Gyömrő Város Önkormányzata
2230 Gyömrő Szabadság út 1.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 28-án 9.00 órakor
megtartott rendes, nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.
/Kihagyva a kihagyandók/

Tárgy: Döntés a képviselő – testület 2014. évi önként vállalt feladatainak
megállapításáról.

17/2014. (II.28.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
A képviselő – testület 2014. évi önként vállalt feladatait jelent határozat mellékletében
foglaltak szerint állapítja meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

Gyenes Levente/ s.k.
polgármester

Kivonat hiteléül:
Gyömrő, 2014. február 28.

Herczku Dóra
jegyzőkönyvvezető

/Varga Ernő/ s.k.
jegyző

Az Önkormányzat önként vállalt feladatai, teljesítésének mutató számai
sorszám

Évek
Szociális

1.

jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás

2014.

Igényelt készülékszám 40. Teljesített feladategység
június 30-ig 38,62.

Gyermekjóléti szolgálat
Egyéb

1.

folyóirat kiadás

A gyömrő újság, mint önkormányzati információs
havilap, évente 12 alkalommal alkalmanként 6300
2014.
példányban kerül kiadásra, melyet ingyenesen
biztosítunk Gyömrő lakosainak.

A szociális törvény módosítása alapján 2010. január 1-től
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nem kötelezően ellátandó
feladata a települési önkormányzatoknak.
A szociális szolgáltatás működésének támogatása állami feladattá
vált, melyre pályázati forrást 2010-től a minisztérium fejezetében
biztosítja a költségvetés. A befogadott szolgáltató fenntartója
részére 3 évre megkötött finanszírozási szerződés és állami
támogatás 2010. január 1-től 2012. december 31. napjáig terjedő
időszakra szólt. 2013. januárjában az előző hároméves támogatási
pályázatot meghosszabbították fél évre.

2.

3.

4.

számítógépes
programozás
(pályázat norvég)

A Norvég Finanszírozási Alap által 100%-ban
támogatott EU-s projket, melynek célja az e-learning
tanulás módszertanának, tananyagainak kidolgozása és
az alkalmazáshoz szükséges szoftver és hardver
hátterének kialakítása. A Gyömrői Közösségi Integrált
Tudásportál a WEB-en A http://kit.gyomro.hu címen
2014.
érhető el. Az elérhetőség bárki számára lehetésges. A
tudásportál bárki számára eérhető e-learning tananyagot
tartalmaz, egy részéhez rendszergazdai engedély
szükséges (pl. idegennyelvi oktatás anyag). a
tudásportálra tananyagot a megvalósulás során kijelölt
több mint 50 mentor pedagógus tud föltölteni.

rendőrségi
támogatás

Gyömrő Város Önkormányzata minden esetben a
tárgyévben megalkotott költségvetési rendeletében
szabályozta a Gyömrői Rendőrőrs tárgyévre vonatkozó
2014.
támogatásának összegét a rendelet mellékletében
található 10/a táblázat alapján. A támogatást minden
esetben kizárólag a Gyömrői Rendőrőrs használhatta fel.

Coménius
pályázat

Bóbita Óvoda vesz részt ebben az EU-s projektben.
Pályázat szerint 7 intézményból, (4 ország) pedagógus
csere megvalósítása került támogatásra, melynek célja
elsősorban a magyarországi köznevelési rendszer
2014. megismertetése és a csatlakozó országok köznevelési
szerének megismerése. Összeségében városunkból 20
pedagógus és 130 gyermek vett részt a coménius
pályázatok
támogatásában.
Résztvevő
országok
Olaszország, Románia, Törökország, Magyarország.

5.

51/2007. (III. 26.) Korm. Rendelet a felsőoktatásban
részt vevő hallgatük juttatásárül és az általuk fizetendő
egyes térítésekről szóló rendelet által biztosított
támogatásról való csatlakozásról a Képvieslő-testült
évenként szeptember hónapban hozott döntést. A
beérkezett pályázatokat a rendeletben meghatározott
Bursa Hungarica
elvek szerint (kizárólag szociális rászorultság) a
2014.
támogatás
Szociális és Egészségügyi Bizottság a VOKS Bizottság
egyedi értékelés alapján rangsorolta. A randsor
figyelembevételével a Képviselő-testület évenként
határozta meg a támogatandó fiatalok számát. Az elmúlt
időszakban 2010-ben 8 fő, 2011-ben 8 fő, 2012-ben 4 fő
havi és 2013-ban havi 6 fő 5000 forint támogatásáról
döntött a testület egy naptári éven keresztül.

6.

civil szervezetek
támogatása

Gyömrő Város Önkormányzata minden esetben a
tárgyévben megalkotott költségvetési rendeletében
2014. szabályozta a Civil Szervezetek tárgyévre vonatkozó
támogatásának összegét a rendelet mellékletében
található 7. sz. táblázat alapján.

7.

közfoglalkoztatás 2014. 40 fő/hónap

8.

helyi autóbusz
közlekedés

9.

10.

Gyömrő Városi
Sportklub
támogatás
Széki Teleki
László
Közalapítvány
támogatás

2013.
hétköznapi
járatszám/nap:
37
II.
hétvéti átlagos utasszám: 135
járatszám/nap: 8
félév
2014. Támogatás összege: 6 500 000

2014. Támogatás összege: 12 000 000

A közfoglallkoztatás éves bontásban a Pest Megyei
Kormányhivatal
Munkaügyi
Központjának
Monori
Kirendeltségével megkötött hatósági szerződés és az abban foglalt
ütemezés alapján történt.

11.

Ingatlan építés
(pályázatok):
Határon átnyúló
gazdasági
kapacitás
racionalizálása.
HUSK
/1101/1.1.1

A projket alapvető célkitűzése a két hasonló
urbanisztikai és gazdasági elhelyezkedéső, a fővárosok
elővárosainak tekinthető településeken (Gyömrő és
Csallóközcsütörtök / Gyömrő város testvér települése)
tevékenykedő vállalkozások gazdasági kooperációjának
elősegítése. Ennek keretében a projket beazonosítja az
egymást komplementer módon kiegészítő, illetve
egymásra épülni képes termelési és szolgáltatási
2014. láncolatokat, szinergiára képes tevékenységeket,
megteremti az üzleti kommunikáció és koordináció
előfeltételeit és biztosítja a kialakított gazdasági
együttműködések
kapcsolattartását.
A
projekt
célkitűzése
továbbá
a
vállalkozások
versenyképességének növelése az együttműködő
vállalkozásoknak nyújtott informatikai, információs,
pályázati és vállalkozói tájékoztató szolgáltatás
üzemeltetésével.

12.

Egyéb épületek
építése

Költségvetésben tervezett, a karácsonyi ünnepségek
2014. megrendezéséhez szükséges, többször felhasználható
lapra szerelhető faház megépítése és felállítása.

