JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzatának rendes testületi ülésén, 2010. augusztus 6-án a
Polgármesteri Hivatal „A” épületi tanácskozó termében.
Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila, Hodruszky Lajos
alpolgármester. Fábián Béla, Kanyó József, Kossuth László, Lepés Imre,
Murvai Lászlóné, Pató Zoltán, Simon László, Szabó László Dezső, Székely
Attila, Szilágyi Árpád képviselő.
Távolmaradását előre
jelezte:
Balogh Béla képviselő
Garamszegi Sándor képviselő
Hajdú András képviselő
Spaits Miklós képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Kissné Páska Andrea pü. irodavezető
Volcz Zoltánné testületi irodavezető
Meghívottak: Kelemen József rendőrkapitány
Éles Sándor rendőr százados, Örsparancsnok
Fábián László Sportegyesület elnöke
Szabó Zsolt
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
testület határozatképes, 13 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Herczku Dóra vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Még egy napirendi pontot szeretne felvetetni utolsó napirendi
pontnak, a „Települési vízrendezés fejlesztése”című KMOP-2010-3.3.1. kódszámú pályázati
felhívásra „Gyömrői 13. sz. vízgyűjtő belterületi vízrendezése” címmel pályázati önrész biztosítása.

Megállapítja, hogy a képviselők 13 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért a plusz egy
napirendi pont felvételével.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött, és a most felvett napirendi pontokat elfogadja,
szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napirendi pontokat a módosítással együtt 13 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadja.
Gyenes Levente polgármester: Szeretné a 3.1. napirendi pontot előrevenni. Aki ezzel egyetért
szavazzon.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért a 3.1
napirendi pont előre vételével.
Gyenes Levente polgármester: Kíván-e valaki napirend előtt felszólalni? Nem.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
3.1 napirendi pont:
Döntés kitüntető díj adományozásáról.

(a napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretei között tárgyalta, az elhangzottakat a
zár ülés jegyzőkönyve tartalmazza.)

1. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést elfogadja, szavazzon.
210/2010. (08. 06.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést
elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

2. napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a polgármesteri beszámolót
elfogadja, szavazzon.
211/2010. (08. 06.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a polgármesteri beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

3.2. napirendi pont:
Döntés a Ámr. 241. § (4) bekezdés teljesítéséről a közintézmények vonatkozásában.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az Ámr 241. § (4) bekezdés
teljesítéséről a közintézmények vonatkozásában egyetért, az szavazzon.
212/2010. (08. 06.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy Gyömrő Város Önkormányzata az által fenntartott költségvetési szervek
számára –az Áht. 125.§ (4) a törvény alapján- nem írja elő, a megvalósítási és teljesítmény terv
készítését a 2010-2011. években. Ebben az időszakban a költségvetési szervek az elemi
költségvetések elkészítésével tesznek eleget a jogszabályi kötelezettségüknek.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

3.3 napirendi pont:
Döntés a KEOP- 5.3.0/A/09-2009-0100 Arany Óvoda energetikai korszerűsítése tárgyú
pályázati önrész biztosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a KEOP Arany óvoda
energetikai korszerűsítése tárgyú pályázati önrész biztosítását elfogadja, szavazzon.
213/2010. (08. 06.) sz. önkormányzati határozat:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy: a KEOP-5.3.0/A/09-2009-0100 kódszámú
az „Arany Óvoda energetikai korszerűsítése” című
pályázati az önrészt 11.186.356,- forint összegben
vállalja és azt a 2010-es költségvetési rendeletében
biztosítja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

4. napirendi pont:
Döntés a Gyömrői Rendőrőrs 2009. évi tevékenységének elfogadásáról.
Lepés Imre képviselő: Olvasta az anyagot, valamint a határozati javaslatot, és nem ért egyet
az 1. és 2. ponttal. Az előterjesztésben azt olvasta, hogy nem egyeztetett a rendőrkapitány az
Önkormányzattal. Az a véleménye, hogy a rendőrség az egy független szervezet, nem
kötelessége az Önkormányzattal egyeztetnie. Ennek alapján az első két pontot nem tudja
elfogadni. A 3. ponttal teljes mértékben egyetért, jogos hogy szoros kapcsolatban kell lenni a
rendőrséggel a település biztonsága érdekében.

