JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének testületi ülésén, 2012. január
20-án, a Polgármesteri Hivatal „B” épület alpolgármesteri tárgyalójában.
Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila, Hodruszky Lajos
alpolgármester, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Gáspár Krisztián, Kossuth
László, Székely Attila, Tölli László képviselő.
Távolmaradását előre
jelezte:
Spaits Miklós képviselő
Sas Zoltán képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Béres Rita aljegyző
Volcz Zoltánné irodavezető
Kisné Páska Andrea pénzügyi irodavezető
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
testület határozatképes, 9 képviselő van jelen, az ülést megnyitja. Új napirend felvételét
javasolja, szeretné, ha a képviselő-testület döntene a közművesítési hozzájárulás hatáskörének
átruházásáról.
A jegyzőkönyvet Herczku Dóra vezeti.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért a plusz egy
napirendi pont felvételével.
Gyenes Levente polgármester: 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.
Gyenes Levente polgármester: Kíván-e valaki napirend előtt felszólalni? Nem.

1. napirendi pont:
Gyömrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a határozat elfogadásával
egyetért, szavazzon.
1/2012. (01.20.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy Gyömrő Város Önkormányzat 2012. évre vonatkozó
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költségvetés tervezetét megtárgyalta, azt átdolgozásra visszaadja. A 2012. évi
költségvetés februári előterjesztéséig lehetőség szerint nulla forint hiánnyal történő
tervezést tűzi ki célul.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy – a mikrotérségi feladatok terv adatainak
bedolgozásával pontosítva, valamint a rendelet elkészítéséig felmerülő információk
alapján – gondoskodjon a költségvetési rendelet előkészítéséről, annak a Képviselőtestület elé terjesztéséről.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a létszámcsökkentéssel járó
feladatátszervezéssel egyetért, szavazzon.
2/2012. (01.20.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy az önkormányzat által fenntartott Arany Óvoda, Bóbita Óvoda
Mesevár Óvoda és a Bölcsőde és Gyermekközpont intézményeinél
létszámcsökkentéssel járó feladat átszervezést hajt végre, az intézmények álláshelyeinek
számát 2012. február 15-i hatállyal az alábbiak szerint csökkenti:
Arany Óvoda 1 db fűtő-karbantartói álláshely
Bóbita Óvoda 1 db fűtő-karbantartói álláshely
Mesevár Óvoda 1 db fűtő-karbantartói álláshely
Mesevár Óvoda Falusi Tagóvodája 1 db fűtő-karbantartói álláshely
a Bölcsőde és Gyermekközpont 1 db udvari munkás álláshely
Az átszervezés kapcsán felmerülő munkáltató kötelezettségek pénzügyi fedezetét
a 2012. évi intézményi költségvetésekben biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal és folyamatos
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki egyetért azzal, hogy az
önkormányzat fenntartásában működő nevelési, oktatási intézmények 2012. évi
költségvetésének meghatározásakor ne alkalmazzák a feladatfinanszírozás elvét, szavazzon.
3/2012. (01.20.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy az önkormányzat fenntartásában működő nevelési,
oktatási intézmények 2012. évi költségvetésének meghatározásakor
nem kívánja a feladatfinanszírozás elvét alkalmazni, ezért
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a 2/2011. (01. 20.) számú határozatát visszavonja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

2. napirendi pont:
Jelentés a lejárt idejű határozatokról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a lejárt határidejű határozatot
elfogadja, szavazzon.
4/2012. (01.20.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a lejárt határidejű határozatról szóló jelentést
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

3. napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Az anyagban úgy olvasta, hogy Maglód, Gyömrő és Sülysáp
polgármesterei nem voltak jelen a járáskörzetek kialakításáról szóló egyeztetésen? Minden
polgármesternek fel van sorolva a neve, csak ennek a három településnek sem.
Gyenes Levente polgármester: Miért ne vett volna részt az egyeztetésen? Mivel a
polgármesteri beszámolót ő írja, azért nem sorolta fel a saját nevét, Maglód és Sülysáp
polgármesteri egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudtak megjelenni.
Gáspár Krisztián képviselő: Ők is támogatják a Gyömrői központú járás kialakítását?
Gyenes Levente polgármester: Igen egyetértenek a járásközpont Gyömrőn történő
kialakításával. Aki a polgármesteri beszámolót elfogadja, szavazzon.
5/2012. (01.20.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a polgármesteri beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

4

4.1. napirendi pont:
Döntés a 31/2011.(XII.19.) számú, a 15/2002. (VI.23.) sz. köztisztasági, közterületi és
környezetvédelmi szabályainak módosításáról szóló rendeletének hatályon kívül
helyezéséről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a rendelet 31/2011.(XII.19.)
számú, a 15/2002. (VI.23.) sz. köztisztasági, közterületi és környezetvédelmi szabályairól
szóló rendelet módosításának hatályon kívül helyezésével egyetért, szavazzon.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja az
1/2012. sz. rendeletét
a 31/2011.(XII.19.) számú, a 15/2002. (VI.23.) sz. köztisztasági, közterületi és
környezetvédelmi szabályainak módosításáról szóló rendeletének hatályon kívül
helyezéséről.

4.2. napirendi pont:
Döntés a 13/2001. (XII.13.) számú az építményadóról szóló rendelet módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a 13/2001. (XII.13.) számú
az építményadóról szóló rendelet módosításával egyetért, szavazzon.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
2/2012. sz. rendeletét
a 13/2001. (XII.13.) számú az építményadóról szóló rendelet módosításáról.

4.3 napirendi pont:
Döntés a 16/2011.(VI.17.) sz. az étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a 16/2011.(VI.17.) sz. az
étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosításával egyetért, szavazzon.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
3/2012. sz. rendeletét
a 16/2011.(VI.17.) sz. az étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosításáról.
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5.1. napirendi pont:
Döntés a Vecsés és környéke időskorúak nappali ellátására Mikrotérségi Intézményi
Társulás Társulási megállapodásának módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Vecsés és környéke
időskorúak nappali ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás Társulási megállapodásának
módosításával egyetért, szavazzon.
6/2012. (01.20.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
1.) Vecsés és környéke időskorúak nappali ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás
Társulási Tanácsa jóváhagyja a határozat mellékletét képező Vecsés és környéke
időskorúak nappali ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás egységes szerkezetbe
foglalt módosított Társulási Megállapodását.
2.) A Társulási Tanács felkéri a tanács elnökét, hogy a tag önkormányzatok képviselőtestületét tájékoztassa a fenti döntésről.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. január 31.

5.2. napirendi pont:
Döntés a Vecsés és környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátásra Mikrotérségi
Intézményi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Vecsés és környéke
családsegítés és gyermekjóléti alapellátásra
megállapodásának módosításával, szavazzon.

Mikrotérségi

Intézményi

Társulás

Társulási

7/2012. (01.20.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1.) Vecsés és környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátásra Mikrotérség
Intézményi Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a határozat mellékletét képező
Vecsés és környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátás Mikrotérségi Intézményi
Társulás egységes szerkezetbe foglalt módosított Társulási Megállapodását.
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2.) A Társulási Tanács felkéri a tanács elnökét, hogy a tag önkormányzatok képviselőtestületét tájékoztassa a fenti döntésről.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. január 31.

