. 
 
 

 
47/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 

 
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
az alábbiak szerint döntött az óvodák nyári zárva tartásáról: 

 
Bóbita Összevont Napköziotthonos Óvoda:  2004. július 5. – 2004. július 31. 
3. sz. Napköziotthonos Óvoda: 2004. július 5. – 2004. július 31. 
1. sz. Napköziotthonos Óvoda: 2004. július 19. – 2004. augusztus 14. 
Bóbita Óvoda (Falusi tagóvoda): 2004. július 19. – 2004. augusztus 14. 

 
 

Felelős: polgármester. 
Hat. idő: azonnal. 
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48/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 

 
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
döntött arról, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. tv. 52. § (16) bek-ben meghatározott hatáskörét 
- fenntartói egyetértési jogát - átruházza a VOKS Bizottságra: 

 
 - az óvodák nyári zárva tartása; 
 - az iskolai szünetek kezdő és befejező napját módosító 
 kérelmek elbírálása esetében. 
 

Felelős: polgármester. 
Hat. idő: azonnal. 

 
 

49/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással 

döntött arról, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő 
óvodabővítési terveket elfogadja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a mellékletben szereplő 

koncepciót tartalmazó engedélyes terveket minél hamarabb 
készíttesse el, és intézkedjen az építési engedély iránti 

kérelem benyújtásáról. 
 

Felelős: polgármester. 
Hat. idő: azonnal és 2004. április 30. 

 
 

50/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 

a Gyömrői TÜF Kht. részletes költségvetését – 140.818.475,- Ft bevételi, 
és 140.948.967,- Ft kiadási főösszegben – az előterjesztett 

formában elfogadta az alábbi kiegészítésekkel: 
 

1. A Gyömrői TÜF Kht. által végzett közhasznú tevékenységek 
szolgáltatásainak ellenértéke bruttó 69.840.000,- Ft, melyet 

az önkormányzat biztosít a kht. részére. 
 

2. A képviselő-testület a TÜF Kht. 2004. évi fejlesztési-felújítási 
igényét jogosnak ítéli. A képviselő-testület 2004. évben fejlesztésre 
8.000.000,- Ft keretösszeget biztosít, ezen túl úgy rendelkezik, hogy 

speciális célirányos támogatásként 2.500.000,- Ft összeget 
biztosít fásításra. 

 
Felelős: polgármester. 

Hat. idő: azonnal. 
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51/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 

 
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozta: 

 
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kiírt 
pályázatra támogatási igényt nyújt be a 

Gyömrő, Ady Endre utca 
4 m kiépítési szélességű szilárd burkolattal való ellátásához. 

 
Beruházás költsége bruttó 45.950.000,- Ft. 

A GKM felé pályázott támogatás összege: 10.000.000,- Ft. 
 

A városi önkormányzat az útépítési munkákhoz 
önrészt biztosít (ÁFÁ-val): 35.950.000,- Ft, 
melyet a 2004. évi költségvetésébe beépít. 

 
Felelős: polgármester. 

Hat. idő: pályázat benyújtása: 2004. március 16., 
a beruházás finanszírozása folyamatos. 

 
52/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 

 
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
hozzájárul ahhoz, hogy a MATÁV Rt. megbízottja, a 
HUNGARO-KÁBEL Beruházó és Fővállalkozó Rt. 

optikai kábel összeköttetést építsen ki a meglévő 
tervdokumentáció alapján az alábbi, kb. 6 km-es nyomvonalon: 

Rózsaszál u. – Turul u.– Nefelejcs u. – Állomás u. – Szegfű u. – Zrínyi u. – 
Eötvös u. – Andrássy u. – Tompa u. – Ady E. u. – Mendei u. – Pál Mihály u. – 

Öreghegyi u. – Annahegyi u. – Tóth József u. – Kisfaludy u. – 
0121 hrsz-ú földterület (0124 hrsz-ú földút) közterület. 

 
A hozzájárulás feltétele, hogy a HUNGARO-KÁBEL Beruházó 

és Fővállalkozó Rt. (vagy a megbízó MATÁV Rt.) Gyömrő Város 
Önkormányzatának területhasználati díjként bruttó 5.000.000,- Ft-ot 

fizessen meg, valamint a Gyömrő, Szt. István u. 25. sz. alatti 
1536 hrsz-ú ingatlanon egy önálló, a csatlakozáshoz minden 

technikai feltételt (végberendezést is) tartalmazó 
leágazást építsen ki a város részére. 

 
Felelős: polgármester. 

Hat. idő: azonnal. 
 
 

53/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 

döntött arról, hogy az Idősek Klubja épületének – ÁNTSZ előírásainak 
megfelelő – átalakításához készüljön műszaki állapotfelmérés, terv és 

költségvetés, melyeket tárgyalásra kapják vissza az illetékes bizottságok 
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(Ipari, Kereskedelmi és Vagyonkezelő Bizottság, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság, Településügyi 

Bizottság). 
 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ÁNTSZ 
Monori Városi Intézetének vezetőjénél járjon el a felfüggesztő 

határozat határidejének fél évvel történő 
meghosszabbítása ügyében. 

