JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat rendes testületi ülésén, 2008. november 10-én, a
Polgármesteri Hivatal „A” épületi tanácskozó termében.

Jelen vannak:

Hivatal részéről
megjelent:

Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila, Hodruszky Lajos alpolgármester,
Balogh Béla, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Hajdú András, Kanyó József,
Kossuth László, Lepés Imre, Murvai Lászlóné, Pató Zoltán, Simon László,
Spaits Miklós, Szabó László Dezső, Székely Attila, Szilági Árpád képviselő.

Varga Ernő jegyző
Béres Rita aljegyző
Volcz Zoltánné vezető főtanácsos
Kissné Páska Andrea pénzügyi irodavezető

Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 17 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.

A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.

Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 17 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

Gyenes Levente polgármester: Kíván-e valaki napirend előtt felszólalni?
Szilágyi Árpád képviselő: Szeretne még egy napirendi pontot felvetetni 22. pontként, a Lehel köz
közvilágításának megoldása témában, ugyanis az egész szakaszon nincs közvilágítás.
Gyenes Levente polgármester: Napirend előtti felszólalásnak veszi a kérést, és felszólítja a műszaki
irodát, hogy 2 db lámpát helyeztessen ki a Lehel közbe.
Hajdú András képviselő: Az a probléma, hogy régen volt már egy villanyoszlop kihelyezve, amiről
leszerelték a lámpatestet, de az oszlop ottmaradt. A földkábel nagyon sokba kerülne, a légkábelhez
viszonyt az egyik ott lakó kisgyermekes anyuka nem járult hozzá.
Gyenes Levente polgármester: Valóban a földkábel fektetése körülbelül 1,5 millió forint lenne,
plusz a csatlakozó.

Napirendi pontok tárgyalása:
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1. napirendi pont:
A ¾ éves költségvetési tájékoztató megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Hajdú András képviselő: A 3/A mellékletben a helyi adókban az iparűzési és a gépjármű adó is
benne van?
Kissné Páska Andrea pénzügyi irodavezető: Nem, a mellékletben csak a helyi adó és az iparűzési
adó szerepel.
Hajdú András képviselő: Nagyon szép terveket szőttek, de sokból tervből semmi nem lett. A
kötelező eszközfejlesztés sem történt meg. A Döbön patak tisztítása és a járdaépítési program sem
teljes egészében valósult meg. A buszmegállók nagy része és a két tervezett önkormányzati
társasház sem épült meg. A Tőzeges tó iszapkotrása sem történt meg.
Simon László képviselő: A vasút állomás rendben tartására 1,9 millió forintot költött a város. Miért
kell a városnak ennyi pénz az állomásra áldozni?
Gyenes Levente polgármester: Mivel a MÁV nem tartja rendbe, ezért az önkormányzatnak kell
rákölteni, mert az állomás is Gyömrő része. A gyömrői állomás a legszebb a Szolnoki vonalon. Itt
vannak egyedül képek felhelyezve a várótermekbe, amit nem is visznek el. A mosdókat pedig
naponta kétszer takarítják.
Mezey Attila alpolgármester: A Tőzeges tó iszapkotrása pályázati önrészként lett betervezve,
amiről megkapták a döntést, miszerint a város nem nyert. A Döbön pataknál is ugyan ez a helyzet,
de onnan még nem kaptak pontos választ. A két társasház építéséről döntött a testület. A BajcsyZsilinszy u. 34. szám alatti ingatlanon már elkezdődtek az alapozási munkálatok. A Széchenyi u.
12. szám alatti ingatlan építési engedélyét megfellebbezték, ezért ennek a kivitelezése elhúzódik. A
buszmegállók építését a jövő évben folytatják, mivel az egész buszos közlekedés átszerveződik.
Lesznek olyan megállók, amelyek megszűnnek és újjak is ki lesznek helyezve.
Gyenes Levente polgármester: Aki a ¾ éves költségvetési tájékoztató elfogadja, szavazzon.

205/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
döntött arról, hogy a 2008. évi költségvetés háromnegyed évi
teljesítéséről szóló tájékoztatóját elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

2. napirendi pont:
A 2009. évi Költségvetési Koncepció megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
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Szilágyi Árpád képviselő: Mit takar a Petőfi telep útfejlesztése?
Gyenes Levente polgármester: A meglévő út szórt-aszfalt bitumenemulziós fedését.
Szilágyi Árpád képviselő. Ez még csak a költségvetési tervezet?
Gyenes Levente polgármester: Igen, ez még csak a szöveges koncepció.
Lepés Imre képviselő: A felsorolt csomagokat be kellene árazni.
Gyenes Levente polgármester: Csak tervek, ezért később kerülnek beárazásra. A csomagokat
beárazni, vagy százalékosítani nem lehet.
Spaits Miklós képviselő: A norvég pályázatos csomag nem szerepel a koncepcióban.
Gyenes Levente polgármester: Három nappal ezelőtt kapták meg az értesítést, hogy a város nyert a
pályázaton.
Hajdú András képviselő: Az oktatási csomagból a kötelező eszközfejlesztés az idén is elmaradt. Ha
idén elköltik egy részét, jövőre még akkor is elegendő marad. A fűtéskorszerűsítés és a nyílászáró
csere nagyon fontos lenne. Kéri, hogy a szükséges - a tetőtéren kialakított, - termekbe a
légkondicionálók felszerelése is kerüljön betervezésre, a régi temető ravatalozójának
rendbehozatalával együtt. Az óvodák bővítésének előkészületei megkezdődtek?
Gyenes Levente polgármester: Az óvodák csoportbővítése a költségvetés elfogadása után meg
kezdődik.
Hajdú András képviselő: A web kamerás megfigyelőrendszer telepítése hol tart?
Gyenes Levente polgármester: A vasútállomáson már működik.
Hajdú András képviselő: A városrehabilitációs pályázat eredményéről még nem értesültek?
Gyenes Levente polgármester: A pályázaton a város sajnos nem nyert. Aki a két módosítással (a
tetőtéren kialakított, termekbe a légkondicionálók felszerelése az oktatási csomagba és a régi temető
ravatalozójának rendbehozatala a városüzemeltetési csomagba kerüljön betervezésre) egyetért,
szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a módosításokat 17 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadja.