5.3. napirendi pont:
Döntés a Gyömrői Orvosi Ügyelet Kft. előleg kifizetéséről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Gyömrői Orvosi Ügyelet
Kft. előleg kifizetésével egyetért, szavazzon.
8/2012. (01.20.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a 2012. évi költségvetés terhére
a Központi Orvosi Ügyelet Kft. számára
a 2012. évi költségvetésről szóló
rendelet elfogadásáig havonta 800.000,- Ft
támogatási előleget biztosít.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

5.4. napirendi pont:
Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás keretében
megszervezésre kerülő logopédiai ellátás Vecsés városra történő kiterjesztéséről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Monor és Térsége
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás keretében megszervezésre kerülő logopédiai
ellátás Vecsés városra történő kiterjesztésével egyetért, szavazzon.
9/2012. (01.20.) sz. önkormányzati határozat:
A Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
elfogadja az írásban előterjesztett, Monor és Térsége
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsával kötendő, pedagógiai szakszolgálati, ezen belül:
logopédiai szolgáltatás megszervezésére és ellátására
vonatkozó együttműködési megállapodás tervezetet, és
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felhatalmazza a polgármester, hogy a megállapodást kösse
meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Aki az alapító okirat módosítását, és az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát elfogadja, szavazzon.
10/2012. (01.20.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Bölcsőde és Gyermekközpont
Alapító Okirat módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratot az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Aki a feladat ellátási szerződés – tervezetet az előterjesztett
formában elfogadja, szavazzon.
11/2012. (01.20.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
elfogadja az írásban előterjesztett, Vecsés Város
Önkormányzatával kötendő, pedagógiai szakszolgálati
feladat megszervezésére és ellátására vonatkozó
feladatellátási szerződés tervezetet a logopédiai fejlesztés
feladat ellátására vonatkozóan.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

5.5. napirendi pont:
Döntés közoktatási intézmények fenntartásával, feladatellátásával és átszervezésével
kapcsolatos feladatok előkészítéséről.
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Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jogszabályi rendelkezésnek
megfelelően az intézmény átszervezés felülvizsgálatával és átszervezésével egyetért,
szavazzon.

12/2012. (01.20.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a kőzoktatási intézményátszervezés lehetőségét felülvizsgálja, megbízza polgármestert az átszervezéshez
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

5.6. napirendi pont:
Döntés a közművesítési hozzájárulás megállapítás hatáskörének átruházásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Szeretne egy rövid tájékoztatást kérni a témával kapcsolatban,
mert most lett kiosztva a témához egy határozati javaslat, de semmit nem tud róla.
Mezey Attila alpolgármester: A tavalyi évben a kormányhivatal egy törvényességi észrevételt
nyújtott be az önkormányzat saját hatáskörében hozott utólagos rákötés rendeletével
kapcsolatban. Az észrevétel szerint az önkormányzat ezeket a díjakat rendeleti formában nem
szabályozhatja, mert nincs törvényi felhatalmazása. A rendeletet hatályon kívül helyezték, és
a továbbiakban határozatban szabályozzák ugyan úgy a díjakat, melyet a Gyömrő és Térsége
Víziközmű Kft-én keresztül érvényesítettek. A 2011. évben elfogadták a víziközművekről
szóló új jogszabályt, melyben a közületek részére történő díjmegállapítást a szolgáltató
hatáskörébe helyezték úgy, hogy ezt majd egy később létrejövő árhivatal fogja szabályozni. A
törvény viszont nem foglalkozik a lakossági rákötési díjaknak a kérdésével. Mivel a
szolgáltató az új törvény alapján ezt nem állapíthatja meg, az önkormányzat rendeletben nem
szabályozhatja, de az önkormányzat hatósági határozatban megállapíthatja az utólagos
rákötésekért fizetendő térítési díjakat. Ez azt jelenti, hogy most a testület ezt a hatáskört
átruházná a polgármesterre, és ha valaki szeretne a csatornára vagy a vízhálózatra rákötni,
akkor az eddigi rendeleti majd később határozati formának és összegeknek megfelelően ugyan
abban az eljárási rendben a polgármester egyedileg, minden egyes lakosnál határozatot fog
hozni a közművesítési hozzájárulás összegéről.
Gáspár Krisztián képviselő: A rákötések összege nem változott a régihez képest?
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Gyenes Levente polgármester: Az összeg nem változott. Aki a közművesítési hozzájárulás
hatáskörének átruházásával egyetért, szavazzon.