Szabó László Dezső képviselő: Annyit szeretne hozzáfűzni, hogy tulajdonképpen a határozat
arról szól, hogy milyen volt a rendőrség munkája 2009. évben. Alaposan átolvasta, és azt
tapasztalta, hogy 2008-as statisztikai eredmények javultak. Viszont, hogyha a korábbi
tételeket nézik az egyes szakágazatoknál, akkor 2006-hoz képest romlott az eredmény. Az
őrsparancsnok leváltásához nem tud hozzászólni, viszont kétségtelen, hogy személyes
tapasztalatai is azt mutatták, amikor többször fordult a rendőrséghez bejelentésekkel,
kérelemmel, semmilyen intézkedés nem történt. A jelen helyzettel kapcsolatban annyit
mondana, hogy ezt sürgősen fel kell számolni, mert a rendőrség és az Önkormányzat
együttműködése alapvető. Az a kérése a városvezetéshez és a rendőrséghez egyaránt, hogy
változtassanak a helyzeten, mert már most érzékelhető a városban a közbiztonság romlása.
Szilágyi Árpád képviselő: Bodoki Úr az előző 15 évben komoly munkát végzett a településen,
amely munkával nem csak a képviselő-testület, hanem a polgármester úr és a lakosság is meg
volt elégedve. Egyik pillanatról a másikra jött a hír, hogy leváltják a gyömrői rendőrőrs
parancsnokát, méghozzá úgy, hogy le sem ültek tárgyalni a polgármester úrral. Magát az
eljárást nem tudja elfogadni. Meg kell fontolni, mert ők voltak azok a környéken, aki
10.000.000,-Ft körüli támogatást adtak a rendőrőrsnek. Ha a kapcsolat változik az
Önkormányzat és a rendőrőrs között, akkor inkább ezt a támogatást a Polgárőrségnek vagy
olyan szerveknek fogják adni, akik felügyelik a rendet. Kifogásolta már régebben is, hogy
Gyömrőn 4 óra után nincs rendőrség. Egy 17.000 fős lakosság számú város esetében ez
elfogadhatatlan. Hivatkoznak arra, hogy alacsony a létszám, elhelyezik őket. Ez akkor sem
megoldás, mert a rongálások olyan mértékben elszaporodtak a városban, hogy az már
tűrhetetlen.
Lepés Imre képviselő: Egyetért az előtte szólókkal, de véleménye szerint ez egy előző
időszak eredményei, és nem az új vezetésé. Másrészt az is egy jogos felvetés, hogy 4 óra után
legyen rendőrség, de ez is a régi vezetés alatt alakult ki. Ezért mondja, hogy a rendőrségnek,
mint független szervezetnek nem avatkozhatnak be kinevezési munkájába.
Simon László képviselő: Ő a koncepcióval nem ért egyet. Úgy gondolja, hogy picit a
rendőrséget úgy érezték, mintha az önkormányzati rendőrség lenne. Azokat az embereket,
akik itt voltak a rendőrségnél és nagyon jól tudták, hogy kik a problémásabbak, és ismerte a
lakosságot, a helyzetet azok nincsenek. A rendőrség sok új emberrel feltöltődik, a régiek
elmennek. Véleménye szerint úgy kellett volna, hogy meghagyni a régieket, akik betanítják az
újakat, akik megismerik a lakosságot és a környéket.
Székely Attila képviselő: Egyetért az előtte szólókkal. Annak idején őket képviselőket azért
választották meg, hogy a lakosság érdekeit képviseljék. Ha úgy látják, hogy a lakosság
érdekeinek ez nem jó akkor ennek hangot adnak.
Szabó László Dezső képviselő: Itt a 2009. év munkájáról, és annak a beszámolónak az
elfogadásáról van szó, és nem az új vezetésről. A határozatban nem a 2009. év munkáját nem
fogadják el, hanem arról van szó, hogy a fennálló helyzettel kapcsolatban a „nem elfogadás”
az egyik módja annak, hogy kifejezzék az aggodalmukat.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Egyetért a képviselő úrral. Az aggodalma az
Önkormányzatnak az, hogy mérhetetlenül leromlott a közbiztonság Gyömrőn.
Mindennaposak a lopások, amik negatív hírüket keltik. Ha meg tudják szervezni a közterület
felügyelőkkel plusz pénzért közbiztonság fenntartását, akkor talán rendet tudnak tenni.

