JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülésén, 2011. október
10-én, a Polgármesteri Hivatal „B” épület polgármesteri tárgyalójában.
Jelen vannak:

Mezey Attila, Hodruszky Lajos alpolgármester, Fábián Béla, Garamszegi
Sándor, Gáspár Krisztián, Kossuth László, Spaits Miklós, Székely Attila,
Tölli László képviselő.

Távolmaradását előre
jelezte:
Gyenes Levente polgármester
Sas Zoltán képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Béres Rita aljegyző
Volcz Zoltánné testületi irodavezető
Harcsásné Tancsa Krisztina műszaki iroda ügyintéző
Mezey Attila alpolgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 9 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Herczku Dóra vezeti.
Mezey Attila alpolgármester: Szeretné a 9 napirendi pontot, levenni az ülés napirendjei közül,
és elnapolni annak tárgyalását, mivel a közbeszerzésénél a beadott ajánlatokra hiánypótlást
kellett kiírni, ezért elhúzódik a döntéshozatal. Aki a 9. napirendi pont napirendről való
levételével egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag egyetért a 9.
napirendi pont napirendről való levételével.
Mezey Attila alpolgármester: Aki a meghívóban szereplő napirendi pontokat a módosítással
együtt elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat a
módosítással együtt 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.

1.1. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő és Környéke Támogató Szolgálat, Házi Segítségnyújtás,
Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Mikrotérségi Intézményi Társulás társulási
megállapodás módosításáról.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a megállapodás módosítását
elfogadja, szavazzon.
202/2011. (10.10.) önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete

9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Gyömrő és Környéke Támogató Szolgálat Házi Segítségnyújtás, Jelzőrendszeres Házi
Segítségnyújtás Mikrotérségi Intézményi Társulás a Társulási Megállapodását (a
továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak szerint módosítja:
1. A Megállapodás 5. pontjában szereplő rendelkezés számozása 5.1. alpontra változik, és az
5. pont az alábbi 5.2. alponttal egészül ki:
„5.2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybe vételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról – házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és
támogató szolgáltatás – díjairól szóló rendelet megalkotására kijelölt önkormányzat:
Gyömrő Város Önkormányzata, 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1.”
2. A Megállapodás 6.14 alpontja hatályát veszti. Az azt követő alpontok számozása eggyel
csökken.
3. A Megállapodás 7.2. alpontjában a „területi irodáit” szövegrész hatályát veszti.
4. A Megállapodás 8.2.1 alpontjában a „havonta minden hónap 27-ig folyósítják Gyömrő
Város Önkormányzatával és a különbözetet rendezik”. szövegrész hatályát veszti.
5. A Megállapodás 8.7. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
8.7.
A 7.3. pont szerinti helyiség rendeltetésszerű használatához szükséges
infrastruktúra,
berendezési
és
felszerelési
tárgyak
beszerzéséről,
karbantartásáról és pótlásáról, a helyiséghasználathoz kapcsolódó közüzemi
költségekről, illetve a támogató szolgálat, házi segítségnyújtás munkájához és
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kapcsolódó dologi kiadásokról a saját
költségvetésük terhére a tagok maguk gondoskodnak.
6. A Megállapodás 8.9. alpontjában „havi bontásban,” illetve „a tárgyhónapot megelőző
hónap 27-ig” szövegrész hatályt veszti.
7. A Megállapodás 10.8 alpontjában „- a jövő évi költségvetési koncepció készítés
időszakában” a szövegrész hatályát veszti.
8. A Megállapodás 12. pontja a „Gyömrő Város Önkormányzatának jegyzője, illetve”
szövegrész továbbá a „félévente” szövegrész hatályát veszti:
9. A Megállapodás 14.1 alpontjában „(a képviselőtestület határozatába foglaltan)” szövegrész
hatályát veszti.
10. A Megállapodás 17.2. alponja hatályát veszti.
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11. A Megállapodás 18.2 alpontjában „a tag a társulási hozzájárulás esedékes havi összegét
határidőben nem utalja át és az ismételt elnöki felhívás utáni 3 hónapon belül újra
késedelembe esik,” szövegrész hatályát veszti.
12. A Megállapodás 7.3 alpontjának második mondata hatályát veszti.
13. A Megállapodás 20 pontjában a ” Társulás,” szövegrész hatályát veszti.
14. A Megállapodás 23 pontjában „A társulás ellenőrzése: A társulás tagjai kölcsönösen
rögzítik, hogy a költségvetési beszámolót megelőzően -4 tagú, a pénzügyi bizottsági
elnökökből álló ellenőrzési bizottság útján- pénzügyi ellenőrzést folytatnak, melynek
eredményéről a tanácsnak s a bizottsági elnökök saját képviselő-testületüknek beszámolnak.”
szövegrész hatályát veszti.
és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodást elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

