JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat rendes testületi ülésén, 2007. december 10-én a
Polgármesteri Hivatal „A” épületi tanácskozó termében.

Jelen vannak:

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, Szabó László Dezső, Székely Attila, Szilágyi Árpád képviselő.

Távolmaradását előre
jelezte:
Simon László képviselő

Távolmaradását előre
nem jelezte:
Spaits Miklós képviselő

Hivatal részéről
megjelent:
Béres Rita aljegyző
Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné vezető főtanácsos
Kissné Páska Andrea mb. pénzügyi vezető

Meghívottak:

Kertész Gyula vízmű ügyvezető igazgató
Agócs Zoltán Gyömrői TÜF Kht. ügyvezető

Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
testület határozatképes, 15 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.

A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Módosító indítvány szeretne tenni a napirendi pontokkal
kapcsolatban. Három napirendi pontot szeretne felvetetni. 11.6. napirendként szeretné
tárgyalni a Teleház Egyesület Gyömrő kérelmét, 11.7. napirendként szeretné tárgyalni Murvai
Lászlóné lemondását és új tag jelölését a Gyömrő és Vonzáskörzete Mozgáskorlátozottak
Foglalkoztatása Alapítványának kuratóriumi tagságáról. 11.8. napirendként pedig a
Településügyi, Vagyonkezelő és Közbiztonsági, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottsági
tagok megbízását. A 15. napirendnek a címe módosításra kerülne: A Gyömrői TÜF Kht.
aláírási jogának módosítása. Aki a felvett napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy az új napirendek felvételét a képviselő-testület 15 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadta.
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Gyenes Levente polgármester: Aki a módosításokkal együtt a napirendi pontokat elfogadja,
szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi
pontokat a módosításokkal együtt elfogadta.
Gyenes Levente polgármester: Kíván-e valaki napirend előtt felszólalni?
Szabó László Dezső képviselő: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a testvérvárosi kapcsolatok
összefüggésében intézett egy levelet Jeres városához. Kapott egy válaszlevelet, amiből
kitűnik, hogy az ottani francia közélet nem tartja ezt az eseményt evidenciába, de van egy
magyar szervezet, aki minden évben tart egy Rákóczi Napi megemlékezést. Tehát más
irányban kell keresgélni.

Napirendi pontok tárgyalása:
1. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a lejárt határidőjű határozatokról szóló jelentést elfogadja, szavazzon.
267/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

2. napirendi pont:
A polgármester beszámolója.
Gyenes Levente polgármester: Kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy a II. Rákóczi Ferenc
Tornacsarnok felújítására beadott pályázatra megérkezett a 16,9 millió forintos pályázati
összeg. Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a polgármester beszámolóját elfogadja, szavazzon.
268/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a polgármesteri beszámolót elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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3. napirendi pont:
Javaslat a 3/2007. (II.15.) sz., az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítására.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a 3/2007. (II.15.) sz., az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosításával egyetért, szavazzon.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testület 15 igen szavazatta, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotta a
27/2007. sz. rendeletét
a 3/2007. (II.15.) sz., az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosításáról.

4. napirendi pont:
Javaslat a 2008. évi étkezési térítési díjak megállapítására.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a 2008. évi étkezési térítési díjak szóló rendelet megalkotásával egyetért, szavazzon.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testület 15 igen szavazatta, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotta a
28/2007. sz. rendeletét
az étkezési térítési díjakról.

5. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések
rendjéről szóló 12/2006. (VI. 29.) rendelet módosítására.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről
szóló 12/2006. (VI. 29.) rendelet módosításával egyetért, szavazzon.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testület 15 igen szavazatta, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotta a
29/2007. sz. rendeletét
az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről
szóló 12/2006. (VI. 29.) rendelet módosításáról.

4

6. napirendi pont:
Javaslat a helyi közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló rendelet
megalkotására.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a helyi közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 1/2007. (I. 25.) számú
rendelet módosításával egyetért, szavazzon.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testület 15 igen szavazatta, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotta a
30/2007. sz. rendeletét
a helyi közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról.