Mezey Attila alpolgármester: Annyit mondana el, hogy már nagyon sokat beszélgettek erről a
témáról, és Imre rosszul tudja, mert az Önkormányzatnak a rendőrséggel egyeztetni kell. Ezt a
rendőrségi törvény mondja ki, épp ezért van itt a beszámoló. Ha az Önkormányzat és a
rendőrség teljesen független lenne egymástól és teljesen önálló döntési joga lenne akkor nem
tárgyalnák a témát. Emellett, szintén a rendőrségi törvény mondja ki, hogy új rendőrőrös –
parancsnok kinevezésekor a kapitányság vezetőjének kötelező egyeztetni, és az
Önkormányzat véleményét kikérni. Ez a változás nem kinevezéssel, hanem megbízással
történt, ezért nem volt kötelező a vélemény kikérése.
Lepés Imre képviselő: Csak annyit mondana, hogy azzal teljesen egyetért, hogy ha problémák
adódtak, akkor azt természetesen meg kell oldani, de azért ez nem azon múlik, hogy egy
vezetői váltás történik.
Gyenes Levente polgármester: Tekintettel arra, hogy itt van a kapitányság vezetője is
szeretne szót adni neki, illetve megjelent Éles Sándor úr is az új őrsparancsnok ezért arra kéri,
hogy egy pár szóval mutatkozzon be, és ismertesse a koncepcióját, hogy hogyan kívánja
ezeket a kérdéseket kezelni.
Éles Sándor rendőr százados, őrsparancsnok: Tisztelettel köszönti a polgármester urat és a
képviselő-testület minden tagját. Július 16-tól került ide megbízással Gyömrőre. Tisztában
van azzal, hogy nehéz helyzetbe került, eddig a XVII. kerültben dolgozott mint
szolgálatirányító. A polgármester úrnak és az alpolgármester úrnak is jelezte, hogy azért is
van nehéz helyzetben, mert 16-tól kezdett, helyettese nem volt, sokan a szabadságukat töltik,
és nagyon sok munkája volt. Beszélt polgárőrökkel, település őrökkel egyeztetett más helyi
szervezetekkel és szeretne velük közös akciókat szervezni a közbiztonság fenntartása
érdekében. Azt azért tudni kell, hogy a nyári időszakban rengeteg bűncselekmény történik,
több a betörés, lopás, rablás, de ebből azért sok el sem jut a rendőrséghez. Tehát nem
történnek meg a bejelentések. Kollégáiról annyit szeretne elmondani, hogy nagyrész már
hozzászoktak, nincs velük probléma, de tény, hogy kevesen vannak. Ha magasabb szintű
döntés történik, akkor az mindenképpen támogatja, hogy bővítsék az állományt. A XVII.
kerületben valóban több járőr volt, és tényleg az utcákon tartózkodtak. Ilyen létszámnál nem
lehet megoldani, hogy járőrözzenek is valamint a rendőrőrsön is tartózkodjanak. Ennyit
szeretett volna elmondani, köszöni szépen a szót.
Kelemen József rendőrkapitány: Tisztelettel köszönti polgármester urat, valamint a
képviselő- testületet. Szeretné megemlíteni, hogy a rendőrségi törvény előírja, hogy a
rendőrségi beszámolót a települési Önkormányzat elé kell terjeszteni, amit a
rendőrkapitányság vezetőjének kell elkészítenie. Ez a beszámoló februárban el is készült,
most augusztusban tárgyalják, ami a 2009. évi az előző vezetés tevékenységet taglalja. Tehát,
ha nem fogadják el a beszámolót akkor megerősítik abban, hogy a döntése helyes volt. Úgy
gondolja, hogy a létszám kevés. Ez évek óta probléma, ő is látja, hogy milyen létszámmal
dolgoznak a rendőrőrsön, de az országos átlaghoz képest a statisztikai nem romlott. 100-zal
kevesebb bűncselekmény történt. Ez nem azt jelenti, hogy minden évben csökkeni fog, mert
egyik oldalon sikerül eredményt elérni a másik oldalon egy újabb probléma ütközik ki. Az,
hogy 16 óra után a vezetők nincsenek ott, mivel hivatali időben dolgoznak. Arra nincsen
lehetőség, hogy a járőrök kint legyenek az utcán és ügyeletet is tartsanak a rendőrőrsön. Úgy
gondolja, hogy a 107-es számon a rendőrséget bármikor el lehet érni. Valamint a 112- es
számon a monori rendőrkapitányságon 24 órás ügyeletet tartanak akik azért vannak ott, hogy
fogadják a bejelentéseket. Szeretné megköszönni az Önkormányzat és a képviselő-testület

