JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén,
2011. november 23-án, a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében.
Jelen vannak: Mezey Attila, Hodruszky Lajos alpolgármester. Fábián Bála, Garamszegi
Sándor, Gáspár Krisztián, Kossuth László, Székely Attila Tölli László
képviselő.
Távolmaradását előre
jelezte:
Gyenes Levente polgármester
Sas Zoltán képviselő
Spaits Miklós képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Kissné Páska Andrea pü. irodavezető
Volcz Zoltánné testületi irodavezető
Mezey Attila alpolgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 8 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Mezey Attila alpolgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
1. napirendi pont:
A ¾ éves költségvetési tájékoztató megtárgyalása.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Átolvasta az anyagot és a hitelekkel kapcsolatban lenne tisztázó
kérdése. Az eredeti döntés szerint 279 millió forintot kívántak felvenni és ehhez képest most
196 millió forint működési költség, és 54 millió forint fejlesztési költség látszik a táblázatban.
Mezey Attila alpolgármester: A folyószámlahitel van benne.
Kissné Páska Andrea pü. irodavezető: A működési célú hitel azonos
hitelkerettel, ami szeptember 30-i pillanatnyi állapotot mutatja.

a folyószámla

Mezey Attila alpolgármester: Kétszer 150 millió forint előirányzatuk volt, a testület ebből a
városközpont fejlesztési pályázatot kívánta finanszírozni, ami már megkezdődött. A 196
millió forintos működési hitel azt jelenti, hogy ekkora összeget használtak fel, amit amikor
megérkezik a pályázati finanszírozás, visszafizetnek. Ez a szeptember 30-i állapot, ami azt
jelenti, hogy ennyi pénzük volt kint.
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Kissné Páska Andrea pü. irodavezető: A szeptember 30-i még nem hívtuk le a 150 milliós
hitelkeretet, ez egy tavalyi hitel, ami csak januárban teljesült.
Gáspár Krisztián képviselő: A kiadási rovatnál van egy 15 millió forintos tétel, aminek nem
volt előirányzata.
Kissné Páska Andrea pü. irodavezető: Az, majd rendeletkorrigálással fog módosulni és a
norvég pályázathoz kapcsolódik.
Mezey Attila alpolgármester: Aki a ¾ éves költségvetési tájékoztatót elfogadja, szavazzon.
253/2011. (11. 23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a 2011. évi költségvetés háromnegyed évi
teljesítéséről szóló tájékoztatóját elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

2. napirendi pont:
Döntés a 3/2011. (02. 17.) sz. költségvetési rendelet módosításáról.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a 3/2011. (02. 17.) sz.
költségvetési rendelet módosításával egyetért, szavazzon.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
29/2011. sz. rendeletét
a 3/2011. (02. 17.) sz. költségvetési rendelet módosításáról.

3. napirendi pont:
Döntés a Gyömrői régi „A” épület Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési kiviteli terve
című KMOP -4.5.3-10-11-2011-0034 azonosító számú pályázat támogatói okiratban
foglaltaktól való elállásáról.
Mezey Attila alpolgármester: Több dolog indokolta az elállást, az egyik, hogy a pályázatíró
cég 12 millió forintot nyert a beruházásra, amiből meg lehetett volna valósítani. Kiderült,
hogy ennyiből mégsem lehet a kivitelezést megoldani. Két döntés állt az önkormányzat előtt,
az egyik, hogy kiegészítik 8 millió forinttal, a másik, hogy visszalép. Most a városvezetés azt
a javaslatot terjeszti a testület elé, hogy adják vissza a pályázatot és várjanak a jövő évig, vagy
3 millió forintból 2012-ben oldják meg azt a beruházást, ami a hivatal épületének a felújítását
érinti. Jelen pillanatban nem költenének erre a pályázatra 8 millió forintot. Kérdés,
hozzászólás?