1.2 napirendi pont:
Döntés Maglód és Környéke Közösségi Ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás
társulási megállapodás módosításáról.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a megállapodás módosítását
elfogadja, szavazzon.
203/2011. (10.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Maglód és Környéke Közösségi Ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás Társulási
a Társulási Megállapodását (a továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak szerint
módosítja:
1. A Megállapodás 5. pontjában szereplő rendelkezés számozása 5.1. alpontra változik, és az
5. pont az alábbi 5.2. alponttal egészül ki:
„5.2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról (közösségi ellátás szenvedély‐betegek
körében), azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
önkormányzati rendelet megalkotására kijelölt önkormányzat: Maglód Város
Önkormányzata 2234 Maglód, Fő u. 12.”
2. A Megállapodás 6.9. alpontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„6.9. Az Intézmény gesztor önkormányzaton kívüli Telephelyei és összes ellátási területei:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat; Nevelési Tanácsadó; Bölcsőde és Gyermekközpont
2230 Gyömrő, Tompa M. u. 21.
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Üllő Város Humán Szolgáltató Központ és Nevelési Tanácsadó 2225 Üllő, Pesti u. 98.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2220 Vecsés, Telepi u. 44/a,
Ecser község (mint ellátási terület)”
3. A Megállapodás 6.10. alpontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„6.10. Az Intézmény tevékenységi köre: (az Intézmény által ellátott feladatok):
A 2. pont szerinti települések közigazgatási területén: az Szt. 57. § (1) bekezdés g)
pontja szerinti közösségi ellátás, mint önkormányzati feladat ellátása.”
4. A Megállapodás 6.11. alpontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„6.11. Az Intézmény államháztartási besorolása:
a) Alapítója szerint: helyi önkormányzati költségvetési szerv.
[az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
88. § (1) bekezdés b) pont; az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009.(XII. 19.)Korm. rendelet (a továbbikban Ámr.) 8. § (3) bekezdés c)
pont]
b) Gazdálkodási jogköre szerint: önállóan működő költségvetési szerv.
[Ámr. 8/A. §, 9. § (3) bekezdés]
Gazdálkodási és pénzügyi feladatait Maglód Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala látja el. Erről a gesztor intézmény és a gesztor
önkormányzat gazdálkodási megállapodása részletesen rendelkezik.”
5. A Megállapodás 6.14. alpontja hatályát veszti. Az azt követő alpontok számozása eggyel
csökken.
6. A Megállapodás 6.15. – az új számozás szerint 6.14. – alpontja helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek:
„6.14. Az Intézmény egyszemélyi vezetés alatt működik. Az Intézmény vezetőjét (a
vonatkozó jogszabályok szerint) Mayerné Lénárd Arankát Maglód Város
Önkor‐mányzat Képviselő‐testülete nevezi ki és menti fel. A döntés előtt ki kell
kérni a mikrotérségi társulási Tanács (a továbbiakban: Tanács) véleményét. A
Tanács e kérdésben hozott határozata a kinevezés és a felmentés vonatkozásában
konzultatív jellegű. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogok Maglód
Város Polgármesterét illetik meg.
Az Intézmény vezetője a Megállapodás életbelépésekor: Gottl Aranka.”
7. A Megállapodás 6.17. alpontja hatályát veszti. Az azt követő alpontok számozása eggyel
csökken.
8. A Megállapodás 6.18. – az új számozás szerint 6.16. – alpontja helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek:
„6.16. Az Intézmény az alábbi szövegű hivatalos bélyegzőket használhatja:
Maglód Városi Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
(Közösségi ellátás) 2234 Maglód, Fő u. 24. Telefon/Fax: 29/325‐156.”