támogatását, bár pontosítana, mert itt 10.000.000,-Ft hangzott el, Bodoki úr beszámolójában
ez 1.040.000,- Ft ami sokban hozzájárult az eredményes munkához, és ahhoz, hogy Gyömrőn
javult a közbiztonság.
Személyzeti kérdésben ő mint a rendőrkapitányság vezetője a rendőrségi törvényben
meghatározottaknak eleget tett. „A szükségessé vált felmentésről az illetékes Önkormányzatot
az érintettel történt közléssel egyidejűleg tájékoztatni kell.” Ez a tájékoztatás megtörtént. Itt
nem kinevezés, hanem megbízás történt. Az Éles úr kapott egy feladatot, amit ő elvállalt.
Abban az esetben, hogy kinevezésről lesz szó természetesen mind a polgármester úr mind a
véleményét ki fogja kérni, hogy hogyan látták az Éles úr munkáját. Ha az értesítés szóban és
írásban megtörtént akkor a képviselő-testület dönt arról, hogy támogatja a kinevezést vagy
sem. Kéri, hogy gondolják át a helyzetet. Ő továbbra is azon lesz, hogy az Önkormányzattal
továbbra is jó kapcsolat maradjon fent. Törekedni fog arra, hogy ne legyen fölösleges
feszültség ami esetleg a munkájuk rovására mehet. Ő kéri és kérte a polgármester urat és az
alpolgármester urakat, hogy ne csak ilyen keretek között találkozzanak, hanem ha
észrevételeik vannak azt mindenképpen jelezzék felé, hogy minél előbb meg tudja tenni a
kellő intézkedéseket. Köszöni a szót.

Gyenes Levente polgármester: Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.
214/2010. (08. 06.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
1. a Gyömrői Rendőrőrs 2009. évi munkájával, illetve eredményeivel kapcsolatban
kifogást nem emel, azonban az általa nem ismert körülmény – mely az
őrsparancsnok leváltásához vezetett – miatt, a 2009. évi bűnügyi és
közrendvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót nem fogadja el.
2. aggodalmát fejezi ki a amiatt, hogy a Gyömrői Rendőrőrs személyi állományában
történt változás nem biztosítja a település közbiztonságának eddigi színvonalon
történő megtartását.
3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a felsőbb rendőri vezetést folyamatosan
tájékoztassa a településen tapasztaltakról és kérje a település helyzetének kiemelt
figyelemmel kísérését, a Gyömrői Rendőrőrs munkája, és a település
közbiztonsága tekintetében.

Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

5. napirendi pont:
Döntés a helyi választási bizottság tagjainak megválasztásáról.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a helyi választási bizottság
tagjainak megválasztását elfogadja, szavazzon.

215/2010. (08. 06.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Dr. Szántay Györgyöt (2230 Gyömrő, Pázmány u. 2.),
Tóth Gábornét (2230 Gyömrő, Liszt F. u. 41.),
Somogyi Károlyt (2230 Gyömrő, Szent István út 12.)
a Helyi Választási Bizottság tagjának,
Hajzer Zoltánnét (2230 Gyömrő, Károly u. 4.)
a Helyi Választási Bizottság póttagjának az 1997. évi
C. törvény 23. §. (2) bekezdése alapján megválasztja
Felelős: jegyző
Hat. idő: azonnal és folyamatos.

6. napirendi pont:
Döntés az SZSZB tagjainak megválasztásáról.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az SZSZB tagjainak
megválasztását elfogadja, szavazzon.

216/2010. (08. 06.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az 1997. évi C. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel
a 2010. évi LX. tv. 11. §-ában foglaltakra a szavazókörök sorszámának és területi
beosztásának változása (új szavazókörök) miatt a szavazatszámláló bizottságokba az
alábbi személyeket választja meg:

Szavazókör
Név
1. számú
tag
Molnárné Füstös Edit

Cím

tag
tag
póttag

Cserkúti Imréné
Deme Nándor
Burján Szilvia

Annahegyi u.
Bajcsy-Zsilinszky
út
Kossuth tér
Eperfasor

2. számú
tag
tag
tag
póttag

Pavlyás Istvánné
Tóthné Gúth Gizella
Németh Lászlóné
Szálas Istvánné

Akácfasor u.
Béla u.
Akácfasor u.
Pál Mihály u.

2.
98.
31.
1/a.

