JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén,
2006. november 28-án, Gyömrőn, a Szt. István u. 65-67. sz. alatti Petőfi
Sándor Művelődési Házban.

Jelen vannak:

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

Távolmaradását
nem jelezte:
Tanácskozási
joggal részt vett:

Fábián Béla, Spaits Miklós képviselő

Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné főtanácsos
Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
testületi ülés határozatképes, 15 képviselő van jelen, a testületi ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Horváthné Sutus Judit vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendeket elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 15 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta.

Napirendek tárgyalása:
1. napirendi pont:
A ¾ éves költségvetési tájékoztató megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?
Lepés Imre képviselő: Bár nem igazán kapcsolódik szorosan a napirendhez, de kérdezi
polgármester urat, hogy mikor volt utoljára az Állami Számvevőszék Gyömrőn, és mi volt a
véleménye a hitelállományról?
Gyenes Levente polgármester: Az Állami Számvevőszék jó félévvel ezelőtt vizsgálódott
Gyömrőn, hiszen bejelentés is érkezett feléjük. Az ÁSZ az önkormányzat gazdálkodását
vizsgálta és megállapította, hogy a város hitelállománya nem haladja meg a jogszabályban
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meghatározott mértéket, véleménye szerint az a hitelállomány kezelhető. Az ÁSZ jelentése a
hivatalban megtekinthető.
Hajdú András képviselő: Az 1. sz. mellékletben a finanszírozási kiadások között szerepel 5
millió Ft úthitel törlesztés. Ennek a kifizetése még nem történt meg az idén?
Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavez.: Már megtörtént.
Hajdú András képviselő: És mi a helyzet az úthitel óvadéki értékpapír 25 millió Ft-tal?
Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavez.: Ez is megtörtént.
Hajdú András képviselő: Az anyagból kiderül, hogy 79.324 e Ft érkezett be LTP-s
szerződésekből az idén. Ebből az összegből 57 millió Ft-ot fordítottak értékpapír vásárlásra a
későbbi hitel visszafizetés fedezeteként. Miért nem az teljes összeget fordították erre a célra?
A nem tervezett 6.758 e Ft mit takar?
Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavez.: A 79 millió Ft csak egy előirányzat és még nem
teljesült, az 57 millió Ft pedig a tényleges értékpapír vásárlást jelenti.
Hajdú András képviselő: A 6. sz. mellékletben, ahol a felhalmozási célú kiadások
teljesítésének alakulása van, rengeteg olyan tétel van, amely nem volt betervezve eredeti
előirányzatként. Hogyan születtek ezek a kiadások? Nem emlékszik, hogy ezekre a tételekre
mind lett volna testületi határozat. Például piac aszfaltozás, II. Rákóczi F. Ált. Iskola
kukamosó, Weöres S. Ált. Iskola bútor, hangszer és számítógép vásárlás. Milyen határozat
alapján fizették ki ezeket a tételeket? Rengeteg olyan tétel is van, amiből viszont nem lett
semmi, például a Polgármesteri Hivatal tetőszerkezete. Miért dönt a testület beruházási,
felújítási kérdésben, ha nem történik semmi?
Gyenes Levente polgármester: Jó néhány olyan tétel van benne, amit saját hatáskörben ő
maga megrendelhet, mert nem haladja meg az 5 millió Ft-ot. A piac aszfaltozáson kívül
jószerivel minden ilyen tétel volt.
Hajdú András képviselő: Ezt teljesen nem lehet elfogadni. Ha polgármester úr jó kedvében
van, akkor egy héten akár 20 db 4,5 millió Ft-os szerződés is születhet.
Mezey Attila alpolgármester: Felmerültek olyan tételek, amelyek halaszthatatlanok voltak. A
költségvetés szöveges részét betartva lettek ezek a beruházások végrehajtva. A piac esetében
annak leaszfaltozása feltétel volt az ÁNTSZ engedély megkapásához. A többi dolog pedig
olyan, amely év közben prioritást kapott. A város fizetőképességét és likviditási mutatóját
szem előtt tartva hozták meg a döntéseket.
Hajdú András képviselő: Nem érti, hogy ha korábban kora reggeli órára azért összehívtak
rendkívüli testületi ülést, hogy egy utcát elnevezzenek, akkor ilyen fontos kérdésekben miért
nem hívtak össze rendkívüli ülést? Kéri, hogy a jövőre nézve ezt tartsák szem előtt, és 5
millió Ft alatti tétel esetén is hívják össze a testületet, amely nem szerepel a költségvetésben.
Gyenes Levente polgármester: Oda fog figyelni arra, hogy minden ilyen komolyabb tételről a
testület időben tudomást szerezzen. Amennyiben egyéb kérdés nincs, aki a költségvetés ¾
éves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja, szavazzon.
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197/2006. (11.28.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással
döntött arról, hogy a 2006. évi költségvetés háromnegyed évi
teljesítéséről szóló tájékoztatóját elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

2. napirendi pont:
A 2007. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki a 2007. évi belső
ellenőrzési ütemtervet elfogadja, szavazzon.

198/2006. (11.28.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a 2007. évi belső ellenőrzési ütemtervet az alábbiak
szerint fogadja el:







Petőfi Sándor Művelődési Ház, Idősek Klubja,
Könyvtár:
 létszámgazdálkodás,
 bérgazdálkodás,
 szakmai munka,
Polgármesteri Hivatalon belül az adóhatósági iroda
tevékenysége,
Fekete István Általános Iskola és Szakiskola
utóellenőrzése,
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola utóellenőrzése,
Weöres Sándor Általános Iskola és Művészeti Iskola
utóellenőrzése.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Mivel a testületi ülésen jelen vannak a bizottságok külső
tagjai, felkéri őket, hogy a képviselő-testület előtt tegyenek esküt, mondják utána az eskü
szövegét.
Kossuth Pál, Mátyás Béláné, Tölli László, Agócs Zoltán, Baranyai Pál, Rada Ferenc,
Fábián László, Juhász András, Vernyik József, Hallama János, Kertész Gyula és Sas
Zoltán külső tagok leteszik az esküt a képviselő-testület előtt:
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„Én (…………………………) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak
népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és
szolgálati titkot megőrzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a
legjobb tudásom szerint, minden igyekezetemmel Gyömrő javát szolgálom.”

Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt és a testületi ülést bezárja.

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Lepés Imre
Ügyrendi és Jogi Biz. Elnöke
jkv. hitelesítő

Varga Ernő
jegyző