7. napirendi pont:
Javaslat a piacokról és vásárokról szóló 18/2002. (VI. 13.) számú rendelet módosítására.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a piacokról és vásárokról szóló 18/2002. (VI. 13.) számú rendelet módosításával egyetért,
szavazzon.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testület 15 igen szavazatta, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotta a
31/2007. sz. rendeletét
a piacokról és vásárokról szóló 18/2002. (VI. 13.) számú rendelet módosításáról.

8. napirendi pont:
Javaslat a 15/2002. (VI.13.) sz., a köztisztasági, közterületi és környezetvédelmi
szabályokról szóló rendelet módosítására.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a 15/2002. (VI.13.) sz., a köztisztasági, közterületi és környezetvédelmi szabályokról
szóló rendelet módosításával egyetért, szavazzon.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testület 15 igen szavazatta, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotta a
32/2007. sz. rendeletét
a 15/2002. (VI.13.) sz., a köztisztasági, közterületi és környezetvédelmi szabályokról szóló
rendelet módosításáról.
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9. napirendi pont:
Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről és szabályairól szóló rendelet
megalkotására és a 20/2005. (VIII. 15.) számú rendelet hatályon kívül helyezésére.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről és szabályairól szóló rendelet megalkotásával
és a 20/2005. (VIII. 15.) számú rendelet hatályon kívül helyezésével egyetért, szavazzon.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testület 15 igen szavazatta, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotta a
33/2007. sz. rendeletét
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről és szabályairó.

10. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról szóló 6/2006. (IV. 27.) számú
rendelet módosítására.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról szóló 6/2006. (IV. 27.) számú rendelet
módosításával egyetért, szavazzon.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testület 15 igen szavazatta, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotta a
34/2007. sz. rendeletét
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról szóló 6/2006. (IV. 27.) számú rendelet
módosításáról.

11.1. napirendi pont:
Döntés a 2008. évi ingyenes úszásoktatás támogatásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Hajdú András képviselő: Hány alkalom jár a 4. osztályos gyermekeknek?
Volcz Zoltánné vezető főtanácsos: 12 alkalom jár az óvodás gyermekeknek, és 16 alkalom a
4. osztályos gyermekeknek.
Hajdú András képviselő: Akkor kéri ennek pontosítását, mivel az előterjesztésben nem így
szerepel.
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Gyenes Levente polgármester: Köszöni szépen. A hiba javításra kerül. Aki a módosított
határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

269/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy 2008. évben támogatást nyújt – a
nagycsoportos óvodások (12 alkalom) és 4. évfolyamra
járó tanulók (16 alkalom) számára megszervezett –
ingyenes úszásoktatás biztosításához.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

11.2. napirendi pont:
Javaslat a Szt. István út alatti víznyomócső vezeték lefektetésére szóló közbeszerzési
eljárás kiírására.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a Szt. István út alatti víznyomócső vezeték lefektetéséről szóló közbeszerzési eljárás
kiírásával egyetért, szavazzon.

270/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testület
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Mendei úti új ivóvíz kút bekötését
szolgáló NA300-as vízfőnyomó vezeték Frangepán utca
Táncsics M. utca kereszteződésétől a Dózsa Gy. út
Lengyel utca kereszteződéséig húzódó szakaszának
kivitelezésére, valamint a Szt. István út Táncsics M. út
kereszteződésétől a Szt. István út Dózsa Gy. út kereszteződéséig
húzódó NA250 jelű töltővezeték cseréjére összevontan
a Kbt. 299. § (1) bekezdés b. pontja szerinti közbeszerzési
eljárást ír ki. Felkéri a közbeszerzési bíráló bizottságot a
közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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11.3. napirendi pont:
Testületi állásfoglalás az APEH Központi Hivatalának Szerencsejáték Felügyeleti
Főosztálya megkeresésére, fogadóiroda létesítésére vonatkozóan.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Lepés Imre képviselő: Hol kívánja a vezetés ezt a tevékenységet megvalósítani?
Gyenes Levente polgármester: Sehol, mivel jelenleg nincs olyan vállalkozó, aki ezt meg
kívánja valósítani.
Lepés Imre képviselő: Ha van az önkormányzatnak szabad kapacitása, akkor inkább banki és
egyéb szolgáltatási területeket kellene támogatni.
Gyenes Levente polgármester: Nincs szabad ingatlanja az önkormányzatnak ilyen célra, csak
az engedélyeket tudja biztosítani.
Lepés Imre képviselő: Az ilyen fogadóiroda sok etikai problémát is felvethet, ezért nem
támogatja a fogadóiroda létesítését.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért az APEH Központi Hivatalának Szerencsejáték
Felügyeleti Főosztálya megkeresésével, illetve fogadóiroda létesítésével, szavazzon.