7.
12.
21.
7/c.

3. számú
tag

Munkás u.

tag
tag
póttag

Bánfi Lászlóné
Velladicsné Lempel
Nikoletta
Csontos Illésné
Agócs Istvánné

4.

Dózsa György út
Jókai u.
Petőfi u.

83.
20.
33.

4. számú
tag
tag
tag

Goór Tiborné
Volcz Zoltán
Tóthné Bálint Erzsébet

Tulipán u.
Zrínyi u.
Deák Ferenc u.

8.
12.
18.

5. számú
tag
tag
tag
póttag
póttag

Gál Józsefné
Balogh Györgyné
Szabó Judit
Kéri Béláné
Józsa Lászlóné

Pázmány u.
Rudolf u.
Frangepán u.
Pázmány u.
Pázmány u.

1.
9.
20.
46.
13/a.

6. számú
tag
tag
tag
póttag
póttag

Lovász László
Kavalecz Adél
Mihály Gyuláné
Herrné Poór Katalin
Kovácsné Gerőcs Éva

Csemetekert
Liszt Ferenc u.
Felvidéki u.
Felvidéki u.
Hattyú u.

96.
24.
26.
14/a.

tag
tag
tag

Steinmacherné Lőrincz
Katalin
Varga Imréné
Samuné Arany Anikó

Darányi u.
Darányi u.
Nefelejcs u.

póttag

Bálint Gáborné

Arany J. u.

8. számú
tag
tag
tag
póttag

Móni Mártonné
Nemesné Rádi Magdolna
Donkóné Micheller Katalin
Farkas Istvánné

Madách Imre u.
Segesvári u.
Nefelejcs u.
Bimbó u.

7. számú

9. számú

28/b.1/1
58.
26.
18. TT.
2.

1/b.
7.
60.
2.

tag
tag
tag

Vozzsanyikovné Papp Irén Fromm Antal u.
Molnárné Papp Ildikó
Üllői út
Zsemberi Andrásné
Csillag K. u.

14.
4.
4.

10. számú
tag
tag
tag
póttag
póttag

László Józsefné
Papp Lászlóné
Mondok Attiláné
Hatvani Lászlóné
Szépvölgyi Zoltán István

Liszt Ferenc u.
Mendei út
Mendei út
Mendei út
Mendei út

72.
37.
45.
1.
75.

Bercsényi u.
Szt.István út

81.
40.

tag

Barcsi Jánosné
Gellér Nándor Gábor
Dobossyné Molnár
Veronika

24.

póttag

Nagy Ferencné

Bercsényi u.
Táncsics Mihály
út

12. számú
tag
tag
tag

Becseiné Mészáros Ilona
Kalocsai Pálné
Baranyai Istvánné

Zrínyi u.
Kossuth Ferenc u.
Simon Mihály tér

17.
21.
3.

13. számú
tag
tag
tag
póttag
póttag

Daragó Lászlóné
Kéri Lászlóné
Horváth Ferencné
Varga Bianka
Fülöp Ferenc Mihályné

Frangepán u.
Frangepán u.
Pázmány u.
Frangepán u.
Frangepán u.

47.
47/a.
35.
37.
40/b.

14. számú
tag
tag
tag
póttag
póttag

Somogyi Béláné
Gáti Gézáné
Falusi Piroska
Hartai László
Czibula Ferencné

Határ u.
Szent Imre u.
Szent Imre u.
Eskü u.
Szent Imre u.

46.
28/a
15.
4/a.
43.

15. számú
tag
tag
tag

Tóth Ágnes
Mátra Péterné
Pergerné Albrecht Anna

Arany János u.
Szent Imre u.
Szent Imre u.

12.
131.
133.

11. számú
tag
tag

77.

16. számú
tag
tag
tag
póttag

György Lászlóné
Kovács Anikó Bernadett
Dr. Laveczkiné Szilvay
Szilvia
Hidasi Rózsa

Bimbó u.
Bimbó u.
Orgona u.
Állomás u.

63.
65.
6.
76/a.

A döntéssel egyidejűleg az 52/2010.(III.10.) sz. határozatában adott megbízatásokat
visszavonja.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal és folyamatos
Gyenes Levente polgármester: Aki a második határozati javaslattal egyetért, szavazzon.
217/2010. (08. 06.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Az 1997. évi X. törvény 23. §. (1) bekezdésében foglalt
hatásköre alapján a települési kisebbségi önkormányzati
képviselők választására kialakított szavazókör
szavazatszámláló bizottság tagjának:

Weiszenberger Béla
Márkus Marianna
Mogyorósi József Györgyné

Klapka u.
Csokonai u.
Rudolf u.