13/2012. (01.20.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy az 1997. évi LXXVIII. az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló törvény 28. § (2) bekezdésében foglalt - közművesítési
hozzájárulás megállapítása - hatáskörét a polgármesterre átruházza.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

6. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő és Környéke Házi
Segítségnyújtás Mikrotérségi Intézményi
módosításáról.

Segítségnyújtás, Jelzőrendszeres Házi
Társulás társulási megállapodásának

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Gyömrő és Környéke Házi
Segítségnyújtás, Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Mikrotérségi Intézményi Társulás
társulási megállapodásának módosításával egyetért, szavazzon.
14/2012. (01.20.) sz. 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 „a Gyömrő és Környéke Támogató Szolgálat Házi Segítségnyújtás,
Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Mikrotérségi Intézményi Társulásról” szóló
szövegrész helyébe „a Gyömrő és Környéke Házi Segítségnyújtás, Jelzőrendszeres
Házi Segítségnyújtás Mikrotérségi Intézményi Társulásról” szövegrész lép.

2.

A Megállapodás első bekezdésében szereplő Támogató Szolgálat szövegrész hatályát
veszti.

3.

A Megállapodás második bekezdésében szereplő 1993. évi III. törvény (Sztv.) 65/C §ában meghatározott támogató szolgáltatás szövegrész hatályát veszti.
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4.

A Megállapodás harmadik bekezdésében szereplő Támogató Szolgálat szövegrész
hatályát veszti.

5.

A Megállapodás 1. pontjában foglalt szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Neve: Gyömrő és Környéke Házi
Segítségnyújtás Mikrotérségi Társulás

Segítségnyújtás

Jelzőrendszeres

Házi

6.

A Megállapodás 5.1. alpontjában szereplő 65/C. §-ában foglalt támogató szolgálati és
a szövegrész hatályát veszti.

7.

A Megállapodás 5.2. alpontjában szereplő támogató szolgáltatás szövegrész hatályát
veszti.

8.

A Megállapodás 6.8. alpontjában szereplő támogató szolgáltatás szövegrész hatályát
veszti.

9.

A Megállapodás 6.10. alpontja az alábbiak szerint módosul:
Az Intézmény tevékenységi köre: (az Intézmény által ellátott feladatok):
Gyömrő, Maglód és Ecser települések közigazgatási területén:

Gyömrő, Maglód, Ecser és Vecsés települések közigazgatási területén az Sztv.
63. §. szerinti házi segítségnyújtás, mint kötelező önkormányzati feladatok ellátása.

Gyömrő, Maglód, Monor, Ecser és Vecsés települések közigazgatási területén
az Sztv. 65. §. szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mint kötelező
önkormányzati feladatok ellátása.

10.

A Megállapodás 6.14. alpontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
6.14. Az Intézmény egyszemélyi vezetés alatt működik. Az Intézmény vezetőjét a
Mikrotérségi Társulási Tanács nevezi ki és menti fel (továbbiakban: Tanács). Az
intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogok a Tanács elnökét illetik meg.

11.

A Megállapodás 8.1 alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
8.1. Amennyiben a társult önkormányzat a megállapodásban vállalt pénzügyi
hozzájárulást a megjelölt határidőben nem utalja át Gyömrő Város Önkormányzata
részére, akkor Gyömrő Város Önkormányzata külön felszólítást követően azonnali
beszedési megbízást nyújt be a Monor és Térsége TÖKT rendelkezései szerint.

12.

A Megállapodás 8.7. alpontjában szereplő támogató szolgálat szövegrész hatályát
veszti.

13.