 
Felelős: polgármester. 

Hat. idő: azonnal. 
 
 

54/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 

döntött arról, hogy Dion Krisztina, Gyömrő, Bimbó u. 24/a. 
sz. alatti lakos kérelmét helyben hagyja. 

 
A 2003. december 19-én kelt adásvételi szerződésben 

szereplő fizetési feltételeket az alábbiak szerint módosítja: 
 
 I. részlet 1.500.000,- Ft 2004. március 31-ig 
 II. részlet 500.000,- Ft 2004. augusztus 31-ig 
 III. részlet 480.000,- Ft 2005. február 28-ig 
 

Felelős: polgármester. 
Hat. idő: azonnal és folyamatos. 

 
 

55/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
döntött arról, hogy ismételten kezdeményezi a 0148/4 és 

0148/7 hrsz-ú területek ipari területté minősítését. 
 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges lépéseket 
az illetékes Földhivatalnál tegye meg, majd gondoskodjon 

a Településszerkezeti Terv ilyen irányú módosításának 
előkészítéséről. 

 
Felelős: polgármester. 

Hat. idő: azonnal. 
 
 

56/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
név szerinti szavazással, 16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 

0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Gyömrő, Tulipán u. 13. sz. alatti 5. sz., 

2862/A/5 albetétszámú, 42,65 m2 alapterületű lakást 
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a hozzá tartozó 244/1000 közös tulajdoni hányaddal 
értékesíti Rudolf József részére. 

 
Vételár: 1.440.000,- Ft, 

ebből lakás: (42,65 m2) 1.036.500,- Ft, 
telek: (244/1000 rész= 269 m2) 322.800,- Ft+ÁFA (80.700,- Ft)=403.500,- Ft 

 
Szerződéskötés határideje: 2004. március 31. 

A vételárat havi részletekben – 30.000,-Ft/hó - 2008. május 30-ig kell 
megfizetni az Önkormányzat lakásszámlájára. 

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi 

szerződést kösse meg. 
 

Felelős: polgármester. 
Hat. idő: azonnal, legkésőbb 2004. március 31. 

 
 
 

57/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Gyömrő, Táncsics M. u. 112/a. sz. alatti, 
1073/3 hrsz-ú, 1399 m2 területű ingatlanra 

- a jelenlegi bérlőkkel egyetértésben - 
társasházat alapít. 

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasház 

alapító okirat elkészítéséről intézkedjen. 
 

Felelős: polgármester. 
Hat. idő: azonnal, legkésőbb 2004. március 31. 

 
 

58/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
név szerinti szavazással, 16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
0 tartózkodással a 210/2003. (10.13.) sz. határozatát visszavonja 

és helyette az alábbi határozatot hozza: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Gyömrő, Táncsics M. u. 112/a. sz. alatti 1. sz., 

1073/3/A/1 albetétszámú, 54 m2 alapterületű lakást 
a hozzá tartozó 261/1000 közös tulajdoni hányaddal 

értékesíti: 
Dr. Gündisch Klára (1/3 tul. h.) 

Kakucs Réka (1/3 tul. h.) 
és Polczer Miklós (1/3 tul. h.) részére. 

Vételár: 4.160.000,- Ft. 
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Szerződéskötés határideje: 2004. március 31. 
A vételárat 2004. június 30-ig kell megfizetni az 

Önkormányzat lakásszámlájára. 
 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi 
szerződést kösse meg. 

 
Felelős: polgármester. 

Hat. idő: azonnal, legkésőbb 2004. március 31. 
 
 
 

59/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
név szerinti szavazással, 16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
0 tartózkodással a 211/2003. (10.13.) sz. határozatát visszavonja 

és helyette az alábbi határozatot hozza: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Gyömrő, Táncsics M. u. 112/a. sz. alatti 2. sz., 

1073/3/A/2 albetétszámú, 52 m2 alapterületű lakást 
a hozzá tartozó 250/1000 közös tulajdoni hányaddal 

értékesíti Paulovicsné Horváth Gabriella részére. 
 

Vételár: 2.618.000,- Ft. 
 

Szerződéskötés határideje: 2004. március 31. 
A vételárat 2004. június 30-ig kell megfizetni az 

Önkormányzat lakásszámlájára. 
 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi 
szerződést kösse meg. 

 
Felelős: polgármester. 

Hat. idő: azonnal, legkésőbb 2004. március 31. 
 
 
 

60/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
név szerinti szavazással, 16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
0 tartózkodással a 212/2003. (10.13.) sz. határozatát visszavonja 

és helyette az alábbi határozatot hozza: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Gyömrő, Táncsics M. u. 112/a. sz. alatti 3. sz., 

1073/3/A/3 albetétszámú, 34 m2 alapterületű lakást 
a hozzá tartozó 163/1000 közös tulajdoni hányaddal 
értékesíti Kis Endréné sz. Kecskés Katalin részére. 

 
Vételár: 2.618.000,- Ft. 

 
Szerződéskötés határideje: 2004. március 31. 
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A vételárat 2004. június 30-ig kell megfizetni az 
Önkormányzat lakásszámlájára. 