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9. A Megállapodás 6.20. – az új számozás szerint a 6.17. – alpontjában a „(különösen az
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 10. § (4)
bekezdés)” szövegrész hatályát veszti.
10. A Megállapodás 7.2 alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7.2. Az Intézmény telephelyeit és ellátási területét a megállapodás 6.9. pontja tartalmazza.”
11. A Megállapodás 7.3 alpontjának második mondata hatályát veszti.
12. A Megállapodás 8.2 alpontjában a ”Monor és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
(továbbiakban: Mt Tökt)” szövegrész helyébe a ”Monor és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás (a továbbiakban: MT TÖKT)” szövegrész lép.
13. A Megállapodás 8.3 alpontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„8.3. A társult felek megállapodnak, hogy a személyi kiadásokat a MT TÖKT által igényelt
kiegészítő normatív támogatás és a gesztor önkormányzat által leigényelt
alapnormatíva településekre eső részével csökkentve elszámolnak Maglód Város
Önkormányzatával és a különbözetet az alábbi időpontokban rendezik:
– június 30‐ai állapot szerint......................................................... augusztus 15‐éig,
– szeptember 30‐ai állapot szerint................................................. október 31‐éig,
– december 31‐ei előzetes állapot szerint..................................... december 31‐éig,
– december 31‐ei végleges állapot szerint.....tárgyévet követő év március 15‐éig.”
14. A Megállapodás 8.5 alpontjában az ”Mt Tökt” szövegrész helyébe az ”MT TÖKT”
szövegrész lép.
15. A Megállapodás 8.9., 8.10., 8.11. és 8.12. alpontja hatályukat vesztik. Az azt követő
alpontok számozása eggyel csökken.
16. A Megállapodás 8.14. – az új számozás szerint 8.10. – alpontja helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek:
„6.10. A társulási hozzájárulást a 8.3. pontban foglaltak szerint, külön felhívás nélkül Maglód
Város Önkormányzatnak az ERSTE Bank Hungary Rt‐nél (1075 Budapest,
Rumbach Sebestyén u. 19‐21.) vezetett 11600006‐00000000‐10716531 számú
költségvetési elszámolási számlaszámra kell átutalni. Késedelem esetén a mulasztó
tag az ellátás folyamatossága érdekében a finanszírozó tagnak a tartozás összegére
nézve, a késedelmes időszakra kamatként a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszeres összegét köteles megfizetni.
17. A Megállapodás 10.3. alpontjában a ”legalább négy ülést tart” szövegrész helyébe a
”legalább három ülést tart” szövegrész lép.
18. A Megállapodás 10.6. és 10.7. alpontjaiban a ”közigazgatási hivatal” szövegrészek
helyébe a ”Kormányhivatal” szövegrészek lépnek.
19. A Megállapodás 10.8. alpontjában ”– a költségvetési koncepció készítés időszakában –”
szövegrész hatályát veszti.
20. A Megállapodás 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„12. Az Intézmény pénzügyi és szakmai helyzetéről az Intézmény vezetője a tárgyévet
követő év március 31‐éig tájékoztatja a Tanácsot.”
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21. A Megállapodás 16.1. alpontjában a ”Monor és térsége Többcélú Önkormányzati
Társulás” szövegrészek helyébe az ”MT TÖKT településeinek” szövegrész lép.
22. A Megállapodás 17.2. alpontja hatályát veszti. A 17.1. alpont, mint szerkezeti egység
megszűnik, az abban foglalt rendelkezés változatlan tartalommal a 17. pontba kerül át.
23. A Megállapodás 18.2. alpont ”a tag a társulási hozzájárulás esedékes havi összegét
határidőben nem utalja át és az ismételt elnöki felhívás utáni 3 hónapon belül újra
késedelembe esik,” szövegű francia bekezdése hatályát veszti.
24. A Megállapodás 20. pontjában a ”Társulás, a” szövegrész hatályát veszti.
25. A Megállapodás 24. pontja hatályát veszti, azt azt követő pont számozása eggyel csökken.
és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodást elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