A Megállapodás 24. pontjában szereplő rendelkezés számozása 25. pontra változik, és
a megállapodás 24. ponttal egészül ki:
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24. A társulás tagjai kölcsönösen rögzítik, hogy a költségvetési beszámolót
megelőzően – a tag önkormányzatok pénzügyi bizottsági elnökeiből álló ellenőrzési
bizottság útján – pénzügyi ellenőrzést folytatnak, melynek eredményéről a Tanácsnak,
s a bizottsági elnökök saját képviselő-testületüknek beszámolnak.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

(Megérkezik a DOER Kft. képviseletében Bardóczy Árpád, Doricsák Erzsébet és Dr.
Magyar Balázs ügyvéd úr)

7. napirendi pont:
Döntés Dr. Magyar Balázs ügyvédi iroda – DOER Kft. megbízásából érkezett
jogorvoslati kérelemről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Hozzászólása és javaslata lenne a témával kapcsolatban. Előttük
fekszik egy gyömrői vállalkozónak a kérelme, aki Gyömrő területén szeretne egy magas
színvonalú beruházást elvégezni. Egy ilyen helyzetben úgy gondolja, hogy minden
tisztességes városvezető segítséget nyújtana azért, hogy ez a beruházás megvalósuljon. A
városvezetés egy ilyen helyzetben több dolgot is tehet. Kérheti azt, hogy az útban okozott kárt
állítsa vissza a vállalkozó, illetve kérjen valami ellenszolgáltatást a behajtási engedély
megadása iránt, de véleménye szerint nem tisztességes megoldás az, ha teljesen elzárkóznak a
kompromisszumkötés elől. Javasolja, hogy a behajtáshoz járuljanak hozzá, azzal a
megkötéssel, hogy az építkezéssel az útban okozott kárt térítse meg a kérelmező.
Mezey Attila alpolgármester: Felhívná a tisztelt képviselő-testület figyelmét, az imént
kiosztott szakértői véleményre, melyet Kölber György igazságügyi szakértő készített és a
Munkás utca jelenlegi útburkolatának összetételét, állapotának leírását tartalmazza. Az eredeti
szakértői vélemény hiánytalanul megtalálható a titkárságon. Készítettek egy összegezést,
melynek a végén található a szakértői válaszok. A szakértő leírja, hogy a Munkás utca 3,5 t
össztömegű gépjárművek közlekedésére alkalmas. A szakértőt felkérték arra, hogy adjon
választ arra a kérdésre, hogy behajthatnak-e ennél magasabb össztömegű gépjárművek az
utcába. Ő azt a választ adta, hogy nem. Továbbá megkérdezték, hogy okozhat-e valamilyen
kárt az útban ennél nagyobb össztömegű gépjármű? Erre is egyértelműen az volt a válasza,
hogy igen.
Gáspár Krisztián képviselő: Azt gondolja, hogy ez az út se nem jobb se nem rosszabb, mint
bármelyik másik gyömrői út, ahova adtak már behajtási engedélyt. Természetesen, ha kárt
okoz az útban helyreállítási kötelezettsége támad.
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Gyenes Levente polgármester: Aki Gáspár Krisztián képviselő úr módosító indítványával és
így a behajtási engedély megadásával egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 8
tartózkodással a behajtási engedély megadását nem támogatja.
Gyenes Levente polgármester: Bardóczy Árpád kíván a témához hozzászólni. Aki Bardóczy
Árpád meghívott vendég témához való hozzászólását támogatja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag Bardóczy Árpád
témához való hozzászólását támogatja.
Gyenes Levente polgármester: Aki a Dr. Magyar Balázs ügyvédi iroda – DOER Kft.
megbízásából érkezett jogorvoslati kérelmének elutasításával egyetért, szavazzon.
15/2012. (01.20.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
8 igen szavazattal 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy:
Dr. Magyar Balázs ügyvéd kérelmét elutasítja, a polgármester
döntését helybenhagyja:
a DOER Kft. által tervezett épületbővítéshez a Munkás utcába
történő behajtási hozzájárulás megadásához nem járul