271/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a Pénzügyminisztérium
a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény és a
szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV.
törvény alapján olyan tartalmú nyilvános pályázatot írjon
ki lóversenyfogadás és bukmékeri fogadás szervezésére,
melynek keretében a város területén fogadóiroda
kialakítására nyílna lehetőség.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

11.4. napirendi pont:
Javaslat a 239/2007. (11.12.) sz. önkormányzati határozat szerint megszervezésre kerülő
térségi feladatellátás dokumentációinak felülvizsgálatára.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.
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272/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy Maglód, Ecser, Vecsés településekkel
-a Támogató Szolgálat és Házi Segítségnyújtás feladatainak
ellátására- létrehozott társulás társulási megállapodását
a Közigazgatási Hivatal által tett észrevételekkel módosítva
egységes szerkezetbe elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást
kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

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

273/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy Ecser, Maglód, Monor, Vecsés településekkel
-a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak
ellátására- létrehozott társulás társulási megállapodását
a Közigazgatási Hivatal által tett észrevételekkel módosítva
egységes szerkezetbe elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást
kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

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

274/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy Ecser, Maglód, Vecsés, Üllő településekkel
-a napközbeni ellátás feladatainak ellátására- létrehozott
társulás társulási megállapodását a Közigazgatási Hivatal által tett
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észrevételekkel módosítva egységes szerkezetbe elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást
kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

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

275/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy Ecser, Maglód, Vecsés településekkel
-a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatainak
ellátására- létrehozott társulás társulási megállapodását
a Közigazgatási Hivatal által tett észrevételekkel módosítva
egységes szerkezetbe elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást
kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

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

276/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy Ecser, Maglód, Monor, Vecsés, Üllő településekkel
-a közösségi ellátás feladatainak ellátására- létrehozott társulás
társulási megállapodását a Közigazgatási Hivatal által tett észrevételekkel
módosítva egységes szerkezetbe elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást
kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.

277/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy az Idősek Klubja Alapító Okiratának
módosítását, a Közigazgatási Hivatal által tett észrevételekkel
korrigálva, egységes szerkezetben elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

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

278/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy az Idősek Klubja Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítását, a Közigazgatási Hivatal által tett
észrevételekkel korrigálva, egységes szerkezetben elfogadja.

Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

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

279/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy az Bölcsőde és Gyermekközpont Alapító
Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását, a Közigazgatási Hivatal által tett észrevételekkel
korrigálva, egységes szerkezetben elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.

280/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy Ecser, Maglód, Monor, Vecsés, Üllő
települések által létrehozott intézményi fenntartói társulások
társulási tanácsaiba Hodruszky Lajos alpolgármester
delegálja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

11.5. napirendi pont:
Javaslat térítési díjas szolgáltatás bevezetésére.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki egyetért a bölcsődei térítésdíjas szolgáltatás bevezetésével, szavazzon.

281/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
elvi támogatását adja térítési díjas szolgáltatás
megszervezésére a Bölcsőde és Gyermekközpontban.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szolgáltatás
megszervezésének jogszabályi és pénzügyi lehetőségét vizsgáltassa meg
és terjessze azt a Pénzügyi Bizottság elé.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

11.6. napirendi pont:
A Teleház Egyesület Gyömrő kérelmének megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Kanyó József képviselő: Ígéretet kaptak, hogy a Mikulás Kupát felveszi a televízió, de csak a
végére étek oda. Reméli, hogy a jövőben az ilyen rendezvényeket tudják majd közvetíteni.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Általában csak az eredményhirdetést szokták felvenni.
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Gyenes Levente polgármester: Aki támogatja a Teleház Egyesület Gyömrő kérelmét,
szavazzon.

282/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a 2008. évi támogatási keret
terhére –annak elfogadása előtt- a Teleház Egyesület Gyömrő
számára 1.000.000,- Ft támogatási előleget biztosít.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: 2008. január 4.