Gyenes Levente polgármester: Aki a 2009. évi költségvetési koncepciót a módosításokkal együtt
elfogadja, szavazzon.

206/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületet
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy Gyömrő Város Önkormányzatának
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2009. évi költségvetési koncepcióját a módosításokkal
a mellékelt formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. Idő: azonnal

3. napirendi pont:
A 2009. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Szilágyi Árpád képviselő: Ez egy hatvan pontból álló részletes vizsgálat. Mekkora költséggel jár?
Hodruszky Lajos alpolgármester: Semmilyen költséggel nem jár, mert kistérségi normatívából
fedezik. Mai nap folyamán tájékoztatták arról, hogy jövőre 45%-kal kevesebb pénzt kapnak erre a
célra az önkormányzatok. Javasolja, hogy vegyenek le a feladatokból. Elírás történt a határozati
javaslatban. Nem orvos szövetkezetet kellett volna írni, hanem orvosi ügyeletet.
Hajdú András képviselő: Semmi kifogása az iskolák ellenőrzése ellen, de véleménye szerint nem
ezzel kellett volna kezdeni. Ellenőrizhették volna a testületi határozatokat.
Volcz Zoltánné vezető főtanácsos: A határozatokat a múlt héten ellenőrizte a közigazgatási hivatal.
Hajdú András képviselő: A civil szervezetek pénzfelhasználását, illetve a közbeszerzést, vagy bár
mi mást is lehetett volna ellenőrizni.
Gyenes Levente polgármester: Aki a 2009. évi belsőellenőrzési ütemtervet elfogadja, szavazzon.

207/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Gyömrő Város Önkormányzata által fenntartott, illetve alapított
intézményekben, szervezetekben
a 2009. évi belső ellenőrzési ütemtervet az alábbiak szerint
fogadja el:







Az Orvosi ügyelet 2008 évi tevékenységének teljes körű (szabályozottság,
gazdálkodás, pénzügyi) ellenőrzése
A Bölcsőde és Gyermekközpont bér és létszám gazdálkodásának és a
Bölcsőde munkaszervezésének, szabályozottságának, kihasználtságának
ellenőrzése
Nevelési, oktatási intézmények hétévenkénti továbbképzési terv
megvalósulásának és az előmeneteli rendszerben való megjelenésének
ellenőrzése (2002-2007.)
Kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának, működésének
szabályszerűségi vizsgálata
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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4. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja, szavazzon.

208/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

5. napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Hajdú András képviselő: A 24 millió forintos kártérítésről elmondja, hogy a képviselő-testület
azért van, hogy a helyi törvényeket, illetve szabályokat meghozza. Egyébként már ő is többször
javasolta az építési engedélyek vizsgálatát.
Mezey Attila alpolgármester: Logikailag ő is úgy gondolta, hogy ha van egy építési telek, akkor a
tulajdonosnak nincs joga szabadon elbontani az épületet, ha úgy dönt, de a közigazgatási hivatal
még is úgy látja, hogy megteheti. Az önkormányzat ügyvédje elmondta, hogy hozhat a testület
bármilyen tiltó jogszabályt, de fizetni kell érte 10, vagy akár 100 millió forintos összegeket is. Ezzel
számolni kell, mert ha ilyen határozatokat hoznak, akkor az önkormányzat költségvetése látja kárát.
Hajdú András képviselő: Ő építésről beszélt nem pedig bontásról. Meg kell határozni, hogy milyen
épületeket lehet az ingatlanokra építeni.
Spaits Miklós képviselő: Őt is meglepte a közigazgatási hivatal levele. Majd a bíróság eldönti,
hogy kinek van igaza. Az eljárást, azért furcsának tartja.
Szilágyi Árpád képviselő: Utána kell nézni, hogy a Kovács-féle telekre nem vonatkozik-e ez a
szabályozás.
Gyenes Levente polgármester: Aki a polgármesteri beszámolót elfogadja, szavazzon.
209/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a polgármesteri beszámolót elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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6. napirendi pont:
Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes
gondoskodásokról szóló rendelet módosítására.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a rendelet módosításával egyetért, szavazzon.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testület 17 igen szavazatta, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotta a
18/2008. sz. rendeletét
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodásokról.

7.1. napirendi pont:
Határozat a CÉDE 130003904D számú támogatási szerződés szerinti fel nem használt összegről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.

210/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
Gyömrő Város. Önkormányzatának Képviselő-testülete
a PM Területfejlesztési Tanács, 2004. évi határozatával,
Bóbita Óvoda bővítésére elnyert CÉDE támogatásból,
fel nem használt 188.291,- Ft előirányzatról lemond.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal és folyamatos.

7.2. napirendi pont:
Javaslat Vörösmarty utca 2604 hrsz-ú ingatlan lebontására.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a Vörösmarty utca 2604 hrsz-ú ingatlan lebontásával egyetért, szavazzon.

211/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött, hogy a Gyömrő, Vörösmarty u. 15. szám alatti, 2604 hrsz-ú
ingatlanon az épületet a terület további hasznosítása érdekében
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lebontatja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bontásra az
intézkedést tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