1.3 napirendi pont:
Döntés Vecsés és környéke időskorúak nappali ellátására létrehozott Mikrotérségi
Intézményi Társulás társulási megállapodás módosításáról.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a megállapodás módosítását
elfogadja, szavazzon.

204/2011. (10.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Vecsés és környéke időskorúak nappali ellátására létrehozott
Mikrotérségi Intézményi Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
megállapodását az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

1.4. napirendi pont:
Döntés Vecsés és Környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátásra Mikrotérségi
Intézményi Társulás társulási megállapodás módosításáról.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a megállapodás módosítását
elfogadja, szavazzon.
205/2011. (10.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
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9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Vecsés és Környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátásra
Mikrotérségi Intézményi Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
megállapodását az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2. napirendi pont:
Döntés a „Harmónia K” Közhasznú Nonprofit Kft. kérelmének megtárgyalásáról.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a megállapodás módosítását
elfogadja, szavazzon.

206/2011. (10.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a „Harmónia K” Közhasznú Nonprofit Kft-vel
megkötött ellátási és együttműködési megállapodást az alábbiak szerint módosítja:
1. A Megállapodásban szereplő fenntartó neve HARMÓNIA K Szociális Közhasznú
Nonprofit Kft-re módosul.
2. A Megállapodás 3.a alpontjában a működési engedély száma: 90-1363/3/2010. számra
módosul.
3. A Megállapodás 3.a. alpontjában az „időskorúak gondozóháza 2 fő” szövegrész hatályát
veszti.
4. A Megállapodás 3.b alpontjában a működési engedély száma: 90-5292/1/2010. számra
módosul.
5. A Megállapodás 3.c alpontjában a működési engedély száma: 90-5291/1/2010. számra
módosul.
6. A Megállapodás 3.c alpontjában az „intézmény típusa: ápolást, gondozást nyújtó vegyes
profilú intézmény” szövegrész hatályát veszti.
7. A Megállapodás 3.d alpontjában a működési engedély száma: 90-5289/1/2010. számra
módosul.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződésmódosítást írja alá.
Felelős: polgármester
Hat idő: azonnal

3.napirendi pont:
Döntés a Gyömrői Tüzeléstechnikai és Kéményseprő Bt. kérelmének megtárgyalásáról.
7

Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Miért van szükség a módosításra?
Varga Ernő jegyző: A vállalkozónak így kedvezőbb a feladatellátás. A módosítás csak
annyiban érinti az Önkormányzatot és a településen élőket, hogy a Gyömrői Tüzeléstechnikai
és Kéményseprő Bt. helyett a továbbiakban egyéni vállalkozóként kívánja a feladatot ellátni,
változatlan díjazás ellenében.
Mezey Attila alpolgármester: Aki a megállapodás módosítását elfogadja, szavazzon.
207/2011. (10.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrői Tüzeléstechnikai és Kéményseprő Bt. által benyújtott
státuszváltozásról szóló kérelmét, mely szerint a továbbiakban a tevékenységet egyéni
vállalkozóként látja el elfogadja, ennek alapján a szerződést módosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződésmódosítást írja alá.
Felelős: polgármester
Hat idő: azonnal