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi 

szerződést kösse meg. 
 

Felelős: polgármester. 
Hat. idő: azonnal, legkésőbb 2004. március 31. 

 
 
 

61/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
név szerinti szavazással, 16 igen, 0 nem szavazattal, 

0 tartózkodással a 213/2003. (10.13.) sz. határozatát visszavonja 
és helyette az alábbi határozatot hozza: 

 
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Gyömrő, Táncsics M. u. 112/a. sz. alatti 4. sz., 
1073/3/A/4 albetétszámú, 34 m2 alapterületű lakást 
a hozzá tartozó 163/1000 közös tulajdoni hányaddal 

értékesíti Beliczky Ildikó Franciska részére. 
 

Vételár: 2.618.000,- Ft. 
 

Szerződéskötés határideje: 2004. március 31. 
A vételárat 2004. június 30-ig kell megfizetni az 

Önkormányzat lakásszámlájára. 
 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi 
szerződést kösse meg. 

 
Felelős: polgármester. 

Hat. idő: azonnal, legkésőbb 2004. március 31. 
 
 
 

62/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
név szerinti szavazással, 16 igen, 0 nem szavazattal, 

0 tartózkodással a 214/2003. (10.13.) sz. határozatát visszavonja 
és helyette az alábbi határozatot hozza: 

 
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Gyömrő, Táncsics M. u. 112/a. sz. alatti 5. sz., 
1073/3/A/5 albetétszámú, 34 m2 alapterületű lakást 
a hozzá tartozó 163/1000 közös tulajdoni hányaddal 

értékesíti: 
Bándi Melinda (1/2 tul. h.) 

Bándi Ioan (1/2 tul. h.) részére. 
 

Vételár: 2.618.000,- Ft. 
 

Szerződéskötés határideje: 2004. március 31. 
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A vételárat 2004. június 30-ig kell megfizetni az 
Önkormányzat lakásszámlájára. 

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi 

szerződést kösse meg. 
 

Felelős: polgármester. 
Hat. idő: azonnal, legkésőbb 2004. március 31. 

 
 
 

70/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 

elfogadja Dr. Török Gábor lemondását az Ipari, Kereskedelmi 
és Vagyonkezelő Bizottság tagságáról. 

 
Felelős: polgármester. 

Hat. idő: azonnal. 
 
 
 

71/2004. (03.08.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással 
döntött arról, hogy Hajdú András képviselőt az Ipari, 

Kereskedelmi és Vagyonkezelő Bizottság tagjává választja. 
 

Felelős: polgármester. 
Hat. idő: azonnal. 

 
 

72/2004. /03.29./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
  14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  döntött arról, hogy a gyömrői kistérségi szennyvíztisztító telep  

1000  m3/ napos kapacitásbővítését lehetővé tevő beruházást 
Maglód Nagyközség Önkormányzatával és Ecser Község 
Önkormányzatával közösen 2004. és 2005. évben megvalósítja. 
A beruházás a vízjogi létesítési engedélynek megfelelően történjen. 
 
Döntött továbbá arról, hogy a bővítési beruházás megvalósítása 
érdekében az önkormányzati források pótlására gesztorként, a 
társönkormányzatokkal közösen igénybejelentést nyújt be a 
Belügyminisztérium céltámogatási alapjához. 
 
A beruházás teljes összege 236.800.000.- Ft, melyhez az önkor- 
mányzatok a BM céltámogatás alapjából 2004. és 2005. évre 
összesen 142.080.000.- Ft támogatást igényelnek, és 94.720.000.- 
Ft saját forrást biztosítanak az alábbi megosztás szerint: 
 
       2004. évben  2005. évben 
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Gyömrő Város Önkormányzata  24.485.000.- Ft 24.485.000.- Ft, 
Maglód Nagyközség Önkormányzata 16.434.000.- Ft 16.434.000.- Ft, 
Ecser Község Önkormányzata   6.441.000.- Ft  6.441.000.- Ft. 
 
Gyömrő Város Önkormányzata az önrészt tulajdoni arányának meg- 
felelően a költségvetési rendeletében, az igénybejelentés tartal- 
mának megfelelően biztosította, illetve biztosítja. 
 
Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a beruházásról szóló 
megállapodást Ecser és Maglód Önkormányzatával megkösse. 
 
Felelős: polgármester. 
Hat.idő: 2004. április 1. és folyamatos. 
 

 
 

73/2004. /03.29./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
  14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  az alábbi határozatot hozta: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  pályázatot nyújt be a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács 
  által kiírt 2004. évi óvodabővítésre elnyerhető támogatásra, a 
  „Gyömrő, Dózsa Gy. u. 1. sz. Bóbita Óvoda bővítés” építési  
  munkáira. 
 
  A beruházás összköltsége:   bruttó  28.000.000.- Ft, 
  A PM TT felé pályázott támogatás összege:   70 %  19.600.000.- Ft, 
  A városi önkormányzat az óvodaépítési munkákhoz    8.400.000.- Ft 
  önrészt biztosít /ÁFÁ-val/, melyet beépített a 2004. évi költségvetésbe. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: azonnal és folyamatos. 
 