7.3. napirendi pont:
Javaslat a helyi tömegközlekedés átszervezésére.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Szilágyi Árpád képviselő: Megkeresték őt a szociális otthonból az idősek, és szomorúan újságolták,
hogy a vasárnapi templomjárat nem szerepet a menetrendbe. Kéri, hogy az a járat mindenképp
maradjon meg.
Gyenes Levente polgármester: A VOLÁNBUSZ eltörli, de majd a város megvalósítja.
Simon László képviselő: Valaki kitalálta, hogy a Szt. Imre utcára tereli a forgalmat. Nem javasolja
a busz ráterelését.
Kossuth László képviselő: Ő végzett egy szondát a Szt. Imre utcában. Körülbelül 15-18 embert
kérdezett meg, akiknek a 80%-ka pozitívan állt a busz Szt. Imre utcára tereléséhez.
Simon László képviselő: Javasolja, hogy a téma még egyszer kerüljön a Településügyi,
Vagyonkezelő és Közbiztonsági Bizottság elé.
Gyenes Levente polgármester: Aki Simon László módosító indítványával egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 12 tartózkodással
Simon László módosítási indítványát elvetette.
Lepés Imre képviselő: Amikor szóba került a helyi buszközlekedés beindítása, nem gondolta, hogy
a Szt. Imre utcára lesz terelve a buszközlekedés. Ez az utca nem alkalmas a buszközlekedésre.
Véleménye szerint nem csak 15 embert kellett volna megkérdezni. Ha ilyen döntést hoz az
önkormányzat, akkor lakossági fórumot kellene összehívni.
Gyenes Levente polgármester: Egy ilyen új busznak nincs zajterhelése. A gyömrői rendőrség
képtelen a sebesség-korlátozást betartani, ezért a városnak kell lépnie.
Simon László képviselő: Javasolja, hogy az egyirányúsítás csak az Erzsébet utcától a kisállomásig
tartson.
Gyenes Levente polgármester: Azért szeretnék az egész szakaszt egyirányúsítani, hogy a Kóczán út
forgalma ne a Szt. Imre utcán haladjon át a városközponttól kifelé. Aki Simon László módosító
indítványával egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 14 tartózkodással
Simon László módosító indítványát elvetette.
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Simon László képviselő: Mindenhol problémát jelentenek a szűk utcák. Véleménye szerint a
Településszerkezeti Tervet kellene átdolgozni.
Gyenes Levente polgármester: Kell egy-két olyan tesztet csinálni, ahol megvizsgálják, hogy
működik-e a dolog, vagy sem. Semmi visszafordíthatatlanról nem döntenek, de ez megoldást
jelenthet egy problémára. Ha ez az egyirányúsítás itt működni fog, akkor a város más utcáinál is
meg kell vizsgálni ennek a lehetőségét.
Mezey Attila alpolgármester: A cél a helyi tömegközlekedés beindítása. Nem mondja, hogy ez a
koncepció hibátlan, de még nincs tapasztalatuk. Lehet, hogy ki fog derülni, hogy igazítani és
változtatni kell az ütemezést és a menetrendet. Az egyirányúsítás kérdése nem most merült fel
először. Fontos szempont volt, hogy a busz hozza le a Petőfi telepen lakókat az állomásra és a
városközpontba. Ezt a kérdést több szempontból kell vizsgálni. Kényelmi kérdést jelent azok
számára, akik busszal közlekednek. Az egyirányúsításra azért is szükség van, mert a Szt. Imre úton
a személyautó nem fér el a busz mellett. Ha ez a menetrend jó lesz a vonattal közlekedőknek, illetve
a diákoknak, akkor vezessék be a rendelkezést a Rózsa és Erzsébet utcákra is. Ez a megoldás
dinamikusabbá tudja tenni a forgalmat. Több olyan probléma van, amit ez a megoldás kezelne. Az
is lehet, hogy még változtatás szükséges. A Szt. Imre utca el fogja bírni ezt a korszerű kisbuszt. A
korlátozás bevezetését javasolja.
Lepés Imre képviselő: Továbbra sem tiltakozik a forgalomváltozás ellen, csak előzetes egyeztetést
kellett volna tartani.
Kanyó József képviselő: Alakult egy ad hoc munkacsoport, amelyik a város forgalmával
foglalkozik. Nem foglalkozhatna a témával ez a munkacsoport?
Gyenes Levente polgármester: Ez a munkacsoport a parkolási problémák megoldására alakult. Az
egyirányúsítás bevezetését javasolja.
Hajdú András képviselő: Nem emlékszik, hogy döntöttek volna a busz megvásárlásáról!
Mezey Attila alpolgármester: A busz megvásárlása a pályázati kiírásban szerepel.
Gyenes Levente polgármester: Aki az első határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.

212/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodással
döntött arról, hogy elfogadja a határozat mellékletét
képező helyi menetrendet.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a témát adják vissza a szakbizottságnak és
a munkacsoportnak, és ne szavazzanak a két határozati javaslatról, szavazzon.
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodással
döntött arról, hogy nem szavaznak az előterjesztésben szereplő másik két határozati javaslatról. A
témát újratárgyalásra visszaadják a szakbizottságnak és a város parkolási gondjainak
megoldására alakított munkacsoportnak.

7.4. napirendi pont:
Döntés a HU 0073 számú „Gyömrői integrált körzeti (kistérségi) tudásportál kialakítási
program” című pályázat megvalósításáról.
Gyenes Levente polgármester: 463 millió forintot nyert a város ezen a pályázaton. A térséget is
érinti a létszám leépítés, illetve a munkanélküliség növekedése ez a tudásportál kiépítése átképzést
is biztosítana az itt lakóknak. Továbbá az oktatási intézményekben tudnak ezen az összegen kisebb
nagyobb átalakítási munkálatokat elvégezni. Fő cél, hogy az Európai Uniós normáknak megfelelve
próbáljanak „e-learning”-es tanulási technikát, és tanulási lehetőséget tanítani, illetve biztosítani.
Kérdés, hozzászólás?
Hajdú András képviselő: Biztos lesz ennek hozadéka. Nem tudnak még sokat róla, csak ami az
anyagba szerepel. Ha meg kell valósítani, ami az általa megismert pályázatban szerepel, akkor az a
városra nagyon sok terhet ró.
Volcz Zoltánné vezető főtanácsos: Azt nem kell mindet megvalósítani, hiszen azt a pályázatot a
bíráló bizottság alaposan meghúzta. Csak a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornacsarnoka és a
kis épület egybeépítése szerepel benne új épület beruházásaként.
Hajdú András képviselő: Kéri, hogy akkor hívják össze az intézményvezetőket egy tájékoztatásra.
Gyenes Levente polgármester: Valószínű, hogy rullírozó hitelt kell felvenni, mivel előfinanszírozású a pályázat. Aki a pályázat megvalósításával egyetért, szavazzon.

213/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusokhoz
benyújtott és megnyert HU 0073 számú pályázat megvalósítását
támogatja.
A pályázati önrészt, melynek összege 253.356,- euró, a 2009., 2010 és
2011. évi költségvetésben, a pályázat ütemezése szerint biztosítja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

8. napirendi pont:
Javaslat a „szolgalmi jogdíj” bevezetésére.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?