4. napirendi pont:
Döntés a 15/2002. (VI. 13.) számú köztisztasági, közterületi és környezetvédelmi és
szabályairól szóló rendelet módosításáról.
Mezey Attila alpolgármester: Az égetés rendje volt a szabályozandó kérdés.
Gáspár Krisztián képviselő: Az előterjesztésben az szerepel, hogy lakossági bejelentések
érkeztek. A kérdése az, hogy mi volt a problémájuk az égetési renddel, miért kellett a keddi és
a pénteki napot módosítani?
Mezey Attila alpolgármester: Az égetési rendeletet már többször módosította a Képviselőtestület. A legkisebb probléma a tavaly elfogadott égetési renddel volt, nyilván azért mert
bevezették egy jelképes összegért a lombelszállítás rendszerét. Ezzel megoldódott az, hogy
azok a lakosok, akik nem akartak égetni, de nem tudták hova tenni a lombhulladékot,
zsákokban kitehették és a szemétszállító cég elszállította. Ezután a településen megjelent a
szelektív hulladékgyűjtés és már ingyen elszállítják a zöldzsákba kikészített lombhulladékot
ezért úgy gondolták, hogy nincs szükség a heti két napos égetésre, melyet a műszaki osztály
javaslatára próbálták leszabályozni. Ennek értelmében a szemétszállítás rendjéhez igazítva
lehet a településen égetni. Emellett érkeztek panaszok, amelyek a rendelet be nem tartásából
adódnak. Ez alapvetően a szankcionálási tárgykörbe tartozik és nem feltétlenül abba, hogy a
rendelet ne lenne jó. A javaslata az lenne, hogy a rendeletet most ne módosítsák, hanem a
következő év tavaszán vizsgálják felül a további beérkezett panaszok, észrevételek alapján.
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Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki 15/2002. (VI. 13.) számú köztisztasági, közterületi és
környezetvédelmi és szabályairól szóló rendelet módosítását nem javasolja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással a 15/2002. (VI. 13.) számú köztisztasági, közterületi és környezetvédelmi és
szabályairól szóló rendeletet nem módosítja.

5. napirendi pont:
Döntés a Kenyérház Keresztyén Alapítvány kérelmének megtárgyalásáról.
Mezey Attila alpolgármester: A bizottság és Hodruszky Lajos alpolgármester úr foglalkozott
ezzel a témával. Kovács Dénesnek jogos elvárása, hogy a testület mondja ki végre konkrétan,
hogy tud-e nekik területet adni vagy sem. A bizottság azt javasolta, hogy elviekben
támogassák a Kenyérház Keresztyén Alapítvány kérelmét, rehabilitációs központ létesítéséről,
de ehhez – a felajánlott területen kívül – másik területet biztosítani nem tudnak. Támogatják
az elképzelést, de nem tudnak a terület megvásárlásában segíteni.
Hodruszky Lajos alpolgármester: A bizottság továbbra is fenntartja azt az Önkormányzati
javaslatot, hogy az előterjesztésben szereplő 2 ha területből 0,8 ha területet odaadnak, de az
alapítvány ezt nem fogadja el.
Gáspár Krisztián képviselő: Az alapítványnak nem a terület méretével van problémája,
hanem, a hellyel. Ők az Annahegyi út felöli részt szeretnék megkapni, de ezzel szemben a
szemétbánya felöli területet kapnák.
Spaits Miklós képviselő: Eddig sem szavazta meg a Kenyérház Alapítvány kérelmét, és nem
támogatta az ötletet, mert fenntartásokkal kezeli ezt az egészet. Szép dolog a szociális
gondoskodás, bár aggodalomra ad okot, hogy milyen embereket lehet behozni adott esetben
pont a belvárosba. Azzal meg maximálisan egyetért, hogy az Alapítvány vegyen ott telket
ahol tud, de ez nem a városnak a problémája.
Kossuth László képviselő: Annyit szeretne kiegészítésül hozzátenni, hogy az alapítvány
vezetőjének az volt a kérése, hogy a testület döntéséről írásban tájékoztassák őket.
Mezey Attila alpolgármester: Természetesen. Tehát azt javasolja, hogy a képviselő-testület
adjon elvi hozzájárulását a Kenyérház Keresztyén Alapítvány kérelméhez, azonban ehhez
ingatlant biztosítani nem tud. Ennek ellenére az általuk önállóan, saját forrásból megvásárolt
terület beépíthetőségében, besorolásának módosításában maximális segítséget nyújtanak.
Aki a határozati javaslatban foglaltakat a módosítással együtt elfogadja, szavazzon.
208/2011. (10.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
dönt arról, hogy
elvi hozzájárulását adja a Kenyérház Keresztyén Alapítvány
kérelmére azzal, hogy:
- Gyömrő Város telket nem tud biztosítani a beruházáshoz,
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- az Alapítvány által önállóan,
saját forrásból megvásárolt terület besorolását szükség esetén módosítja, melyen
- az Alapítvány csak a kérelmében megjelölt funkciójú
ingatlant építhet.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