 
 

74/2004. /03.29./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
  14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  az alábbi határozatot hozta: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  pályázatot nyújt be a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács 
  által kiírt 2004. évi útépítésre elnyerhető támogatásra, a 
  „Gyömrő, Kossuth F. utca 4 m szélességű szilárd burkolattal való 

ellátása” építési munkáira. 
 
  A beruházás összköltsége:   bruttó 38.500.000.- Ft, 
  A PM TT felé pályázott támogatás összege:   48 % 18.480.000.- Ft, 
  A városi önkormányzat az útépítési munkákhoz  20.020.000.- Ft 
  önrészt biztosít /ÁFÁ-val/, melyet beépített a 2004. évi költségvetésbe. 
 
  Felelős: polgármester. 
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  Hat.idő: azonnal és folyamatos. 
 
 

75/2004. /03.29./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
  14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  döntött arról, hogy kiadja az Olajterv Rt-nek a kért tulajdonosi  
  és szakhatósági hozzájárulást a tervdokumentációban szereplő  
  új benzol-toloult szállító vezeték megépítésére. 
 
  A hozzájárulás feltétele, hogy az Olajterv Rt. Gyömrő városban 
  folyó beruházásokhoz, illetve felújítási munkálatokhoz legalább 
  30 millió Ft értékben járuljon hozzá. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: azonnal. 
 
 

76/2004. /03.29./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
  14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  döntött arról, hogy felhatalmazza a polgármestert, 
  hogy a GYISM által kiírt eszközbeszerzési pályázaton való 
  részvételhez a 25 % önrész biztosításáról szóló nyilatkozatot 
  adja ki. 
 
  A pályázaton elnyerhető összeg max. 300.000.- Ft. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: 2004. március 31. 
 
 
  78/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással 
   döntött arról, hogy a 2003. évi zárszámadási rendeletet,  

valamint a 2003. évi költségvetéssel kapcsolatos könyvvizsgálói 
jelentést április 29-én, rendkívüli ülés keretében tárgyalja újra. 
 
Felelős: polgármester. 
Hat.idő: azonnal. 

 
 
  81/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  döntött arról, hogy a 2663 hrsz-ú, Gyömrő, Széchenyi u. 12. 
  sz. alatti ingatlan közérdekű célból való felajánlását elfogadja. 
 
  Felhatalmazza a polgármestert, hogy az erre vonatkozó megál- 
  lapodást kösse meg. 
 
  Felelős: polgármester. 
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  Hat.idő: azonnal. 
  82/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  döntött arról, hogy az Oktatási Minisztérium által kiírt SZAK 
  2004 pályázaton részt vesz, valamint a pályázathoz szükséges 

önrészt, max. 160.000.- Ft-ot költségvetéséből biztosítja. 
 
Felelős: polgármester. 
Hat.idő: 2004. április 30. 

 
 
  83/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  14 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással 
  a Városi Majális megrendezéséhez  
 
    300.000.- Ft 
 
  támogatást nyújt a 2004. évi költségvetésben elkülönített  
  keret terhére. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: azonnal. 
 
 
  84/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  a Simon M. tér hasznosításával kapcsolatos szerződés 
  módosításának tárgyalásával megbízza az Ügyrendi és 
  Jogi Bizottságot, ezt követően elfogadásra terjessze az április  

29-i rendkívüli testületi ülés elé. 
 
  Felelős: polgármester. 

Hat.idő: azonnal. 
 
 
 
  85/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  a Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde vezetőjének 
  megbízza 
 
    Kalocsai Pálnét 
 
  2004. június 1-től – 2009. május 31-ig, 5 év időtartamra. 
 
  Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  
  XXXIII. törvény alapján: 
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  Bruttó bére:   147.960.- Ft, 
  Képzettségi pótléka:      7.100.- Ft, 
  Vezetői pótlék:    37.620.- Ft, 
 
  Összesen:   192.680.- Ft. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: 2004. június 1. 
 
 
  86/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  a Családsegítő, Gyermekjóléti Szolgálat és Nevelési Tanács- 
  adó vezetőjének megbízza 
 
     Büki Lászlót 
 
  2004. szeptember 1-től – 2009. augusztus 31-ig, 5 év idő- 
  tartamra. 
 
  Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
  XXXIII. törvény alapján: 
 
  Bruttó bére:  158.080.- Ft, 
  Vezetői pótlék:   37.720.- Ft, 
   
  Összesen:  195.700.- Ft. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: 2004. szeptember 1. 
 
 
  87/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  a Családsegítő, Gyermekjóléti Szolgálat és Nevelési Tanács- 
  adó 2003. évi gyermekvédelmi tevékenységét megfelelőnek 
  értékeli, az arról szóló beszámolót elfogadja. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: azonnal. 
 
 
 
  88/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  felhatalmazza a polgármestert, hogy a parkolásról szóló 
  bérleti szerződést az előterjesztett formában kösse meg a 
  VOLÁNBUSZ Rt-vel. 
 