10
Spaits Miklós képviselő: Már többször szóba került ez a kérdés. Ha nagyon magas összeget
mondanak, akkor elképzelhető, hogy a szolgáltató ráterheli a lakosságra.
Gyenes Levente polgármester: Egy vállalkozónál ez lehetséges, de a nagyobb cégeknél az energia
hivatal ellenőrzi, hogy a díj egységesen legyen megszabva.
Lepés Imre képviselő: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésén tárgyalták a témát és két kiegészítést
javasoltak, mégpedig azt, hogy „500,- Ft/m2 nettó árat állapít meg, mely díj az engedélyest terheli”.
Hajdú András képviselő: Szigorítana a dolgon. A bizottsági ülésen elhangzottak az ingatlanok
értékének 5%-át jelenti. Javasolja, hogy az összeget emeljék meg akár a duplájára is, mivel ez
jelentős bevételi forrást jelentene a városnak.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Ez az összeg a műszaki iroda javaslata volt, mert figyelembe
vették az ingatlan kataszter értékét. Az önkormányzat ügyvédje azt mondta, hogy annyit kérhetnek,
amennyit a másik fél ki tud fizetni.
Gyenes Levente polgármester: Ne szabjanak kifizethetetlen díjakat.
Hajdú András képviselő: A Kóczán úton ez sok pénzt jelentene. Nem sajnálná a kábeltévé
szolgáltatókat. Mindenkép emelést javasol.
Gyenes Levente polgármester: Aki nettó 1.000,- forinttal, illetve az Ügyrendi és Jogi Bizottság
javaslatával módosítva javasolja a „szolgalmi jogdíj” bevezetését, szavazzon.

214/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
döntött arról, hogy a szolgalmi jog megváltásáért
a város közterületein (utak, utcák, terek stb.) 2008.
évben nettó 1.000,- Ft/m2 árat állapít meg, mely díj az
engedélyest terheli.
Felelős: alpolgármester.
Hat. idő: azonnal.

9. napirendi pont:
Javaslat a Kóczán úti terület önkormányzati tulajdonú utcáit érintő szolgalmi jog
engedélyezésére.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki egyetért a Kóczán úti terület önkormányzati tulajdonú utcáit érintő szolgalmi jog
engedélyezésével, szavazzon.

215/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazatta, 0 tartózkodással
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döntött arról, hogy a UPC Magyarország Kft-vel a szolgalmi jog
alapításáról szóló megállapodást az
előterjesztett formában elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást
kösse meg.
Felelő: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

10. napirendi pont:
Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás támogatási
megállapodás módosítására.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a megállapodás módosításával egyetért, szavazzon.

216/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának alábbi kiegészítéssel történő
módosítását elfogadja:
„7.2.1.4. A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó
eljárás menete:
Amennyiben bármely tag-önkormányzat az arra megszabott
eljárás alapján elfogadott vagy általa vállalt pénzügyi
hozzájárulást - legyen az intézményfenntartásból eredő vagy
bármely más, a Társulási Tanács határozata alapján a tagok
részére meghatározott kötelezettségből származó fizetési
kötelezettség - az arra megállapított határidőben nem teljesíti, úgy
a fizetésre kötelezett önkormányzat polgármestere köteles erről a
Tanács elnökét a fizetési határidő lejárát követő három
munkanapon belül tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmaznia
kell, hogy az önkormányzat várhatóan mely időponttól lesz
fizetőképes.
A tájékoztatás elmulasztása esetén a fizetési határidő lejártát
követő nyolc munkanapon belül a Társulás elnöke fizetési
felszólítást küld az önkormányzat részére.
A felszólítás kézhezvételét követő három munkanapon belül az
önkormányzat polgármestere tájékoztatja a Társulás elnökét, hogy
az önkormányzat várhatóan mely időponttól lesz fizetőképes.
A halasztási, illetve részletfizetési kérelmet a Társulás Pénzügyi
Bizottsága soron következő ülésén elbírálja s javaslatot tesz a
Társulási Tanácsnak a kérelem teljesítésére vagy elutasítására.
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Az eljárás eredménytelensége, illetve a halasztás, részletfizetés nem
teljesítése esetén a Társulás azonnali beszedési megbízást nyújt be
a kötelezettségvállalást nem teljesítő önkormányzat számlavezető
pénzintézetéhez.”
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

11. napirendi pont:
Javaslat a nevelési, oktatási intézmények tanítási időkeret számításakor figyelembe vehető, a TIKből levonható tevékenységekről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki az 1. számú határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.

217/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a 233/2007. (11. 12.) sz. határozatát módosítja,
a Közoktatásról szóló 2003. évi LXXIX. törvény szerint
 a határozat mellékletét képező táblázatban
megfogalmazottak szerint meghatározott,
a TIK-ből levonható pedagógusi tevékenységek körének
bővítésével egyetért.
A módosított szabályzozás először a 2009. január 5-i
határidővel elkészítendő változóbér
jelentés esetében alkalmazható.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Határozati javaslat mellélete:

Levonható tevékenység

Igénylő pedagógus

Tanévenkénti alkalom
száma pedagógusonként*

tanulók tanulmányi és
sportversenyre való kísérése
éves továbbtanulási tervben
meghatározott tanfolyam,
képzés
konferenciákon, egyéb
értekezleteken, nem tervezett,
alkalmi képzéseken való
részvétel

szakos pedagógus, osztály,
tanító

2 alkalom

az éves továbbképzési tervben
szereplő pedagógus

a továbbképzés szervezője
által igazolt alkalmak száma

szakos pedagógus, osztály,
tanító, intézményvezetők

2 alkalom, az igazgató írásos
megbízása alapján

tanulmányi kirándulások

osztályfőnök és kirendelt
kísérő tanár**

3 alkalom

13
tanulók kötelező orvosi
vizsgálatra való kísérése
tanév rendjében, munkatervben
tervezett (kötelező) mérések,
helyi vizsgák felügyelete,
lebonyolítása
munkatervben tervezett
projektnapokon való részvétel
erdei iskola, tanulmányi, sport
táborokon való részvétel
első tanítási nap

adott időpontban érintett
pedagógus
felügyeletre beosztott
pedagógus

2 alkalom
maximum a tanév rendjében,
munkatervben meghatározott
napon

a
programon
résztvevő 1 alkalom
pedagógus
felügyeletre beosztott
1 alkalom, maximum 5 nap
pedagógus***
osztályfőnöki megbízást nem 1 alkalom
ellátó pedagógus

* naponként, alkalmanként maximum a jogszabályban (Kt.1. sz. melléklet harmadik rész B/II: 6.) előírt óraszám mértékéig
** egy és két napos program esetén: 19 gyermektől egy fő kirendelt kísérő tanár
*** beosztott pedagógus száma legalább három napos program esetén:
19 gyermekig két fő
minden további 10 gyermekig plusz egy fő

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki az 2. számú határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon
218/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 1. számú melléklet, Harmadik rész II/6-ban
meghatározott hatáskörét – fenntartó egyetértési joga a
tanítási időkeret csökkentésekor figyelembe vehető távollétekről – átruházza a VOKS Bizottságra.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

12. napirendi pont:
Uhlár Zoltán és társai által benyújtott kérelem megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki Uhlár Zoltán és társai kérelemének elutasításával egyetért, szavazzon.