11.7. napirendi pont:
Murvai Lászlóné lemondása, illetve új tag jelölése a Gyömrő és Vonzáskörzete
Mozgáskorlátozottak Foglalkoztatása Alapítványának kuratóriumi tagságáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki egyetért Murvai Lászlóné lemondásával, szavazzon.

283/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
döntött arról, hogy Murvai Lászlóné a Gyömrő és Vonzáskörzete
Mozgáskorlátozottak Foglalkoztatása Alapítványának
kuratóriumi tagságáról való lemondását elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki egyetért azzal, hogy Gyömrő és Vonzáskörzete Mozgáskorlátozottak Foglalkoztatása
Alapítványának kuratóriumi tagja Fábián Béla legyen, szavazzon.

284/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
döntött arról, hogy a Gyömrő és Vonzáskörzete
Mozgáskorlátozottak Foglalkoztatása Alapítványának
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kuratóriumi tagjának Fábián Bélát (2230 Gyömrő, Liszt F. u. 2.)
választja meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

11.8. napirendi pont:
A Településügyi, Vagyonkezelő és Közbiztonsági Bizottságba Simon László, valamint az
Ügyrendi és Jogi Bizottságba Szabó László Dezső beválasztása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki támogatja, hogy a Településügyi, Vagyonkezelő és Közbiztonsági Bizottság tagjának
Simon László képviselő urat bízzák meg, szavazzon.

285/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással
döntött arról, hogy a Településügyi, Vagyonkezelő
és Közbiztonsági Bizottság tagjának
Simon László képviselőt választja meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki támogatja, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjának Szabó László Dezső képviselő
urat bízzák meg, szavazzon.
286/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással
döntött arról, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjának
Szabó László Dezső képviselőt választja meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

12. napirendi pont:
Spaits Miklós képviselő önálló indítványának megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Spaits Miklós képviselő úr kérte, hogy a Házasságkötő termet
had kaphassa meg a FIDESZ ingyenes használatra. Véleménye szerint az 5.000,- Ft bérleti díj
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csak egy jelképes összeg, amiből a gázfogyasztást, illetve a takarítónőt kifizetik. Kérdés,
hozzászólás?
(Megérkezik Spaits Miklós, jelenlévő képviselők száma 16 fő.)
Lepés Imre képviselő: Tiszteletben tartja Spaits Miklós kérését, az Ügyrendi és Jogi Bizottság
a januári ülésén meg fogja tárgyalni. Támogatja képviselő úr emlékművel kapcsolatos
javaslatát.
Szilágyi Árpád képviselő: Ha a pártok rendeznek olyan rendezvényeket, ahol híres személyek
jelennek meg akkor azt támogatni kell. Javasolja a Házasságkötő terem ingyenes használatát.
Gyenes Levente polgármester: Véleménye szerint ez az 5.000,- Ft annyira jelképes össze,
hogy minden párt ki tudja fizetni.
Szilágyi Árpád képviselő: Határozzák meg, hogy egy hónapban minden párt egyszer
ingyenesen használhassa a Házasságkötő termet.
Lepés Imre képviselő: Ők is szoktak rendezvényeket szervezni, de a terembérletet a
képviselői tiszteletdíjából fizeti ki.
Spaits Miklós képviselő: Azért terjesztette be a javaslatát, mert 2003-ban már volt egy döntés
a az ingyenes használattal kapcsolatban. Természetesen, aki magán célra használja a
Házasságkötő termet, az fizessen, de ha olyan rendezvényt tartanak, ami a lakosságot érdekli,
akkor azt támogatni kellene.
Lepés Imre képviselő: Javasolja, hogy a három kérelemről külön-külön szavazzon a testület.
Hodruszky Lajos alpolgármester: A jelenlegi gázárak mellett senki ne kívánja ingyen a
Házasságkötő termet.
Gyenes Levente polgármester: Aki Sapits Miklós képviselő úr emlékművel kapcsolatot
javaslatát támogatja, szavazzon.

287/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy az önálló képviselői indítvány
emlékművel kapcsolatos javaslatát az Ügyrendi és
Jogi Bizottságnak adja át újratárgyalásra.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Sapits Miklós képviselő úr a civilházzal kapcsolatos javaslatát a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak adja át
újratárgyalásra, szavazzon.