  Felelős: polgármester. 
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  Hat.idő: azonnal. 
  89/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyiséghasználatról  

szóló bérleti szerződést az előterjesztett formában kösse meg 
a VOLÁNBUSZ Rt-vel. 
 
Felelős: polgármester. 
Hat.idő: azonnal. 

 
 
 
  90/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést 
  az előterjesztett formában kösse meg a VOLÁNBUSZ Rt-vel. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: azonnal. 
 
 
 
  91/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással 
  támogatja a Rákóczi Szövetséget 
 
    100.000.- Ft-tal, 
 
  melynek forrását az „Egyéb rendezvények támogatására” 
  meghatározott költségvetési keretben jelöli meg. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: azonnal. 
 
 
 
  92/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 6 tartózkodással 
  támogatja a Szolidaritás a Beteg Gyermekekért Egyesületet 
 
     100.000.- Ft-tal, 
 
  melynek forrását az „Egyéb rendezvények támogatására” 
  meghatározott költségvetési keretben jelöli meg. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: azonnal. 
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  93/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  döntött arról, hogy a Római Katolikus Egyházközség számára  
  a 2005. évre járó bérleti díjat – 800.000.- Ft-ot – 2004. évben 
  biztosítja, melyet az egyház által benyújtott pályázat önrészeként 
  kell felhasználni. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: azonnal. 
 
 
  94/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  döntött arról, hogy a Római Katolikus Egyházzal kötött 
  együttműködési-üzemeltetési megállapodást 2005. december 
  31-ig meghosszabbítja azzal a kitétellel, hogy a Római Kato- 
  likus Egyház a megállapodást 4. sz. melléklettel egészítse ki, 
  mely a 2004. évben kivitelezésre került felújítási és korszerű- 
  sítési munkák és költségeik részletes felsorolását tartalmazza. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: azonnal. 
 
 
  95/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  döntött arról, hogy a park rendezési terv elkészülte után 
  visszatér a parkoló kialakításának kérdésére. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: 2004. augusztus 31. 
 
 
 
  96/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  döntött arról, hogy a Gödöllő és Környéke Regionális 
  Turisztikai Egyesületben fennálló tagsági viszonyát 
 
   2004. április 30-i hatállyal megszünteti. 
 
  Felhatalmazza a polgármester, hogy a tagsági viszony 
  megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: 2004. április 30. 
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97/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  döntött arról, hogy az Intelligens Város Stratégia és Ope- 
  ratív Program véleményezése pontosítására munkacso- 
  portot hoz létre, melynek tagjai: 
 
   Spaits Miklós, 
   Dr. Török Gábor, 
   Sas Zoltán, 
   Balogh Béla, 
   Hajdú András, 
   Sigmond Zsolt, 
   Nagy Tiborné 
 
  A munkacsoport vezetőjét, a tagok az első ülés alkalmával 

maguk közül választják meg. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: azonnal és folyamatos. 
 
 
  98/2004. /04. 19./ sz. önkormányzati határozat: 
 
 
 
  16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  a Tó-strand és a Tőzeges tó közötti ingatlanok hasznosításának  
  szabályairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi, azt elfogadja. 

 
Felelős: jegyző. 

  Hat.idő: azonnal. 
 
 
  109/2004. /05.10./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  a Gyömrői Rendőrőrs működési területének 2003. évi köz- 
  biztonsági tevékenységéről, helyzetéről szóló beszámolót 
  elfogadta. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: azonnal. 
 
 

110/2004. /05.10./ sz. önkormányzati határozat: 
   
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  a Vízi-közmű Kft. egyszerűsített éves beszámolóját elfogadta, 
  amely a Könyvvizsgálói Kamara állásfoglalásával együtt ér- 
  vényes. 
 
  Felelős: polgármester. 



 26

  Hat.idő: azonnal. 
 
 
  113/2004. /05.10./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  a Gyömrő és Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft. pályázaton  
  nyert 65 millió Ft víz- és csatornadíj támogatásának felhasz- 
  nálására vonatkozó ütemtervét elfogadja. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: azonnal. 
 
 
  114/2004. /05.10./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással 
  döntött arról, hogy a Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek  
  számát 2004. május 15-i hatállyal két álláshellyel bővíti 
  okmányirodai ügyintézői feladatok ellátására. 
 
  Az önkormányzat az álláshely betöltéséhez szükséges bért 
  költségvetése terhére biztosítja. 
 
  Felelős: jegyző. 
  Hat.idő: 2004. május 15. 
 
 
 
  115/2004. /05.10./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  Varga Ernő jegyző előterjesztése alapján a szavazatszám- 

láló bizottságok tagjait és póttagjait az alábbiak szerint  
választja meg: 
 

  2. sz. szavazókör: Mihalik Béláné, Dózsa Gy. út 29. póttag 
  3. sz. szavazókör: Fodor Mihályné Jókai u. 8.  póttag 
  5. sz. szavazókör: Kalocsai Pálné Kossuth F. u. 21. tag 
  6. sz. szavazókör: Mészáros Imréné Frangepán u. 2. tag 
     Kakuk Pálné  Csokonai u. 57.  tag 
  7. sz. szavazókör: László Józsefné Liszt F. u. 72.  tag 
     Szűcs Ildikó  Hattyú u. 20.  tag. 
 