6. napirendi pont:
Döntés a Telenor Zártkörűen Működő Rt. bérleti szerződésének megkötéséről.
Mezey Attila alpolgármester: A bizottság megfontolásra javasolja ezt a kérdést, és mielőtt
ténylegesen döntésre kerülne sor javasolja, hogy végezzenek közvélemény kutatást az
intézményvezetők és a szülők körében.
Gáspár Krisztián képviselő: A szerződésben olvasgatta, hogy nem a Telenor szolgáltatásának
a bővítéséről van szó, hanem az internet szolgáltatásának a javításáról.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Részben, hiszen valóban a Telenor akar olyan internetbővítési szolgáltatást bevezetni, ami 3 G-s rendszeren elérhető, de inkább a telefonra fektetik
a hangsúlyt.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki elfogadja, hogy a Képviselő –
testület elvi hozzájárulását adjon a Telenor Magyarország Zárkörűen működő Rt-nek,
szavazzon.
209/2011. (10.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Telenor Magyarország Zárkörűen működő Rt.-nek
elvi hozzájárulást ad a három adótorony elhelyezéséhez.
Felkéri a polgármestert, hogy a végleges döntés meghozatala előtt
az Ügyrendi Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslatának
megfelelően a szükséges közvélemény kutatás elvégzéséről
gondoskodjon, annak eredményéről tájékoztassa
a Képviselő-testületet.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

7. napirendi pont:
Döntés Szilágyi Attila (2230. Gyömrő, Köztársaság u. 44.) sz. alatti lakos kérelmének
megtárgyalásáról.
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Mezey Attila alpolgármester: A bizottság a témát tárgyalta, és javasolta a Képviselőtestületnek az egyedi kérelem elutasítását, azzal, hogy az egész Határ utca kérdését és
besorolását tárgyalják meg újra. Jogszabály szerint úgy lehet a területi besorolást módosítani,
hogy ez egész tömböt módosítják.
Gáspár Krisztián képviselő: Az lenne a kérése, hogy ilyen esetben az anyagba tegyenek egy
térképet, hogy teljesen egyértelmű legyen, melyik területről beszélnek.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a kérelem elutasítását
elfogadja, szavazzon.
210/2011. (10.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
9 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szilágyi Attila (2230. Gyömrő,
Köztársaság u. 44.) sz. alatti lakos a14/2011.(V.20.) önk. rendeletben,
a Határ utca északi telektömbjére meghatározott Lke-1 építési övezet,
Lke-2 építési övezetre történő módosítása
iránti kérelmét elutasítja.
Mivel az esetleges Határ úti módosításokat egy
csomagban kívánja megoldani.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos.