219/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy Uhlár Zoltán a 1144 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa
és társai kérelmét a Településszerkezeti
Terv módosítása után tárgyalja újra.
Felelős: polgármester.
Hat. Idő: azonnal.
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13. napirendi pont:
A T-Kábel kérelmének megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a T-Kábel kérelmének elutasításával egyetért, szavazzon.

220/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Magyar Telekom 21 hrsz (önkormányzati
tulajdon) számra tervezett antenna építési kérelmét elutasítja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

14. napirendi pont:
Üllő Város Önkormányzat Településszerkezeti Tervének, Szabályozási Tervének és Helyi Építési
Szabályzatának részleges módosítása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki Üllő város Településszerkezeti Terv módosítása ellen kifogást nem emel, szavazzon.

221/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
megállapítja:
Üllő város Településszerkezeti Terv,
Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terv
módosítása nem sérti Gyömrő város
érdekeit, megvalósulása ellen kifogást nem emel.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

15. napirendi pont:
Gyömrői TÜF Kht. költségvetési módosítási kérelmének megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki az első határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.
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222/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Gyömrői TÜF Kht. 2008. évi támogatási
összegét 80.520.451,- forintról 82.020.451,- forintra emeli.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4/2008. (I. 21.) sz.,
a 2008. évi költségvetésről szóló rendelet módosításához szükséges
előkészítő intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a második határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.

223/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Gyömrői TÜF Kht. 2008. évi üzleti tervét 224. 016. 809,- Ft
bevételi és 224. 016. 809,- Ft kiadási főösszegben állapítja meg,
amely bruttó 143. 496. 358,- Ft saját bevételből és 82. 020. 451,- Ft
önkormányzati támogatásból áll. A 82. 020. 451,- Ft támogatást
a Gyömrői TÜF Kht. által végzett közhasznú tevékenységek
ellátására a tulajdonos önkormányzat biztosít szakfeladatonként
az alábbiak szerint:







Összesen:

Működési támogatásra (igazgatás):
Működési támogatásra (karbantartás):
Parkfenntartásra:
Út-híd fenntartásra:
Gyepmesteri tevékenységre:
Sportcsarnok működési támogatásra:
Sportszékház működési támogatásra:

Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

16. napirendi pont:
A Gyömrői Sportegyesület kérelmének megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?

23. 753. 465 Ft
22. 220. 220 Ft
15. 510. 100 Ft
13. 255. 340 Ft
1. 296. 000 Ft
4. 485. 326 Ft
1. 500. 000 Ft
82. 020. 451 Ft
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Hajdú András képviselő: Részletesebb kérelmet szeretett volna látni.
Gyenes Levente polgármester: Ez egy spórolás a város részéről, mivel a karbantartási munkálatokat
a Gyömrői TÜF Kht-nak kell elvégeznie.
Szabó László Dezső képviselő: Egyet ért a spórolással, de hiányolja a részletes kérelmet.
Simon László képviselő: A sportbüfé bérleti díja kihez kerül?
Gyenes Levente polgármester: Az önkormányzat számlájára utalják. Aki a támogatás növelésével
egyetért, szavazzon.

224/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
döntött arról, hogy a Gyömrői Sportegyesület
2008 évi támogatásának összegét 600.000,- Ft-tal
megemeli.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4/2008. (I. 21.) sz.,
a 2008. évi költségvetésről szóló rendelet módosításához szükséges
előkészítő intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

17. napirendi pont:
Javaslat a Művészeti Iskola éves térítési díj-, tandíj mértékének emeléséről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a művészeti iskola éves térítési díj-, tandíj mértékének emelésével egyetért, szavazzon.

225/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy
a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény
művészeti képzésében résztvevő tanulók által fizetendő
éves térítési díj-, tandíj mértéke a - 2008/2009 tanévtől - a határozat mellékletét képező
szabályzat alapján határozza meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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A 225/2008. (11. 10.) sz. határozat melléklete:

SZABÁLYZAT
a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti
Intézményben a 2008/2009-es tanévtől alkalmazandó térítési díjakról, ill. tandíjakról