13.
34/a.
66.

a bizottság póttagjának:
Fábián István
Hajnal Gabriella

Deák F. u.
Baross u.
megválasztja.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal és folyamatos.

7. napirendi pont:

33.
19.

Döntés a Gyömrő Városi Sportklub 2010. I. félévi támogatás felhasználásáról szóló
beszámoló elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Gyömrő Városi Sportklub
beszámolóját elfogadja, szavazzon.
218/2010. (08. 06.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Gyömrő Városi Sportklub 2010. I. félévben felvett
önkormányzati támogatásokról szóló pénzügyi
beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

8. napirendi pont:
Döntés a Gyömrői Sportegyesület 2009. I. félévi támogatás felhasználásáról szóló
beszámoló elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Szilágyi Árpád képviselő: Annyit szeretne hozzáfűzni a témához, hogy örül annak, hogy
valóban jó beszámolót sikerült összehozni az egyesületnek.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Ha már itt van az egyesület elnöke, akkor véleményi
szerinti adják meg neki a lehetőséget a szóbeli tájékoztatásra, kiegészítésre.
Volcz Zoltánné testületi irodavezető: Azért nem szükséges a szóbeli tájékoztatás, mert
megtörtént írásban, minden képviselő megkapta az anyagban.
Gyenes Levente polgármester: Aki a Gyömrő Sportegyesület beszámolóját elfogadja,
szavazzon.
219/2010. (08. 06.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Gyömrői Sportegyesület 2010. I. félévben felvett
önkormányzati támogatásokról szóló
pénzügyi beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

9. napirendi pont:
Döntés a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény
álláshely számának 1 fő (nem pedagógus) konyhai dolgozó álláshellyel történő bővítéséről.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Weöres Sándor Általános
Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény álláshely számának 1 fő (nem
pedagógus) konyhai dolgozó álláshellyel történő bővítését elfogadja, szavazzon.

220/2010. (08. 06.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és
Táncművészeti Intézmény álláshelyének
számát 1 fő közalkalmazotti – konyhai dolgozó – álláshellyel növeli,
maximum A5-ös Kjt. szerinti besorolási bérrel,
2010. szeptember 1-jétől.
A 2010. költségvetési évben az intézmény
saját költségvetése – személyi juttatás és járulékok – terhére biztosítja a többletkiadást.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

10. napirendi pont:
Szabó László Dezső képviselő úr önálló képviselő indítványának megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Szabó László Dezső képviselő: Annyit tenne hozzá a témához, hogy a bizottság javaslatával
egyetért.
Gyenes Levente polgármester: Aki Szabó László Dezső képviselő Úr önálló képviselői
indítványát elfogadja, szavazzon.
221/2010. (08. 06.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt a Kossuth Ferenc utca
Petőfi Sándor utca – Dózsa György út közötti szakaszra:
 „vigyázat gyermekek, gyalogosforgalom” tábla
 „30 km/órás” sebességkorlátozás tábla

kihelyezéséről és
 valamint a lakosság bevonásával, a Kossuth F. utca
Jókai utca, Dózsa György út közötti szakaszán
folyamatos járda megépítéséről
Felhatalmazza a polgármestert, hogy
a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

11. napirendi pont:
Döntés a Visual Media Kft.-vel együttműködési megállapodás megtárgyalásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki elfogadja a Visual Media
Kft. történő megállapodás megkötését, szavazzon.

222/2010. (08. 06.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Visual Media Kft-vel megállapodást köt
az előterjesztett formában.
Felhatalmazza a polgármester, hogy a megállapodást kösse meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
Gyenes Levente polgármester: Aki a második határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

223/2010. (08. 06.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
13 igen szavazattal 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról,
Gyömrő város területén óriásplakát, „óriás-poszter” a városkép védelme
érdekében csak kivételes esetben, az önkormányzat hozzájárulásával létesíthető.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy bízza meg a PESTTERV Kft-t, hogy az
előkészítés alatt lévő HÉSZ módosításba illessze be a fenti módosítást.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos.

12. napirendi pont:
Döntés Rafael Erzsébet (2230. Gyömrő, Pázmány u. 11.) kérelmének megtárgyalásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki Rafael Erzsébet által tett
vételi ajánlatot elutasítja, szavazzon.