hozzá.
A határozat ellen önálló fellebbezésének helye nincs.
A határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással
– a közléstől számított harminc napon belül – lehet
kérni az illetékes (Pest Megyei Bíróságtól).
Indokolás:
DOER Ingatlankezelő és Szolgáltató Kft megbízásából Dr. Magyar Balázs ügyvéd
jogorvoslati kérelmet nyújtott be a Munkás utca 18. szám alatti, 25 hrsz-ú ingatlanon, a 99412/2007 sz. építési engedély alapján megkezdett épületbővítéshez kért behajtási
hozzájárulás 12521-5/2011 sz. megtagadása ellen.
A jogorvoslati kérelemben előadja, hogy a megtagadó határozat indokolása nem
teljeskörű, mivel adatokkal nem támasztja alá a megállapításait. A behajtási engedély
hiányában a beruházás nagy valószínűséggel nem tud 2012. áprilisáig megvalósulni,
melynek következtében a DOER Kft. egy közel 200.000.000,- Ft-os fejlesztéstől ezen
belül az elnyert Európai Uniós támogatástól esik el.
A képviselő-testület a polgármester véleményét fenntartja, a Munkás utca állapotát nem
tartja alkalmasnak arra, hogy arra a megengedettnél nagyobb össztömegű
tehergépjárművek behajtsanak.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.
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Bardóczy Árpád: Néhány dologra szeretne rávilágítani. A szóban forgó Munkás utcán az
elmúlt 20 évben háromszor történt olyan építkezés, mely 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű
gépjárművek áthaladását eredményezte. Az egyik az volt, amikor a Bagoly Fogadó épült, a
másik kettő az önkormányzat érdekeltségi körébe tartozott, és ekkor még a 2. védőréteg rajta
sem volt az úton. Ez a három építkezés jelentős károkat az útban nem okozott, továbbá azt
gondolja, hogy a szakértői vélemény akkor lett volna hitelesebb, ha független szakértő készíti.
Az esetleges helyreállítás vonatkozásában beszéltek arról, hogy kapnak egy olyan
megállapodás tervezetet, melyben az út helyreállításának mikéntjéről, illetőleg felelősség
vállalásról állapodnának meg. Sajnos ez a dokumentum nem érkezett meg hozzá. Amikor az
építési engedélyt megkapták, akkor már abból is kiderült, hogy az épületnek egy olyan
technológiája van, ami néhány födém tekintetében olyan építési munkát eredményez, mely
nagy tömegű továbbá egy időben elkészítendő, illetve betonozandó felületeket, tömegeket írt
elő. Korábban több ízben hallotta, hogy lehet építkezni kis teherautóval, de azt kell mondja,
hogy ez a technológia már a kezdetekkor nagy tömegű betonozási tömegekkel számolt, és
annak a tudatában küldték el az anyagot támogató szervezethez. Azt gondolja, hogy maga az
engedélyező sem azért írta az engedély iránti kérelem benyújtásának lehetőségét, mert azt
nem akarja beadni. Az engedély hiányából a Kft – nek már most 1,5millió Ft többletköltsége
keletkezett. Azt szeretné kérni a T. képviselő – testülettől, hogy az előzmények figyelembe
vételével a behajtási engedélyt adja meg, azzal, hogy ők vállalnak minden kötelezettséget a
helyreállítással kapcsolatban.
Dr. Magyar Balázs ügyvéd: A szakmai kérdésekben ő nem kíván bele menni. Abban az
esetben, ha testület nem járul hozzá az engedély megadásához, akkor meg vannak azok a
lehetőségek, melyeket jogszabály rögzít. Ők azért éltek a jogorvoslattal, hogy a testületet lássa
a kft problémáját. Jogilag a probléma az az, hogy ebben az esetben van már egy ténylegesen
megkötött támogatási szerződés. Ami nagyon fontos, hogy egy közel 200millió Ft – os
beruházás valósulhat meg a városban, amiből 100millió Ft – ot biztosít a támogató Európai
Uniós forráson keresztül. Ha és amennyiben az ügyfele nem tudja a beruházást megvalósítani,
akkor azt az ütemtervet amit a támogatási szerződés aláírásával vállaltak nem tudják tartani, a
támogatástól elesnek és akkor marad azon a területen egy félkész épület, melynek egyébként
jobb sorsa is lehetne.
Gáspár Krisztián képviselő: A kérése, hogy polgármester úr rendeljen egy új szavazást, mert
az elhangzottak módosíthatják a képviselők döntéseit.
Gyenes Levente polgármester: Aki az új szavazás elrendelésével egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért új szavazás
elrendelésével.
Gyenes Levente polgármester: Ő továbbra is azt próbálja szorgalmazni, hogy amit
elindítottak – amivel egyébként Mezey Attila alpolgármester urat bízta meg – hogy
próbáljanak meg a komplexitás irányába törekedni és a Csillag Kft, DOER Kft. és jogutódjai
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ügyét próbálják lezárni, mert rendszeres peres állapot áll fenn a Kft. és az önkormányzat
között. Azért döntött saját hatáskörben és hagyta, hogy önkormányzat elé kerüljön a kérelem,
mert nem szeretné, hogy megint olyan állapotba kerüljenek, hogy egy perrel nézzen szembe
az önkormányzat. Ennek értelmében, aki a határozatot az eredeti formában elfogadja,
szavazzon.