Bevezető rendelkezések
A közoktatásról szóló többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102.§-ának (2) bekezdés
b) pontja, a 115.§-ának (1) bekezdés c) pontja, 116.§-ának(1) bekezdés a) pontja, 117.§-ának (1)
bekezdés b) ill. c) pontja, (2) bekezdése és (4) bekezdése értelmében a Weöres Sándor Általános
Iskola és Alapfokú Zeneművészeti ésTáncművészeti Intézmény igazgatósága a tanulók által
fizetendő térítési díjakat és tandíjakat az alábbiak szerint szabályozza:
1. A közoktatásról szóló törvény 124.§ (21) bekezdésének a) pontja szerint a nevelési-oktatási
intézményt fenntartó helyi önkormányzat rendeletben állapítja meg azokat a szabályokat,
amelyek alapján az intézmény igazgatója - minden év szeptember hó 15. napjáig - dönt a
közoktatási törvény 115-116.§-ában felsorolt pedagógiai szolgáltatásokra vonatkozóan fizetendő
térítési díj és tandíj összegéről (a 117.§-ban foglalt határok között), a tanulmányi eredmények
alapján járó, és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről.
2. A térítési díj tanévenként az alapfokú művészetoktatási intézményekben a közoktatási
3. törvény 115.§ c) pontban meghatározott mértékű foglalkozási időtartamig a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának:
5-10 %-a a 18 éven aluli tanulók esetében
15-30 %-a a 18 éven felüli tanulók esetében
Az alapfokú művészetoktatási intézmények a közoktatásról szóló törvény új rendelkezései
(117.§(2)bekezdés) alapján a térítési díj összege nem lehet kevesebb egy tanítási évben,
mint a feladat-ellátáshoz biztosított normatív hozzájárulás 10%-a egyéni foglalkozás
esetén a zeneművészeti ágban, és 20%-a a csoportos foglalkozásoknál.
Az új rendelkezéseket azoknál a tanulóknál kellett első ízben alkalmazni, akik a
2005/2006. tanítási évben kezdték meg tanulmányaikat az alapfokú művészetoktatási
intézmény első előképző (KEK, EK) vagy első alapfokú évfolyamán. Ezt követően a
belépő, új évfolyamokra felvett tanulóknak is e szerint kell térítési díjat fizetniük.
Az új rendelkezések azonban a hátrányos helyzetű tanulót mentesítik a fizetési
kötelezettség alól, mivel megtiltja, hogy az e körbe tartozó tanulóktól térítési díjat szedjen
az iskola. A közoktatásról szóló törvény 121.§-a (1) bekezdése értelmében hátrányos helyzetű
gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelmébe
vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát
megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló,
akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint –
gyermekük tankötelessé válásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán
folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a
tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.
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4. A KT. 115.§(1)c) pontja értelmében térítési díj ellenében az alábbi szolgáltatások vehetők
igénybe:
 heti 6 tanórai foglalkozás (max. 300 perc) a főtárgy gyakorlatának és elméletének
elsajátításához,
 tanévenkénti egy meghallgatás,
 művészeti alapvizsgán, művészeti záróvizsgán és más intézményi vizsgán való részvétel,
 egy művészi előadáson való részvétel,
 egy alkalommal – tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt – az évfolyam megismétlése
egy művészeti képzésben,
 az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele, használata e szolgáltatások
körében.
5. A KT.117.§(2) pontja értelmében a térítési díjat - a fenntartó által meghatározottak szerint - a
tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell, azonban az nem lehet kevesebb egy
tanítási évben, mint a feladat-ellátáshoz biztosított normatív hozzájárulás 10%-a egyéni
foglalkozás esetén a zeneművészeti ágban, és 20%-a a csoportos foglalkozásoknál. E
rendelkezés a hátrányos helyzetű tanulók tekintetében nem alkalmazható, tőlük térítési díj nem
szedhető.
6. A KT. 116.§(1)a) pontja értelmében tandíjért az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:
 a 115.§-ban meghatározottakat meghaladó tanórai foglalkozásokon felül (heti 6 tanórai
foglalkozás ill. 300 perc felett),
 a tankötelezettség megszűnésétől kezdve annak, aki nem áll tanulói jogviszonyban,
(azoknál a tanulóknál kell első ízben alkalmazni, akik a 2005/2006. tanítási évben kezdték
meg tanulmányaikat az alapfokú művészetoktatási intézmény első előképző (KEK, EK)
vagy első alapfokú évfolyamán),
 a 22. életév elérését követően minden foglalkozás tandíjköteles,
Térítési és Tandíjak
1. A 18 éven aluli tanulók térítési díja
Zeneművészet
Az óvodás ill. a 6. életévet be nem töltött tanulóink esetében a fizetendő tandíj 15.000,- Ft
félévenként. Ezek a tanulók az adott tanévben hangszeres tanulmányokat még nem
folytathatnak.
A 6. életévet betöltött (általános iskolás) tanulóink esetében a fizetendő térítési díjak az alábbiak
szerint alakulnak:
Előképző főtárgy csak szolfézs: 4.500.Hangszeresek
Díjcsoport Tanulmányi átlag
Éves térítési díj
Kiadás/Tanuló
I.
4,5-5
11.100.5%
II.
3,5-4
13.320.- 6%
III.
1-3
15.540.- 7%
Az újonnan beiratkozó tanulók és A II. díjcsoport szerint fizetnek térítési díjat.
Táncművészet:
Díjcsoport, Tanulmányi átlag ,
Éves térítési díj,
Kiadás/Tanuló
I.
4,5-5
8.500.5%
II.
3,5-4
10.200.- 6%
III.
1-3
11.900.- 7%
Az újonnan beiratkozó tanulók és A II. díjcsoport szerint fizetnek térítési díjat.
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2. A 18-22 év közötti tanulók térítési díja
abban az esetben, ha:
 a tanulmányait az alapfokú művészetoktatási intézményben 2005/2006-os tanév előtt kezdte
meg;
 a tanulmányait a 2005/2006-os ill. az ezt követő tanévek valamelyikében kezdte el az
alapfokú művészetoktatási intézményben és rendelkezik tanulói jogviszonnyal a
következő:
Zeneművészet:
Díjcsoport Tanulmányi átlag
Éves térítési díj
Kiadás/Tanuló
I.
4,5-5
33.300.15%
II.
3,5-4
35.520.- 16%
III.
1-3
37.740.- 17%
Az újonnan beiratkozó tanulók és A II. díjcsoport szerint fizetnek térítési díjat.
Táncművészet
Díjcsoport Tanulmányi átlag
Éves térítési díj
Kiadás/Tanuló
I.
4,5-5
25.500.15%
II.
3,5-4
27.200.- 16%
III.
1-3
28.900.- 17%
Az újonnan beiratkozó tanulók és A II. díjcsoport szerint fizetnek térítési díjat.
3. Tandíj
A tandíj az adott oktatási típusra vonatkozó mindenkori állami normatívának az összege.
Tandíjat fizet aki:
 tanévkezdésig betöltötte a 22. életévét;
 2005/2006-os ill. az ezt követő tanévek valamelyikében kezdte meg tanulmányait az
