JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Gyömrő Város Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén, 2007. március 19-én,
a Polgármesteri Hivatal „A” épületi tanácskozó termében.

Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester, Hodruszky Lajos, Mezey Attila 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, Szilágyi Árpád képviselők.

Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Kissné Páska Andrea pénzügyi irodavezető
Volcz Zoltánné főtanácsos

Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a
rendkívüli testületi ülés 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 képviselők a kiküldött napirendi pontokat 17 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadják.

Napirendek tárgyalása:

1. napirendi pont:
Pályázat benyújtása a helyi tömegközlekedés üzemeltetésére.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki egyetért 2007. január 1-től 2007. december 31-ig a Gyömrő város belterületén üzemelő helyi
tömegközlekedés folyamatos fenntartásával, szavazzon.
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66/2007. (03. 19.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Gyömrő város belterületén üzemelő helyi
tömegközlekedést 2007. január 1-től 2007. december 31-ig
folyamatosan fenntartja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Lepés Imre képviselő: Támogatja a határozati javaslatot, de amikor pályázat benyújtásáról van
szó, akkor kidolgozottabb előterjesztést szeretne kapni.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a költségvetésről szóló
3/2007. (II.15.) sz. önkormányzati rendelet során megjelölt általános tartalék összegéből saját
forrásból származó 2 millió forint önkormányzati támogatással hozzájáruljon a helyi
tömegközlekedés 2007. évi üzemeltetéséhez, szavazzon.

67/2007. (03. 19.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy az önkormányzat költségvetéséről szóló
3/2007. (II.15.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet
10. során meg-jelölt általános tartalék összegéből saját forrásból
származó 2 millió Ft önkormányzati támogatással hozzájárul
a helyi tömegközlekedés 2007. évi üzemeltetéséhez.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

2. napirendi pont:
Döntés a 2007/2008. tanév óvodai és iskolai beiratkozási rendjéről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki egyetért azzal, hogy az első évfolyamra 2007. április 19. és 20. napján 8.00 – 18.00 óra
időszakban legyen megtartva, szavazzon.
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68/2007. (03. 19.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy az iskolai oktatásba a tanköteles tanulók
beíratását az első évfolyamra 2007. április 19. és 20. napján
8.00 – 18.00 óra időszakban kell megtartani.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: 2007. április 20.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki egyetért azzal, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66. § (6) bekezdésében
meghatározott hatáskörét – a tanköteles tanulók beíratása az általános iskola 1. osztályába –
átruházza a VOKS Bizottságra, szavazzon.

69/2007. (03. 19.) 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 66. § (6) bekezdésében meghatározott hatáskörét
– a tanköteles tanulók beíratása az általános iskola
1. osztályába – átruházza a VOKS Bizottságra.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

3. napirendi pont:
Döntés a kötelező beiskolázási körzetek meghatározásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a határozati javaslatban
foglaltakat elfogadja, szavazzon.

70/2007. (02. 19.) sz. Határozati javaslat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta a nevelési-oktatási feladatok
ellátásával kapcsolatban:

4

1. A Fekete István Általános Iskola és Szakiskola működési
(felvételi) körzetét általános iskolai feladatellátás tekintetében
a Szt. István út páros oldala (2-től 124-ig) – Lengyel utca
– vasút által határolt területben határozza meg.
–
2. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola működési (felvételi)
körzetét a Szt. István út páratlan oldala (1-től 17-ig) – Táncsics
M. út páros oldala (2/a-tól 60-ig) által bezárt területben, a Pál
Mihály, Gyömrőy Aurél és Öreghegyi utcákban, valamint a
Töves major, Öregszőlők, Rózsahegy, Pataky lakótelep külterületi
részekben határozza meg.
3. A Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működési (felvételi) körzetét az
 Erzsébet telep, Petőfi telep, a 31-es út melletti tanyák
külterületi részben,
 Szt. István út páratlan oldala (23-tól 99-ig), Táncsics M. út
páratlan oldala (1-től 37-ig) és a vasút által bezárt területben,
valamint a vadászház és környező tanyák külterületi
részekben határozza meg.
4. Az 1. sz. Óvoda működési (felvételi) körzetét az Erzsébet telep,
Petőfi telep településrészekben, valamint a 31-ies út melletti tanyák
külterületi részben határozza meg.
5. A Bóbita Óvoda működési (felvételi) körzetét
 a Szt. István út páratlan oldala (1-től 17-ig) – Táncsics M. út
páros oldala (2/a-tól 60-ig) által bezárt területben, a Pál Mihály,
Gyömrőy Aurél és Öreghegyi utcákban, valamint a Töves major,
Öregszőlők, Rózsahegy, Pataky lakótelep külterületi részekben,
továbbá
 Szt. István út páratlan oldala (23-tól 99-ig), Táncsics M. út
páratlan oldala (1-től 37-ig) és a vasút által bezárt területben,
valamint a vadászház és környező tanyák külterületi
részekben határozza meg.
6. A Mesevár Óvoda működési (felvételi) körzetét a Szt. István út
páros oldala (2-től 124-ig) – Lengyel utca – vasút által határolt
területben határozza meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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4. napirendi pont:
A Bóbita Óvoda kérelmének megtárgya lása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki egyetért azzal, hogy a Bóbita
Óvoda falusi tagóvodájának működését támogató alapítvány alapító okiratába az alapítvány
székhelye Bóbita Óvoda, 2230 Gyömrő, Dózsa Gy. út 1. címen kerüljön bejegyzésre, szavazzon.

71/2007. (03. 19.) sz. önkormányzat határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
hozzájárul ahhoz, hogy a Bóbita Óvoda falusi tagóvodájának
működését támogató alapítvány alapító okiratában az
alapítvány székhelye Bóbita Óvoda, 2230 Gyömrő,
Dózsa Gy. út 1. címen kerüljön bejegyzésre.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

5. napirendi pont:
A Gyömrő, Klapka u. 26. sz. alatti 3. sz. lakás megvásárlására érkezett vételi ajánlat
megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki egyetért azzal, hogy a Gyömrő,
Klapka u. 26. sz. alatti 1338/A hrszú-, 41,30 m2 alapterületű társasházi lakást értékesítsék
7.000.000,- forint értékben Csirkó András és Csirkó Ágnes részére Nagy Mária
haszonélvezetével terhelve, név szerint szavazzon.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente
igen
Balogh Béla
igen
Fábián Béla
igen
Garamszegi Sándor igen
Hajdú András
igen
Hodruszky Lajos
igen
Kanyó József
igen
Kossuth László
igen
Lepés Imre
igen

Mezey Attila
Murvai Lászlóné
Pató Zoltán
Simon László
Spaits Miklós
Szabó László Dezső
Székely Attila
Szilágyi Árpád

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

72/2007. (03. 19.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
név szerinti szavazással, 17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal,
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0 tartózkodással – a 23/2007. (01.22.) sz. önkormányzati
határozat alapján – döntött arról, hogy Csirkó András (2230
Gyömrő, Klapka u. 26.), valamint Csirkó Ágnes (2230 Gyömrő,
Klapka u. 26.) részére értékesíti a Gyömrő, Klapka u. 26. sz.
alatti, 1338/A/3 hrsz-ú, 41,30 m2 alapterületű társasházi lakást
Nagy Mária (2230 Gyömrő, Klapka u. 26.)
haszonélvezetével terhelten.
Vételár: bruttó 7.000.000,- Ft.
Szerződéskötés határideje: 2007. április 15.
A vételárat legkésőbb 2007. július 31-ig kell megfizetni
az önkormányzat számlájára.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi
szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

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

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