  Felelős: polgármester, jegyző. 
  Hat.idő: azonnal. 
 
 
  116/2004. /05.10./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  az alábbi határozatot hozta: 
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  A Gyömrő és Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft. felügyelő 
  bizottságának elnökét, Boldoghy Bélát /1122. Budapest,  
  Városmajor u. 7-9./ azonnali hatállyal visszahívja. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: azonnal. 
 
 
  117/2004. /05.10./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással 
  a Gyömrő Városi Település Üzemeltető és Fejlesztő Kht. 
  2003. évről szóló éves beszámolóját elfogadta. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: azonnal. 
 
 
  118/2004. /05.10./ sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
döntött arról, hogy a közép- és hosszú távú fejlesztési progra- 
mokat 575 millió Ft összegben hitel felvételével kívánja meg- 
valósítani. 
A fejlesztési forrásból 350 millió Ft összeg a város aszfaltburko- 
lattal történő ellátása céljából történik. A szennyvíztisztító bőví- 
tésére 125 millió Ft összegű hitel felvételét fogadja el. 
Az önkormányzat intézményei állagmegóvási, felújítási, korsze- 
rűsítési feladatainak ellátására 100 millió Ft összegű fejlesztési 
hitel felvételét támogatja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitel felvételhez szükséges 
előkészítő munkát kezdje meg, ezt követően döntésre terjessze a 
testület elé. 
 
Felelős: polgármester. 
Hat.idő: azonnal és folyamatos. 

 
 

119/2004. /05.10./ sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
döntött arról, hogy az 575 millió Ft összegű fejlesztési célú 
hitel fedezeteként hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő 
Gyömrő, 21 hrsz. és 4801/4 hrsz. alatt nyilvántartott, sporttelep 
és szántó megnevezésű forgalomképes ingatlanán a finanszírozó 
bank számára elsőhelyi jelzálogot, elidegenítési és terhelési tilal- 
mat alapítsanak. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés szerint a  
program végrehajtásához szükséges lépéseket tegye meg. 
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Felelős: polgármester. 
Hat.idő: azonnal és folyamatos. 

 
 
  120/2004. /05.10./ sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 

  döntött arról, hogy a Gyömrő, Nefelejcs u. 34. szám alatti 
  3957 és 3958 hrsz-ú telkeket nem értékesíti. 
   

Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: azonnal. 
 
 
  125/2004. /06.07./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Közbeszerzési Sza- 

bályzatát elfogadta. 
 
  Felelős: polgármester, jegyző. 
  Hat.idő: azonnal. 
 
 
  126/2004. /06.07./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodással 
  döntött arról, hogy a napirend mellékletében szereplő Gyöm- 
  rő Város Önkormányzatának aszfaltozási tervjavaslatát elfogadja. 
  Az 1., 2. és 5. kategóriában a kivitelezést 2004. évben meg kell 

kezdeni. 
A további kategóriákban a tervjavaslat szerinti, 2004. évi kivi- 
telezési tapasztalatoknak megfelelően kell döntést hozni. 
A 2., 3., és 5. kategóriákban a közbeszerzési pályázat kiírásáról 
döntés kizárólag a fedezet rendelkezésre állását követően történhet. 
 
A képviselő-testület döntése szükséges az egyes kategóriákban 
a műszaki kivitelezés sorrendjének meghatározásához és megkez- 
déséhez. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a tervjavaslat végrehajtásához 
szükséges előkészítő lépéseket tegye meg. 
 
Felelős: polgármester. 
Hat.idő: azonnal és folyamatos. 
 
 

 
 
 
  127/2004. /06.07./ sz. önkormányzati határozat: 
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  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 

döntött arról, hogy  
- a Széchenyi utca, Wesselényi utca és Vörösmarty utca 

közötti szakaszára, 
- az Ady Endre utca teljes szakaszára 

        és annak aszfaltozására a mellékelt ajánlati felhívás meg 
        küldésével árajánlatokat kér be az alábbi 4 cégtől: 
 
   Betonútépítő Rt. 
   Egút Rt. 
   Hoffmann Rt. 
   Strabag Hungária Rt. 
 
  A képviselő-testület a beérkezett árajánlatok bírálatával és a 
  döntés előkészítési munkálataival megbízza a Közbeszerzési  
  Szabályzat szerint felállított Bíráló Bizottságot. 
  A Bíráló Bizottság javaslatát terjessze a június 21-i rendes 
  képviselő-testületi ülés elé döntésre alkalmas formában. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: 2004. június 21. 
 
 
  128/2004. /06.07./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 6 tartózkodással 
  döntött arról, hogy közép- és hosszú távú fejlesztési program- 
  jából a város aszfaltburkolattal történő ellátása céljából az OTP 
  Bank Rt-hez benyújtandó 450 millió Ft összegű hitelkérelemhez 
  visszafizetési biztosítékként 2005-2012 években 25 millió Ft/év  
  óvadéki letétet ajánl fel. 
 