alapfokú művészetoktatási intézményben és nem rendelkezik tanulói jogviszonnyal;
 2005/2006-os tanév előtt kezdte meg tanulmányait az alapfokú művészetoktatási
intézményben és hetente 6 tanórai foglalkozásnál (300 percnél) többet vesz igénybe
(116§(1)a);
4. A térítési díj, tandíj megállapításával, szabályozásával kapcsolatos tudnivalók
 Az intézmény igazgatója a felvételi eljárás során tájékoztatja az intézménybe felvételre
jelentkező tanulókat és szüleiket a rendeletben megállapított térítési díj és a tandíj
fizetésének szabályairól, a tanulmányi eredmények alapján járó, ill. a szociális helyzet
alapján adható kedvezményekről.
 Az intézmény igazgatója minden év – legkésőbb - szeptember hó 15. napjáig értesíti a
képzésben résztvevő tanulókat (szülőket) a térítési díj, tandíj fizetési kötelezettségükről és
annak összegéről.
 Az intézmény igazgatója minden év szeptember hó 15. napjáig tájékoztatja az
önkormányzat jegyzőjét az egyes szolgáltatásokra megállapított térítési díjak és tandíjak - a
megállapítást követő tanévben fizetendő - alapösszegéről.
 A 6., a 18. és a 22. életév betöltésének időpontját szeptember 1-től vesszük figyelembe.
 Az általános tanulmányi eredmény megállapításánál a főtárgy és a szolfézs tantárgyak
számtani átlagát egytizedes jegyig kell kiszámítani. Az öttizednél alacsonyabb tizedes törtet
figyelmen kívül kell hagyni.
 A szorgalmi osztályzatokat a térítési díj, tandíj megállapításánál figyelmen kívül kell
hagyni.
 Az intézményünkbe felvett óvodás ill. 6. életévet be nem töltött tanulók tanévenként
30.000,- Ft-ot fizetnek. Ezek a tanulók az adott tanévben hangszeres tanulmányokat
még nem folytathatnak.
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 Mindkét előképzős osztályban a csak szolfézst tanuló (6. életévet betöltött, általános
iskolás) növendékek egységesen 4.500,- Ft/félév térítési díjat fizetnek.
 Az előképző I. (KEK), illetve az előképző II. (EK) osztályos (6. életévet betöltött,
általános iskolás) – szolfézsra és hangszerre is járó – tanulók az első félévben az II.
díjcsoport (alapdíj) szerint fizetnek térítési díjat. A II. félévtől az elért tanulmányi átlag
eredménye alapján fizet térítési díjat.
 Az intézményünkbe felvett új tanulók (az első osztálytól kezdődően) az első félévben az II.
díjcsoport (alapdíj) szerint fizetnek térítési díjat. A II. félévtől az elért jegye, ill.
amennyiben hangszerre is jár, a tanulmányi átlag eredménye alapján fizet térítési díjat.
 A kéttanszakos növendékek mindkét helyen az elért tanulmányi eredményük alapján
fizetnek térítési díjat, tandíjat.
 Az osztályfolytatós (OF) és a saját hibáján kívüli okok miatt nem osztályozható (NO)
tanuló a legutolsó érvényes tanulmányi eredményének alapján fizet térítési díjat, tandíjat.
 Az a tanuló, aki önhibájából (10 vagy több igazolatlan mulasztás miatt) nem
osztályozható, tanév végi (félévi) vizsgát nem tehet, kizárjuk az iskolánkból.
 Az a tanuló, aki főtárgyból vagy szolfézsból elégtelen osztályzatot kapott, a térítési díj,
tandíj megállapítása szempontjából elégtelennek kell tekinteni. (Sikeres javítóvizsga esetén
nem. Csak eredményes javítóvizsga után írható be magasabb osztályba.) A kialakult
gyakorlat szerint iskolánk - sok más zeneiskolához hasonlóan - a főtárgyból elégtelen
osztályzatot "elért" növendéket eltanácsolhatja intézményünk további látogatásától.
5. A térítési díj, tandíj be és visszafizetésének módja
 Az intézmény igazgatója a tanuló által fizetendő térítési díj és tandíj összegéről határozatban
értesíti a tanulót, megjelölve a határozatban a tanuló által igénybe vett szolgáltatás térítési
díjának, illetve tandíjának alapösszegét, és a tanulmányi eredmény alapján figyelembe vett
kedvezmény mértékét, valamint a jogorvoslat lehetőségét és módját.
 A fizetendő térítési díj és tandíj összegéről szóló határozat ellen - a Közoktatási Törvény által
megszabott módon - felülbírálati kérelem, illetve törvényességi kérelem nyújtható be.
 Az intézményvezető döntése elleni jogorvoslati lehetőségeket a KT. 83.§-a tartalmazza.
 A tanulói jogviszony létesítésekor (beiratkozáskor), illetve térítési díj, tandíj fizetési
kötelezettséggel igénybe vehető szolgáltatás igénylésekor a tanuló köteles írásos
nyilatkozatot adni arról, hogy a jogerősen megállapított szolgáltatás térítési díját, tandíját az
arra megszabott időben és módon megfizeti, valamint arról, hogy tudomásul veszi, miszerint
a térítési díj és tandíj fizetésének hozzájárulás nélküli elmaradása a szolgáltatásból való
kizárással járhat.
 A tanuló számára megszabott nyilatkozattételi és fizetési kötelezettség a kiskorú és
nagykorú eltartott tanuló esetében törvényes képviselőjét illetve az eltartásról gondoskodó
személyt, míg a nagykorú, eltartásról önmaga gondoskodó tanuló esetében magát a
tanulót terheli.
 Az adott félévre megállapított térítési díjat, tandíjat a tanuló egy összegben fizeti be a
gazdasági irodába legkésőbb október 15-ig, ill. március 15-ig.
 Elfogadható indok esetén (pl.: elköltözés, tartós betegség, stb.) a térítési díjat vagy tandíjat
szeptember 30-ig visszafizetjük. Október 1. után visszafizetésre nincs mód.
 Az gazdasági vezető a térítési és tandíj megállapításával, megfizetésével kapcsolatos
adatokról tanulónként nyilvántartást vezet.
 A térítési és tandíjakról szóló kimutatást (pénztárbizonylatot) 5 évig az iskola
igazgatóságának meg kell őriznie és csak azután selejtezhető.
 Különösen indokolt esetben - kérelemre - az intézmény igazgatója ideiglenesen a tanulónak
a fizetést havi részletekben is engedélyezheti, s hozzájárulhat az esedékes részlet
kifizetésének legfeljebb három hónappal történő halasztásához.
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 A térítési díj, tandíj elengedése, mérséklése ill. a havi részletfizetés engedélyezése iránti
kérelmet az igazgatónak címezve, a főtárgy tanárhoz kell benyújtani. A kérelmet indokolni
kell.
Záró rendelkezések
Ezt a szabályzatot a 2008/2009-es tanév I. félévére beiratkozott növendékek esetében kell
először alkalmazni.
Ez a szabályozás kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről az intézmény vezetősége
gondoskodik.
A szabályzatot Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2008. (…) sz.
önkormányzati határozatával jóváhagyta.
Gyömrő, 2008. október 22.

