JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén, 2012. február 13-án,
a Polgármesteri Hivatal „A” épületének tárgyaló termében.
Jelen vannak: Mezey Attila, Hodruszky Lajos alpolgármester. Fábián Béla, Garamszegi
Sándor, Gáspár Krisztián, Kossuth László, Sas Zoltán, Spaits Miklós, Székely
Attila, Tölli László képviselő.
Távolmaradását előre
jelezte:
Gyenes Levente polgármester
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Béres Rita aljegyző
Kissné Páska Andrea pü. irodavezető
Volcz Zoltánné testületi irodavezető
Rupp Zoltán műszaki irodavezető
Meghívottak: Simon Tamás dandártábornok
Kelemen József rendőrkapitány
Berkes Péter őrsparancsnok
Kertész Gyula vízmű igazgató
Mezey Attila alpolgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
testület határozatképes, 10 képviselő van jelen, az ülést megnyitja. Új napirend felvételét
javasolja, szeretné, ha a képviselő-testület döntene a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségéből való kilépésről.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért a plusz
egy napirendi pont felvételével.
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 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadják.
Mezey Attila alpolgármester: Mivel a Rendőrőrs beszámolójához vendégek érkeztek, ezért
javasolja, hogy a 9. napirendi pontot tárgyalják elsőként. Aki a 9. napirendi pont elsőként
tárgyalásával egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért a 9.
napirendi pont elsőként tárgyalásával.
Mezey Attila alpolgármester: Kíván-e valaki napirend előtt felszólalni? Nem.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
9. napirendi pont:
A Gyömrői Rendőrőrs 2011. évi bűnügyi és közrendvédelmi munkájáról szóló
beszámoló megtárgyalása.
Mezey Attila alpolgármester: Köszönti Simon Tamás dandártábornok urat, Kelemen József
kapitány urat és Berkes Péter őrsparancsnok urat. Felkéri Sas Zoltánt, az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság – mint a javaslattevő bizottság – elnökét, hogy vezesse fel a
napirendi pontot.
Sas Zoltán képviselő: Tisztelettel köszönti a vendégeket. A rendőrség által készített
beszámolót az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság nem javasolta elfogadásra. Nem
személyes ok miatt, mert kapitány úrral nem nagyon találkozott még eddig, és őrsparancsnok
úrral jó kapcsolat alakult ki. Tavaly, amikor elfogadták a beszámolót, ígéretet kaptak, hogy
milyen területeken javítanak a város közbiztonságában. Sajnos a tavalyihoz képest semmilyen
javulás nem tapasztaltak. A testületet és Gyömrő város lakosait a vagyon elleni
bűncselekmény érinti, aminek száma folyamatosan növekszik. A kisebb súlyú betöréseknél az
emberek nem is tesznek bejelentést. Emellett felmerültek olyan álhírek, hogy ha nem visznek
el semmit az csak rongálásnak számít. Gyömrő lakossága 16.600 fő, a város infrastruktúrája
folyamatosan nő és a rendőrkapitányság nem úgy intézi a dolgokat, ahogy azt tőle elvárják.
Szerették volna, ha a városban rendőrkapitányság működne. Ezt a kérésüket elutasították, de
ettől függetlenül a város biztonsági helyzete nem javult. Megfogalmazódott a bizottsági
ülésen, hogy nem egy vitát szeretnének kialakítani, hanem egy segélykéréssel fordulnak a
rendőrség felé. A városban több szórakozóhelyen jelen van a kábítószer. Ez a rész is nagyon
elhanyagolt és folyamatosan romlik a lakosság biztonságérzete.
Mezey Attila alpolgármester: Köszöni a tájékoztatást. Szeretné megadni a szót Simon Tamás
dandártábornok úrnak.