224/2010. (08. 06.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy Rafael Erzsébet
(2230. Gyömrő, Pázmány u. 11.) áltat tett vételi ajánlattal
nem kíván élni.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

13. napirendi pont:
Döntés a Boglárka nyugdíjas klub 2009. évi közhasznúsági jelentés megtárgyalásáról.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Boglárka nyugdíjas klub
2009. évi közhasznúsági jelentését tudomásul vette, szavazzon.

225/2010. (08. 06.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a
Boglárka Nyugdíjas Klub 2009. évi tevékenységéről
szóló közhasznú jelentést tudomásul vette.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

14. napirendi pont:
Döntés a Pedagógiai Szakmai Szolgálat minőségirányítási program jóváhagyásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Pedagógiai Szakmai
Szolgálat minőségirányítási programját elfogadja, szavazzon.
226/2010. (08. 06.) sz. önkormányzati határozat:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Bölcsőde és Gyermekközpont
keretein belül működő Pedagógiai Szakszolgálat
minőségirányítási programját jóváhagyta.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

15. napirendi pont:
Döntés „Települési vízrendezés fejlesztése” című KMOP-2010-3.3.1. kódszámú pályázati
felhívásra „Gyömrői 13. sz. vízgyűjtő belterületi vízrendezése” címmel megjelent pályázati
önrész biztosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kiosztásra került egy előterjesztés, ami egy új pályázatot
takar. Települési vízrendezésre nyújtanának be pályázatot 80.000.000,- Ft értékben. A Dózsa
György út környékén a felszíni csapadékvíz elvezetést rendezné.
Simon László képviselő: Ez fogadja azt a vizet is ami a Szent Istvánról zúdul le?
Gyenes Levente polgármester: Így van. Ez az egyetlen olyan tervük, amire tervdokumetációt
kell beadni. Aki a „Települési vízrendezés fejlesztése” című KMOP-2010-3.3.1. kódszámú
pályázati felhívásra „Gyömrői 13. sz. vízgyűjtő belterületi vízrendezése” címmel megjelent
pályázati önrész biztosítását elfogadja, szavazzon.

227/2010. (08. 06.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a Közép-Magyarországi Operatív
Program által meghirdetett „Települési vízrendezés fejlesztése”
című KMOP-2010-3.3.1. kódszámú pályázati felhívásra
„Gyömrői 13. sz. vízgyűjtő belterületi vízrendezése” címmel
A beruházás költsége (bruttó)
Pályázott támogatás összege 90% (bruttó)
Önkormányzat által biztosított önrész
(minimum 10% bruttó)

80.000.000,- Ft.
72.000.000,- Ft.
8.000.000,- Ft.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önrészt a 2011. évi
költségvetésbe beépíti.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

15. napirendi pont:
Bizottsági beszámolók elfogadása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a VOKS Bizottság
beszámolóját elfogadja, szavazzon.
228/2010. (08. 06.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
VOKS Bizottság beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Településügyi,
Vagyonkezelő és Közbiztonsági Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.
229/2010. (08. 06.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Településügyi, Vagyonkezelő és Közbiztonsági Bizottság
beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.
230/2010. (08. 06.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság beszámolóját
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

NAPIREND UTÁNI FELSZÓLALÁS:

Kossuth László képviselő: Napirendi pont után annyit szeretne mondani, hogy a Csütörtöki
játszótér lekaszálása megtörtént.
Székely Attila képviselő: Képviselő társait szeretné meghívni sok szeretettel az augusztus 20-i
ünnepségsorozatra.
Mezey Attila alpolgármester: Sajnálja, hogy így alakult, de pályázat miatt egy rendkívüli
testületi ülést kell tartani jövő hét kedden. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola új szárny
építése megkezdődhessen, szükség van a testületi döntésre.
Gyenes Levente polgármester: Akkor azt kéri, hogy a polgármesteri tárgyalóban tartsák meg
az ülést, mert azon a héten igazgatási szünet van, ezért az „A” épület nincs nyitva.
Szabó László Dezső képviselő: Tisztelettel meghívja a képviselő-testület minden tagját
augusztus 28-ra a Művelődési Házban megrendezésre kerülő verses könyvének bemutatására.
Gyenes Levente polgármester: Nagyon köszöni a hozzászólást. Megköszöni a részvételt, az
ülést bezárja.

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