……………………………………
Spaitsné Rónaszéki Mária
Igazgató

……………………………………..
Gyenes Levente
polgármester

18. napirendi pont:
Javaslat a maximális csoportlétszámoktól való eltérés engedélyezésére.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a Fekete István Általános Iskola maximális csoportlétszámától való
engedélyezésével egyetért, szavazzon.

226/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény alapján engedélyezi a saját fenntartású
Fekete István Általános Iskola és Szakiskola
11. évfolyamon két csoport (gyakorlati képzés)
12. évfolyamon két csoport (gyakorlati képzés)
I. napközis csoport (első osztályosok: max. 31 fő-ig)
II. napközis csoport (második osztályosok: max. 31 fő-ig)
IV. napközis csoport (negyedik osztályosok: max. 31 fő-ig)
létszámának 20%-kal történő túllépését
a 2008/2009-es tanévben.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

eltérésének

22
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola maximális csoportlétszámától való eltérésének
engedélyezésével egyetért, szavazzon.

227/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény alapján engedélyezi a saját fenntartású
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
II. napközis csoport (2-6. osztályosok: max.: 36 fő-ig))
létszámának 20%-kal történő túllépését
a 2008/2009-es tanévben.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény
maximális csoportlétszámától való eltérésének engedélyezésével egyetért, szavazzon.

228/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény alapján engedélyezi a saját fenntartású
Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú
Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény
1. évfolyamon 2 osztály (a és b osztály max.: 31 fő-ig)
1. évfolyamon művészeti képzés, szolfézs csoport (max.: 18 fő-ig)
létszámának 20%-kal történő túllépését
a 2008/2009-es tanévben.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

19. napirendi pont:
Hajdú András és Simon László képviselők önálló képviselői indítványa.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
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Hajdú András képviselő: Nem ért egyet a határozati javaslatban foglaltakkal. Ez a vállalkozás
például minden olyan pénzt kezelhetne, ami a szolgalmi jogokból befolyik.
Gyenes Levente polgármester: Eddig se költöttek belőle dologi kiadásokra és a továbbiakban sem
szeretnének. Rengeteg munkát beterveztek a jövő évre, és mivel egy pályázaton sem nyertek, így
mindent önerőből kell megoldaniuk.
Hajdú András képviselő: Ez a vállalkozás Budapesten már egy működő modul, onnan vették az
ötletet.
Gyenes Levente polgármester: Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.

229/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazatta, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a lakásépítésekből és településrendezési
szerződésekből befolyó összeg kezelésére többségi tulajdonú
önkormányzati vállalkozást nem kíván létrehozni.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

20. napirendi pont:
Döntés a 80 év felettiek karácsonyi ajándékozásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a 80 év felettiek karácsonyi
ajándékozásával egyetért, szavazzon.

230/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 0 tartózkodással
döntött a 80 év felettiek karácsonyi ajándékozásáról,
vásárlási utalványformájában, melynek értéke
4.000,- Ft/fő.
Az utalványok kiszállítását a képviselők, akadályoztatás
esetén a Polgármesteri Hivatal munkatársai végzik.
Felelős: polgármester.
Határidő: 2008. december 19.

21. napirendi pont:
Bizottsági Beszámolók elfogadása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.
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231/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját
elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a VOKS Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

232/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a VOKS Bizottság zárt ülés beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a Településügyi, Vagyonkezelő és Közbiztonsági Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

233/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Településügyi, Vagyonkezelő és Közbiztonsági
Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

234/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
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beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a VOKS Bizottság és Szociális és Egészségügyi Bizottság együttes zárt ülésének beszámolóját
elfogadja, szavazzon.

235/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a VOKS Bizottság és Szociális és Egészségügyi Bizottság
együttes zárt ülés beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki az Ügyrendi és Jogi Bizottság együttes zárt ülésének beszámolóját elfogadja, szavazzon.

236/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Ügyrendi és Jogi Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

22. napirendi pont:
Szóbeli interpellációk.
Gyenes Levente polgármester: Hozzászólás?
Hajdú András képviselő: Javasolja, hogy módosítsák a helyi rendeletet, mert ha az égetést nem az
esti órákra és egy adott napra korlátozzák, akkor sokkal élhetőbb lesz a város. Jövőre mindenképp
foglalkozzon vele a bizottság.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Félig-meddig egyetért Hajdú András képviselő úrral, de
gondoljanak vissza, hogy miért született a módosítás. Az a probléma, hogy nagyon sok mindent
elégetnek az emberek. Ha csak növényi hulladékot égetnének a lakosok, akkor nem lenne ilyen füst
a városba. Természetesen visszaadhatják a témát a Környezetvédelmi Bizottságnak.
Murvai Lászlóné képviselő: Szeretne meghívót kapni a Környezetvédelmi Bizottság ülésére, mert
annak idején ő is javasolta az égetési lehetőség megszüntetését.
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Hajdú András képviselő: A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornacsarnok javítási munkálatai
mikor készülnek el? A napokban lent volt a sportpályán és látta, hogy hatalmas gödrök vannak
kiásva. Milyen munkálatok folynak ott?
Agócs Zoltán Gyömrői TÜF Kht.: A focipályán nagyon nagy a belvíz, ezért a focisták kérték, hogy
találjanak ki valami megoldást a víz elvezetésére.
Hajdú András képviselő: A kérdésekre adott válaszokat elfogadja.
Volcz Zoltánné vezető főtanácsos: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a VOLÁNBSZ Zrt-vel
december 31-ig kötött az önkormányzat szerződést, ezért a cég tájékoztatni fogja a lakosságot a
szolgáltatás megszűnéséről. Ez nem azt jelenti, hogy 2009. január 1-től nem lesz helyi busz
közlekedés, hanem azt, hogy nem biztos, hogy a Volánbusz fogja szolgáltatni. Ugyanis nem
tudhatja senki, hogy ki lesz-e a kiírt pályázat nyertese.

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

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