  A képviselő-testület garanciát vállal arra, hogy 2005-2012 évek- 
  ben a 25 millió Ft-ot költségvetésébe betervezi és azt óvadéki  
  számlára elhelyezi. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: azonnal és folyamatos. 
 
 
  129/2004. /06.07./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  9 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 4 tartózkodással 
  döntött arról, hogy a közép- és hosszú távú fejlesztési prog- 
  ramokat 575 millió Ft összegben hitel felvételével kívánja 
  megvalósítani. 
 
  A fejlesztési forrásból 450 millió Ft összeg a város aszfalt- 
  burkolattal történő ellátása céljából történik. 
 
  A szennyvíztisztító telep bővítésére és az önkormányzat in- 
  tézményei állagmegóvási, felújítási, korszerűsítési felada- 
  tainak ellátására 125 millió Ft összegű fejlesztési hitel fel- 
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  vételét fogadja el. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: azonnal és folyamatos. 
 
 
  130/2004. /06.07./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  10 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 3 tartózkodással 
  döntött az OTP Bank Ft-nél 100.000 eFt összegű folyószámla 
  hitel felvételéről. 
 
  Az önkormányzat képviselő-testülete kötelezettséget vállal 
  a felvett hitel és járulékainak a futamidő alatt a költségvetés- 
  be történő betervezésére és visszafizetésére. 
 
  Megbízza a polgármestert a hitelszerződés megkötésével. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: azonnal. 
 
 
  133/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  az Adóhatósági Iroda 2003. évi tevékenységéről szóló beszá- 
  molót elfogadta. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: azonnal. 
 
 
  136/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  döntött arról, hogy Szöllősi Sámuel /2230. Gyömrő, Rudolf u. 

10./ által készített, a műszaki iroda által leigazolt munkát  
/földmunka végzése géppel/ 50.000.- Ft értékben átveszi. 
 
Felelős: polgármester. 
Hat.idő: azonnal. 

 
 
  137/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  döntött arról, hogy a Beige Kft. /2230. Gyömrő, Liszt F. u. 48./. 

által készített, a műszaki iroda által leigazolt munkát  
/villanyszerelés/ nem veszi át.. 
 
Felelős: polgármester. 
Hat.idő: azonnal. 
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  138/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással 
  döntött arról, hogy a Rákóczi Napok rendezvény megszerve- 
  zéséhez a költségvetésben megállapított támogatások, ezen 
  belül egyéb rendezvények költségvetési tétel terhére 
     400.000.- Ft-ot 
  biztosít. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: 2004. július 4. 
 
 
  139/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  döntött arról, hogy a Széchenyi és Ady Endre utca aszfalto- 
  zási munkáira kiírt pályázati eljárást eredményesnek nyilvá- 
  nítja. A beérkezett ajánlatok közül a 
 
    Hoffmann Rt-t  
 
  nyilvánítja nyertesnek. 
 
  Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eredményt hirdesse 
  ki és a nyertes pályázóval a kivitelezésre szóló szerződést  

kösse meg. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: a hivatalos eredményhirdetést követően 15 nap. 
 
 
  140/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  döntött arról, hogy engedélyezi a Gyömrői TÜF Kht. részére, 
  hogy a Kossuth Ferenc utca Táncsics M. úttól Vasútállomásig 
  terjedő szakaszának aszfaltozási munkáit saját költségvetéséből 
  elvégezze. A kivitelezést a tervekben meghatározott műszaki  
  feltételekkel, 4,5 méter szélességben kell megvalósítani. 
 
  A kivitelezési munkákhoz az önkormányzat műszaki ellenőrt 
  rendel ki. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: 2004. augusztus 31. 
 
 
  141/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  döntött arról, hogy a város mészkő-zúzalékkal fedett útjainak 
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  pormentesítési célú aszfaltozására közbeszerzési pályázatot 
ír ki. A pályázatban megjelölendő aszfaltozási mennyiség 
120.000 m2, melyet plusz 15 %-kal a szerződéskötés idő- 
pontjában módosíthat.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás meg- 
hirdetésére és a Közbeszerzési Szabályzatban rögzített módon 
történő lefolytatására. 
 
Felelős: polgármester. 
Hat.idő: azonnal. 

 
 
  142/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással 
  döntött arról, hogy a Csillag Kft. konkrét javaslatát szakvé- 
  leménnyel alátámasztva készíttesse el és azt terjessze a kép- 
  viselő-testület elé, hogy érdemben a testület tárgyalni tudjon. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: azonnal. 
 
 
  143/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  /név szerinti szavazással/ 
  4 igen szavazattal, 7 nem szavazattal, 4 tartózkodással 
  döntött arról, hogy a Thermo-Rec AB kommunális hul- 
  ladék feldolgozó létesítésére tett ajánlatát elutasítja. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: azonnal. 
 
 
  144/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással 
  döntött arról, hogy a Gyömrői TÜF Kht. felügyelő bizottsá- 

gából Kerepesi Lászlónét /2230. Gyömrő, Nefelejcs u. 47./  
2004. június 1-i hatállyal visszahívja. 
 