8. napirendi pont:
Döntés „a Gyömrői Polgármesteri Hivatal régi ''A'' épületének komplex
akadálymentesítése című KMOP -4.5.3 kódszámú, pályázat önrész biztosításáról.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki „a Gyömrői Polgármesteri
HivataI régi ''A'' épületének komplex akadálymentesítése című KMOP -4.5.3 kódszámú,
pályázat önrész biztosítását elfogadja, szavazzon.
211/2011. (10.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy „a Gyömrői Polgármesteri HivataI régi ''A''
épületének kompIex akadálymentesítése című
KMOP -4.5.3 kódszámú
pályázat elszámolható költsége összesen: 16.391.030,- Ft
Az igényelt támogatás összege: 14.751.927,- Ft
és vállalja, hogy a pályázott célok megvalósításához szükséges
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önrészt, 1.639.103,- Ft összeget 2011. évi költségvetésében biztosítja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

10. napirendi pont:
DIGI Kft. kérelmének megtárgyalása.
Mezey Attila alpolgármester: Felkéri Hodruszky Lajos alpolgármester urat, hogy pár szóban
tájékoztassa a testület tagjait a témával kapcsolatban.
Hodruszky Lajos alpolgármester: A cég megkereste az Önkormányzatot, hogy szeretne egy
újabb szolgáltatást beindítani a városban, ha testület is egyetért vele. Ez egy kábeles
szolgáltató lenne, a legmodernebb optikai kábellel hoznák a szolgáltatást, amely 81 csatornát ,
20MBit letöltési- és 10 MBit feltöltési sebességet foglalna magába bruttó 6.000,-Ft/hó
összegben. Egy hátránya van, amin az Önkormányzatnak el kell gondolkodnia, hogy még egy
kábelt jelentene az Elmű oszlopokon.
Mezey Attila alpolgármester: Valóban az a javaslat, hogy egyenlőre a testület csak elvi
hozzájárulását adja a szolgáltatónak, hiszen a szerződéskötés előtt ennek a feltétele
tisztázandó. A városvezetés is azon az állásponton van, hogy inkább engednek még egy
szolgáltatót, mert nem akarják a lakosokat elzárni a kedvező ajánlatoktól.
Gáspár Krisztián képviselő: Mielőtt bármilyen hozzájárulásukat adnák, nem lehetne úgy
megfogalmazni a feltételeket, hogy ahol olyan átalakítások kezdődnek a városban ahol
minden szolgáltató lehelyezi a kábelt a föld alá, ott a DIGI Kft-t is kötelezhetnék, hogy ingyen
és bérmentve tegye ez meg.
Mezey Attila alpolgármester: Természetesen, a szerződéskötés előtt, a feltételeket tisztázni
kell. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki elfogadja, hogy a DIGI Kft-részére adják meg az elvi
hozzájárulást, szavazzon.
212/2011. (10.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1.
A Képviselő - testület elvi hozzájárulást ad DIGI Kft részére
a településen légvezetékes hálózat kiépítésére.
2.
Felkéri a polgármestert, hogy a DIGI Kft. képviselőjével
folytasson tárgyalásokat a szerződés megkötése előtt
annak feltételeiről és ennek eredményéről tájékoztassa a képviselőtestületet.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal
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11. napirendi pont:
Döntés az egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési terv jóváhagyásáról.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az egységes szerkezetbe
foglalt közbeszerzési tervet jóváhagyja, szavazzon.
213/2011. (10.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a határozat mellékletét képező
egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési
tervet elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

12. napirendi pont:
Döntés a 2012. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a 2012. évi belső ellenőrzési
ütemtervet elfogadja, szavazzon.

214/2011. (10.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a 2012. évben a belső ellenőrzési ütemterv
a Polgármesteri Hivatal szabályzatainak felülvizsgálata
és aktualizálása tevékenységi kört
tartalmazza.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

13. napirendi pont:
Bizottsági beszámolók elfogadása.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.
215/2011. (10.10.) sz. önkormányzati határozat:
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Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Településügyi,
Vagyonkezelő és Közbiztonsági Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

216/2011. (10.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi Bizottság
beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Mezey Attila alpolgármester: Megköszöni a részvételt az ülést bezárja.

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző
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