3

Gáspár Krisztián képviselő: Az az információja, hogy jövőre nem lesz ilyen jellegű pályázat,
ezért mégis át kellene gondolni a dolgot, mert a legkedvezőbb ajánlat 15 millió forint volt, ez
pedig csak 2 millió forinttal több, mint a pályázati összeg. A tervezővel kellene egyeztetni az
ajánlatot, hátha valamilyen kiviteli megoldást ki lehet találni. Fussanak még egy kört.
Mezey Attila alpolgármester: A tervezővel eddig háromszor folytattak egyeztetést és azt
mondták, hogy ezt a kivitelezést 20 millió forint alatt nem lehet megoldani. Szakértővel is
megnézették az anyagot és ő is azt támasztotta alá, hogy irreális 20 millió forint alatt
elvégezni a kivitelezést. Jelen pillanatban bizonytalan az „A” épület sorsa, ezért erről most ne
döntsenek. Gáspár Krisztián képviselő úrnak volt egy módosító indítványa, aki azzal egyetért,
szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület Gáspár Krisztián képviselő úr módosító indítványát
1 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 7 tartózkodással elvetette.
Mezey Attila alpolgármester: Aki az eredeti határozati javaslatban foglaltakkal egyetért,
szavazzon.
254/2011. (11. 23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
dönt arról, hogy:
A Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft., mint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogató képviseletében eljáró
közreműködő szervezet felé a „Gyömrői régi „A” épület Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítési kiviteli terve” című KMOP -4.5.3-10-11-2011-0034 azonosító számú
pályázat támogatói nyilatkozatban foglaltaktól való elállását bejelenti, a pályázatot nem
valósítja meg, azt visszaadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos.

4. napirendi pont:
A 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása.
Mezey Attila alpolgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a témát. A
jelenleg hatályos törvény szerint a koncepciót november 30-ig el kell fogadni. Akár egy
mondat: „az új törvénynek való megfelelés” is lehetne a koncepció, mert még minden
bizonytalan. Aki a 2012. évi költségvetési koncepciót az előterjesztett formában elfogadja,
szavazzon.
255/2011. (11. 23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy , hogy Gyömrő Város Önkormányzatának
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2012. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztett formában elfogadja.
A koncepció jelen határozat mellékletét képezi.
Felelős: polgármester.
Hat. Idő: azonnal.

5. napirendi pont:
Maglód Város Önkormányzat kérelmének megtárgyalása.
Mezey Attila alpolgármester: Maglód a gyömrői önkormányzat által kifejtett intézkedés
hatására beterjesztett egy kérelmet, hogy napi 20 m3 szennyvíz-kezelési kontingenst szeretne
megvásárolni, mert a sajátját kvótáját már túllépte. Még idén, de legkésőbb januárba a testület
elé kerül a koncepció, melyben hosszú távra megtervezik a szennyvíz-tisztítás
felhasználásának lehetőségeit. Maglód hét millió forintot ajánlott, de Gyömrő 8 millió forintot
kér érte. Ez az értékesítés nem veszélyezteti településünk ellátását, mert jelen pillanatban 400500 m3 szabad kontingensük van. Azt javasolja, hogy feltételhez kössék az értékesítést: csak
abban az esetben támogatják a kérelmüket, ha a hoznak egy nullás igazolást, hogy nincs a
Gyömrő-Maglód-Ecser Szennyvíztisztító Kft. felé tartozásuk. Aki a kontingens a feltétellel
történő biztosításával egyetért, név szerint szavazzon.
Név szerinti szavazás:
Fábián Béla
Garamszegi Sándor
Gáspár Krisztián
Hodruszky Lajos

igen
igen
igen
igen

Kossuth László
Mezey Attila
Székely Attila
Tölli László

igen
igen
igen
igen

256/2011. (11. 23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
név szerinti szavazással az alábbi határozatot hozza:
1. Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 20 m3 mennyiséget
értékesít a szennyvízkontingenséből Maglód Város Önkormányzata részére.
2. Az értékesítés feltétele egy nullás igazolás becsatolása Gyömrő – Maglód – Ecser
Szennyvíztelep Üzemeltető Kft-től, mely szerint Maglód településnek, illetőleg a maglódi
szennyvízszolgáltató cégnek nincs lejárt tartozása a kft. felé.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Mezey Attila alpolgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

K.m.f.
Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