A megüresedett helyre Kanyó Józsefet /2230. Gyömrő, Felvi- 
déki u. 15/b./ delegálja. 
 
Felelős: polgármester. 
Hat.idő: azonnal. 

 
 
  145/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással 
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  döntött arról, hogy a Gyömrő Város Közalapítvány  
  kuratóriumának elnökeként 
 
    Borsitzky Kálmán urat 
 
  választja meg. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: azonnal. 
 
 
  146/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  a Kiss – Tápay – Viszlói Ügyvédi Iroda peres ügyekről szó- 
  ló beszámolóját elfogadta. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: azonnal. 
 
 
  147/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  az önkormányzat 2004. II. félévi munkatervét elfogadta. 
 
  Felelős: jegyző. 
  Hat.idő: azonnal és folyamatos. 
 
 
  148/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  döntött arról, hogy a HEFOP IH által kiírt, „A társadalmi  
  befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fej- 
  lesztése” elnevezésű pályázaton részt vesz. 
  A szükséges önrészt, maximum 14.370.000.- Ft-ot és az 
  előfinanszírozás biztosításához maximum 24.000.000.- 
  Ft-ot rendelkezésre bocsát. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: 2004. június 30. 
 
 
  149/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  döntött az iskolatej 2004. szeptember 1-től – 2004. december 
  31-ig tartó időszakra vonatkoztatott bevezetéséről. 
 
  Egyidejűleg döntött arról, hogy az Új Halászkert Étterem- 
  ben rendszeresen ellenőrzi a gyermekek számára biztosított 
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  tejtermékek mennyiségét. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: 2004. augusztus 31. 
 
 
  150/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  döntött arról, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
  tv. 102. § /2/ bekezdés f/ pontjában meghatározott hatáskö- 
  rét átruházza a VOKS Bizottságra: 
 

- az óvodák nevelési programjának, 
- az általános iskolák pedagógiai programjának 

 
jóváhagyása tekintetében. 
 
Felelős: polgármester. 
Hat.idő: azonnal. 

 
 
  151/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  2004. augusztus 1. – 2005. június 30. időszakra, határozott 
  időre megbízza Szabó Judit óvodapedagógust a 3. sz. Nap- 
  közi-otthonos Óvoda vezetésével. 
 
  Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1993. évi 
  XXXIII. törvény alapján. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: 2004. augusztus 1. 
 
 
  152/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  Molnár Zsolt 0139 hrsz-ú területen parkoló létesítésére vo- 
  natkozó kérelmével hatáskör hiányában nem foglalkozik, a 
  Településszerkezeti Tervet nem módosítja. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: azonnal. 
 
 
  153/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  13 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással 
  döntött arról, hogy a Gyömrői Polgári Kör részére utólag  
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     300.000.- Ft 
 
  támogatást nyújt a családi és gyermeknap megrendezésére. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: azonnal. 
 
 
  154/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  döntött arról, hogy Gyömrő Város rendezvényeire csak 
  abban az esetben biztosít támogatást, ha a szervezők  
  igényeiket a költségvetés tervezésénél írásban bejelentik. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: azonnal és folyamatos. 
 
 
  155/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  döntött arról, hogy a Gyömrői Sportegyesület részére az 
  önkormányzat költségvetésében szereplő „egyéb sportren- 
  dezvények támogatása” keretből  
 
     400.000.- Ft 
 
  támogatást nyújt az utaztatási költségek fedezésére. 
 
  Ebből az összegből a futball szakosztály részére 300.000.- 
  Ft-ot, a kézilabda szakosztály részére pedig 100.000.- Ft- 
  ot  biztosít. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: azonnal. 
 
 
  156/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  12 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással 
  döntött arról, hogy az Idősek Klubja épületének felújítását 
  a Gyömrői TÜF Kht. árajánlata alapján a műszaki iroda  
  rendelje meg. 
 
  A felújítás fedezetét a Szociális Bizottság által megtakarított 
  szociális keret terhére határozza meg. 
 
  Felelős: polgármester. 
  Hat.idő: azonnal. 
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  157/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
  döntött arról, hogy gyömrői kistérségi szennyvíztisztító telep 

1000 m3/nap kapacitás bővítésére közbeszerzési pályázatot  
ír ki. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közbeszerzési Szabály- 
zat alapján a közbeszerzési pályázatot tegye közzé és az eljárást 
folytassa le. 
 
Felelős: polgármester. 
Hat.idő: 2004. június 30. 

 
 
  158/2004./06.21./ sz. önkormányzati határozat: 
 
  Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodással 
  döntött arról, hogy a Csínom Palkó c. daljáték előadására 
  1,8 millió Ft-ot biztosít, melynek fedezetét az alábbiakban 
  jelöli meg: 
 

- művelődési ház költségvetéséből 1.400.000.- Ft, 
- Rozmaring Hagyományőrző Egyesület támogatásából 100.000.- Ft, 
- egyéb kulturális rendezvények támogatása c. költségvetési keretből 

300.000.- Ft. 
 

Felelős: polgármester. 
Hat.idő: azonnal. 

 
 
 