288/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy az önálló képviselői indítvány
a civil-házzal kapcsolatos javaslatát a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottságnak adja át újratárgyalásra.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Aki Sapits Miklós képviselő úr Házasságkötő terem ingyenes
használatára vonatkozó javaslatának elutasításával egyetért, szavazzon.

289/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással
döntött arról, hogy az önálló képviselői indítvány
Házasságkötő terem ingyenes használatára
vonatkozó javaslatát elutasítja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

13. napirendi pont:
A Gyömrői TÜF Kht. 2008. évi támogatási előleg kérelmének megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a határozati javaslatban foglaltakat elfogadja, szavazzon.
290/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a 2008. évi költségvetés terhére – annak
elfogadása előtt – a Gyömrői TÜF Kht. számára átadott
pénzeszközök jogcímből havonta 6.000.000,- Ft
támogatási előleget biztosít.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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14. napirendi pont:
Javaslat a tófürdő 2008. évi belépődíjainak meghatározására.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Hajdú András képviselő: Hogyan zárta a strand az idei évet?
Agócs Zoltán Gyömrői TÜF Kht. ügyvezető: 2007-ben kevesebb volt az egybefüggő napos
napok száma, ennek ellenére a tavalyihoz képest 700 darab jeggyel többet adtak el.
Gyenes Levente polgármester: Aki a 2008. évi belépődíjak meghatározásával egyetért,
szavazzon.
291/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a gyömrői tóstrand belépődíjait az alábbiakban határozza meg:




felnőtt belépőjegy: 800,- Ft/nap,
gyermek és nyugdíjas belépőjegy: 500,- Ft/nap,
kedvezményes időszakban (15 órától):
felnőtteknél 500,- Ft, gyermekeknél 300,- Ft.

A gyömrői lakosok részére 50%-os kedvezményt
biztosít a lakcím igazolása ellenében.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal és folyamatos.

15. napirendi pont:
Javaslat a Gyömrői TÜF Kht. aláírási jogának módosítására.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a Gyömrői TÜF Kht. banki aláírási jogának módosításával egyetért, szavazzon.
292/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
hozzájárul a Gyömrő Városi Település Üzemeltető és
Fejlesztő Kht. pénzügyi ügyleteinek lebonyolításához
az OTP Bank Rt-nél Agócs Zoltán ügyvezető, mint első
aláíró mellett második aláíróként
Csonóné Horváth Mária adminisztrátor OTP Bank Rt-hez
történő bejelentéséhez.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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16. napirendi pont:
Javaslat a Gyömrő, 2604 hrsz-ú ingatlan megvásárlására.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a Gyömrő, 2604 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával egyetért, szavazzon.

293/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy megvásárolja a Gyömrő, 2604 hrsz-ú
belterületi lakóház és udvar megjelölésű ingatlant.
Az ingatlan vételára 12.000.000,- Ft.
Felhatalmazza a polgármestert az ingatlan adás-vételével
kapcsolatos intézkedések megtételére és az adás-vételi
szerződés aláírására.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

17. napirendi pont:
Javaslat a Teleki László Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola részére nyújtandó
rendkívüli támogatásra.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a Teleki László Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola részére nyújtandó
rendkívüli támogatással egyetért, szavazzon.

294/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy 100.000,- Ft, azaz
Egyszázezer forint rendkívüli támogatást nyújt
a Széki Teleki László közalapítvány részére,
az „AKTIVITÁS TISZK” Nonprofit Kft.
alapítói tőkerész befizetésére.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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18. napirendi pont:
Javaslat a Képviselő-testület 2008. I. félévi munkatervére.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a Képviselő-testület 2008. I. félévi munkatervét elfogadja, szavazzon.

295/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a 2008. I. félévi munkatervet elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

19. napirendi pont:
Monor Telefon Társaság Kft. (1092 Budapest, Kinizsi u. 30. sz.) kérelmének
megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a Monor Telefon Társaság Kft. kérelmét elfogadja, szavazzon.