16/2012. (01.20.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a napirend tárgyában elrendelt újraszavazás során
8 igen szavazattal 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
A képviselő – testület a 15/2012.(01.20.) számon elfogadott
határozatában foglalt döntését nem
változtatja meg.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.

8. napirendi pont:
Döntés a Gyömrői Sportegyesület 2011. év II. félévi támogatásának felhasználásáról
szóló beszámoló elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Némi ellentmondást látott a kiküldött előterjesztésben, mert
valahol támogatják a sportfelszereléseket, valahol pedig nem.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Az önkormányzat és a Sportegyesület között van egy
megállapodás mely tartalmazza, hogy mire számolhatja el a támogatást, az ott meghatározott
sorrendben.
Tölli László képviselő: Kifogásolták, továbbá többször visszaadták a beszámolót
átdolgozásra, de most javasolja a Pénzügyi Bizottság elfogadásra azzal a megkötéssel, hogy a
2012. évben az önkormányzat bizonyos kiadásokat, melyet idén elszámolt az SE, 2012-ben
nem kíván támogatni.
Gáspár Krisztián képviselő: Az előterjesztésben az szerepel, hogy a támogatásból ezeket az
összegeket levonják.
Volcz Zoltánné irodavezető: Az előterjesztésben az szerepel, hogy 2012. évben ezekre nem
kap a Sportegyesület támogatást.
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Gáspár Krisztián képviselő: Tehát a következő évben 1millió Ft-tal kevesebb támogatást
adnak az SE-nek.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Igen.
Gyenes Levente polgármester: Aki a Gyömrői Sportegyesület 2011. év II. félévi
támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásával az alábbiak megkötések
szerint egyetért, szavazzon.
17/2012. (01.20.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrői Sportegyesület
2011. év II. félévében felvett önkormányzati támogatásokról
szóló pénzügyi beszámolóját az alábbiak szerint elfogadja:
1. Lovas szakosztály elszámolására vonatkozóan:
- az elszámolásban szereplő: 604.299,- Ft (egyéb szolgáltatási költségek) jogcímen
elszámolt tevékenységet 2012-ben nem támogatja, ezzel a Gyömrői Sportegyesülettel
2012. évi támogatási összegét csökkenti.
2. A sakk, biliárd, ulti, darts szakosztály vonatkozásában:
- az elszámolásban felszerelések jogcímen szereplő 113.979,- Ft és az egyéb
szolgáltatások költségei jogcímen elszámolt kiadásokat (az utaztatásra elszámolt
költségek 50% - át kivéve – 112.000,- Ft) azaz 278.298,- Ft összegben 2012-ben nem
támogatja.
A támogatási szerződés 6/a pontja szerinti támogatást (HH sportolók támogatása)
tételekből a sporteszközök beszerzése jogcímen elszámolt 133.518,- Ft-ot 2012. évben
nem finanszírozza.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

9. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő Városi Sportklub 2011. év II. félévi támogatásának felhasználásáról
szóló beszámoló elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Gyömrő Városi Sportklub
2011. év II. félévi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásával, szavazzon.
18/2012. (01.20.) sz. önkormányzati határozat:
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Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrő Városi Sportklub
2011. év II. félévében felvett önkormányzati támogatásokról
szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

10. napirendi pont:
Döntés a Bölcsőde
meghosszabbításáról.

és

Gyermekközpont

intézményben

pszichológus

álláshely

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Bölcsőde és
Gyermekközpontban pszichológus álláshely meghosszabbításával egyetért, szavazzon.

19/2012. (01.20.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Bölcsőde és Gyermekközpontban működő
PSZSZ pszichológus álláshelyét 2012. január 1.-től 2012. december 31-ig
határozott időre meghosszabbítja.
Az álláshely pszichológusi feladatok ellátására, 1 fő pszichológus 2012. évben történő
határozott idejű kinevezéssel való alkalmazással tölthető be:
H2 besorolással.
Az álláshely pénzügyi fedezete 2012-ben: a térségi feladatellátásra igényelt normatíva.

Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

11. napirendi pont:
Döntés a Bölcsőde és Gyermekközpont vezetői pályázatának kiírásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Bölcsőde és
Gyermekközpont vezetői pályázatának kiírását elfogadja, szavazzon.
20/2012. (01.20.) sz. önkormányzati határozat:
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Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Bölcsőde és Gyermekközpont
vezetői állására pályázatot ír ki.
Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat kiírásával
kapcsolatban a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

12. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ álláshelyének 1 fő gondozói
státusszal történő bővítéséről.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Az intézményvezető szorgalmazza a Szolgáltató Központ
álláshely számának eggyel történő bővítését. Pénzügyileg ez az álláshely bővítés az
önkormányzat számára nyereséges vagy veszteséges lenne?
Varga Ernő jegyző: Az egész intézmény csak veszteséges pénzügyileg.
Volcz Zoltánné irodavezető: A támogató szolgálat feladata egy az egyben kikerült az
intézmény feladatai közül. A pillanatnyilag ellátatlanak tűnő feladat a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás azért tűnik ellátatlannak, mert akik a támogató szolgálatban voltak alkalmazva
és most a munkaviszonyuk megszűnt, ők látták el ezt a feladatot. Pillanatnyilag is van
megfelelő számú dolgozó akik vállalhatnák a feladatellátást.
Gáspár Krisztián képviselő: Ezek szerint nem vállalják a feladatellátást?
Volcz Zoltánné irodavezető: Véleménye szerint az irodavezető és a 2 fő dolgozó el tudná
látni a feladatot, ezt a dolgozókkal kell tisztázni
Gyenes Levente polgármester: Aki a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ
álláshelyének 1 fő gondozói státusszal történő bővítésével egyetért, szavazzon.
21/2012. (01.20.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató
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Központban nem létesít plusz álláshelyet.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

13. napirendi pont:
Garamszegi Sándor képviselő úr önálló képviselői indítványának megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a gyalogos átkelőhely
kialakításával egyetért, szavazzon.
22/2012. (01.20.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Tulipán utca – Dózsa György út kereszteződésében
a gyalogos átkelőhely kialakítását a 2012. évi költségvetés terhére vállalja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

14. napirendi pont:
Bizottsági beszámolók elfogadása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.
23/2012. (01.20.) sz. önkormányzati határozat:
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.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a VOKS Bizottság
beszámolóját elfogadja, szavazzon.
24/2012. (01.20.) sz. önkormányzati határozat:
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Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
VOKS Bizottság
beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.
25/2012. (01.20.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

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

K.m.f.
Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