296/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
hozzájárul az MTT és Gyömrő Város Önkormányzata között
1997-ben megkötött szerződés alapján – a Gyömrő,
Szent István u. 25. szám alatti 1536 hrsz-ú ingatlanon – megépült
épület előterjesztett formában történő átépítéséhez.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítással
kapcsolatos intézkedések megtételére és a módosított
szerződés aláírására.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

20. napirendi pont:
Javaslat a 2008. évre vonatkozó közalkalmazotti álláshelyek létesítésére.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a 2008. évre vonatkozó közalkalmazotti álláshelyek létesítésével egyetért, szavazzon.
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297/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testület
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsődéje,
Családsegítő Szolgálata, Gyermekjóléti Szolgálata, Pedagógiai Szakszolgálata,
Mikkamakka Játéktára többcélú intézményben közalkalmazotti
álláshelyet hoz létre:
2008. január 1-i hatállyal
1 közalkalmazotti álláshely –családsegítő (napi 8 órás)
1 közalkalmazotti álláshely – takarító (napi 8 órás)
1 közalkalmazotti álláshely – adminisztrátor (napi 2 órás)
feladatok ellátására.
Az önkormányzat az álláshelyek létrehozásához
szükséges részt a 2008. évi költségvetésében biztosítja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

21. napirendi pont.
Javaslat a Közoktatási törvény alapján adható címek adományozására.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Hajdú András képviselő: Tájékoztatja polgármester urat, hogy nem kapott VOKS Bizottsági
anyagot, ezért nem tudott részt venni az ülésen, pedig ez a téma őt is érinti. Mindenképp
legalább 5 személy díjazását javasolja évente.
Gyenes Levente polgármester: Csak egy személy díjazását javasolja, hogy a címnek
tekintélye legyen. Aki a Hajdú András módosító indítványával egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 12
tartózkodással, Hajdú András módosító indítványát elutasította.
Gyenes Levente polgármester: Aki az eredeti határozati javaslatban foglaltakkal egyetért,
szavazzon.

298/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodással
döntött a Gyömrő Város Önkormányzat által
fenntartott nevelési, oktatási intézményekben dolgozók részére,
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a Közoktatásról szóló LXXIX. törvény 39. §-ban meghatározottak szerint
tanévenként egy cím  a határozat mellékletét képező táblázatban
megfogalmazott feltételek és szempontrendszer alapján történő 
adományozásáról.
A cím évenként a Városi Pedagógusnapi ünnepségen kerül átadásra
és tárgyév szeptember hónap 1. napjától hatályos.

Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Melléklet a 298/2007.(12.10.) sz. önkormányzati határozati javaslathoz

1. Egységes jellemzési rendszer a tanácsosi /főtanácsosi cím adományozásához
-

-

-

-

-

-

-

-

A városban eltöltött munkaviszony hossza. Mutatószám: évek száma
Vezetői, osztályfőnöki, munkaközösség vezetői funkciók ellátásának folyamatossága.
Mutatószám: legalább a 2000/2001. tanévtől számítva – minimum 5 egymást követő
évben – évek száma.
Ifjúsági vezető (DÖK), GYIV felelős funkciók ellátása. Mutatószám: legalább a
2000/2001. tanévtől számítva – minimum 3 egymást követő évben – évek száma.
Versenyeredmények: Legalább megyei szinten megrendezésre kerülő, hivatalos
versenylistában szereplő (nem önkéntes alapon kitalált) tanulmányi és sport
versenyeken elért 1-5. helyezésig. Mutató: verseny neve, tanév, helyezés.
Publikációk szakmai folyóiratokban, előadások tartása legalább térségi szintű
konferenciákon.
Tanítási időn kívüli tevékenységek: táborozások, ünnepségek szervezésében való
rendszeres részvétel, aktivitás. Mutatószám: 2000/2001. tanévtől számítva legalább 3
egymást követő évben az esetszám.
Tanítási időn kívüli tevékenységek: közösségi (nem PP szerinti) kirándulások
rendszeres szervezése. Mutatószám: 2000/2001. tanévtől számítva legalább 3 egymást
követő évben az esetszám.
Tanítási időn kívüli tevékenységek: pályázatok írásában, megvalósításában és
elszámolásában való aktív részvétel. Mutató: 2000/2001. tanévtől számítva: megírt
pályázat száma, nyertes pályázat száma, elszámolt, lezárt pályázat száma.
Tanítási időn kívüli tevékenységek: szülői házzal való kapcsolattartás, viszony.
Mutatószám: az elmúlt (előterjesztés évéhez viszonyított) 3 tanévben elvégzett
családlátogatások száma/osztálylétszám.
Pedagógiai újítások iránti fogékonyság, a programokban való részvétel. Mutató:
program neve, vállalt feladat rövid (max. 3 mondat) bemutatása, a program mérhető
eredménye (max. 3 mondat).
Innovációs tevékenység: a tevékenység rövid (max. 3 mondat) bemutatása, várható,
vagy valós mérhető eredményének rövid bemutatása (max. 3 mondat).
Képzés, továbbképzés, önképzés: Az önként vállalt, képzéseken való részvétel,
melyről a nevelőtestület tagjainak beszámoló készült és bemutatása is megtörtént.
Mutatószám: részvétel száma. Mutató: beszámoló megtörténtének dokumentálása.
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-

A pedagógus közösségben elfoglalt helye, szerepe: a pedagógus kollégák által – a
teljesítmény értékelés alapján az elfogadott vezetői és munkatársi értékelő lapok
segítségével elkészített – vélemények rövid összesítése (max. 3 mondat).

2. Egységes jellemzési rendszer a munkatársi (főmunkatársi) cím adományozásához
-

A városban eltöltött munkaviszony hossza. Mutatószám: évek száma
A feladat ellátásának színvonala, megbízhatóság, precizitás, pontosság, kötelező
munkán felül vállalt tevékenység: a teljesítmény értékelés alapján az elfogadott
vezetői és munkatársi értékelő lapok segítségével elkészített értékelés. Mutató:
értékelő lapok alapján készült rövid értékelés (max. 3 mondat).

3. A cím évenként a Városi Pedagógusnapi ünnepségen kerül átadásra és tárgyév szeptember
hónap 1. napjától hatályos.

22. napirendi pont:
Bizottsági beszámolók elfogadása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a VOKS Bizottság
beszámolóját elfogadja, szavazzon.

299/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a VOKS Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Szilágyi Árpád képviselő: Pontosabb jegyzőkönyvvezetést szeretne kérni, mivel Hoffmann
Tibor napirendjéhez hozzászólt, és nem szerepel a jegyzőkönyvben.
Gyenes Levente polgármester: Megkéri jegyző urat, hogy intézkedjen a pontos
jegyzőkönyvvezetéssel kapcsolatban. Aki a Településügyi, Vagyonkezelő és Közbiztonsági
Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

300/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
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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.

301/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

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

302/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Ügyrendi és Jogi Bizottság beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

23. napirendi pont:
Interpelláció
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Spaits Miklós képviselő: Nem érti, hogy a Gyömrő-Maglód közötti átjárót miért kellett
tönkretenni. A 31-es úton irgalmatlan mennyiségű sár található. Igaz, hogy ez a várost nem
érinti, de nem ártana jelenteni a beruházók felé.
Gyenes levente polgármester: Ír egy polgármesteri levelet ezzel kapcsolatban.
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Kossuth László képviselő: Minden évben megrendezik a Mikulás menetet. Mivel a feldíszített
lovas kocsit csak kölcsön kapják, ezért mindig vissza kell bontani a felépítményt. Idén
50.000,- Ft-ért felajánlotta a tulajdonos az önkormányzatnak megvásárlására. Véleménye
szerint, ha 50.000,- Ft-ot 17 részre elosztanak, akkor minden képviselőnek 3.000,- Ft-ba
kerülne a kocsi megvásárlása.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért Kossuth László képviselő úr javaslatával,
szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő testület 16 igen szavazattal, egyetért a lovas kocsi 50.000,- Ft
értékben történő megvásárlásával, melyet ők kívánnak kifizetni. A kocsi értékét egy
hónapon belül kifizetik a tulajdonosnak.
Székely Attila képviselő: Meg szeretné hívni a képviselő hölgyet és urakat a Polgármesteri
Hivatal előtti dísztéren, 2007. december 19-én 18 órakor tartandó Mindenki Karácsonyára.
Gyenes Levente polgármester: Minden jelenlévőnek békés karácsonyt kíván. Felhívja a
képviselő urak figyelmét, hogy 2008. január 17-én lesz a2008. évi költségvetés első körös
tárgyalása, ezért szeretné, ha mindenki kialakítaná, az ezzel kapcsolatos véleményét.
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