Simon Tamás dandártábornok: A rendőrségi beszámoló a kapitány úr feladata. Amikor őt
kinevezték, illetve megbízták Pest megye vezetésével akkor azt mondta, hogy minden olyan
területre, ahol az ülésen a kapitányság vezetője el fog menni a beszámolóra ő is ott lesz, nem
azért, hogy átvegye a kapitányság vezetőjének a feladatát. Vannak olyan kérdések, amik nem
tartoznak a kapitányság kompetenciája alá, sem a megválaszolása, sem a végrehajtása, ennek
megfelelően egyébként a beszámolójában sem kell, hogy szerepeljen, mert nem az ő
kompetenciája. Másrészt meg fölmerülhetnek a testületi ülésen egy-egy fontos kérdés
vonatkozásában, amit a kapitányság talán nem tud megválaszolni, vagy még a főkapitányság
sem tud rá válaszolni. A kapitányság vezetőnek éreznie kell azt, hogy a főkapitányság
mögötte áll és kifejti azt a véleményét, amelyet a kapitányság munkájáról értékeléséről
kialakított. A Pest Megyei Rendőr Főkapitányság vezetésének a kapitányságról alkotott
véleménye picikét eltér a bizottság álláspontjától. Tekintettel arra, hogy egy főkapitányság
egész évben nézi a kapitányság munkáját. Azokkal a feladatokkal és egyéb ráterheltségekkel
együtt, amelyet a kollégáknak végre kellett hajtani. A Megyei Főkapitányságnak most lesz az
éves értekezlete. Ő úgy ítélte meg, hogy a Monori Rendőrkapitányság alapvetően, a
tavalyihoz képest ugyan azon a színvonalon teljesítette a feladatait, azokkal a
ráterheltségekkel, és azokkal a problémákkal, amelyek a szolgálati feladatok ellátásában
2

ráhárultak. Mindenki tudja, hogy miről beszél, arról, hogy a 2011-es év első félévében a
kapitányság állományának, mint egy 40%-a elvezénylésre került a gödöllői EU-s feladatok
végrehajtására, illetve olyan körülmények között, amelyek a magyar költségvetésből adódó
körülmények és lehetőségek, hiszen ugye ez sem titok senki előtt, hogy a magyar rendőrség és
ezen belül a Pest Megyei Rendőr Főkapitányság elég nehéz pénzügyi gazdálkodást köteles
folytatni. Ezek behatárolták azokat a lehetőségeket és azt a mozgásteret, amivel működni
lehetett. Jóformán azon kívül, hogy biztosítani tudták a munkatársaik bér jellegű ellátását,
folyamatosan azzal kellett foglalkozni, hogy hogyan és milyen költségvetési kiadásokat kell
tenni. Említette bizottsági elnök úr a rendőrkapitányság létrehozásának kérdését, maga
részéről találkozott azzal az anyaggal. Meg kell, hogy mondja, hogy osztotta a BRFK
vezetőjének azt a véleményét, hogy jelen pillanatban nem aktuális egy rendőrkapitányság
létrehozása. Magyarország legkisebb rendőrkapitánysága a Mezőtúri, melynek létszáma 59 fő,
ami 37 500, 38 000 lakos ellátását végzi. Az 59 fős állományából van, amikor egy járőrt sem
tud kiállítani. Ugyanis a helyzet a következő, és erről már beszéltek az ülés előtt, úgy
gondolja és ezt alá is tudják támasztani, hogy egy erősen működés és létszámában
megerősített rendőrőrs lényegesen nagyobb erőt tud képviselni, mint egy 28 fős létszámmal
működő rendőrkapitányság. Milyen feladatai vannak a rendőrkapitányságnak? Ugyanolyan
szolgálatot kell teljesítenie, mint egy rendőr főkapitányságnak. Ügyeletes tiszti szolgálatot
kell létesíteni, panasz felvevőt kell létesítenie, szolgálat parancsnokot kell létesíteni,
igazgatásrendészeti munkatársakat működtetni, őrszemélyzetet működtetni, hivatal
adminisztrációt működtetni, tehát azt tudják vele elérni, hogy 3-4 személlyel több végrehajtó
állomány kell, hogy beszoruljon irodai munkára. Ő úgy gondolja, hogy egy lényegesen
erősebb őrsparancsnoksággal nagyobb létszámú kollégát tudnak közterületeken működtetni,
különösen tekintettel arra, hogy ezeket a kollégákat még helyettesíteni is kell. A rendőr
főkapitányságból még innen-onnan el is tudnak venni személyeket, amit egy önállóan
működő rendőrkapitányság saját erőből kénytelen megoldani. Szintén említette elnök úr a
tavalyi évben elhangzott ígéreteket, akkor ő még nem volt rendőrfőkapitány, tehát nem tudja,
hogy a kapitányság vezetői milyen ígéreteket tettek, milyen felvezetéseket, terveket mutattak
be, de két dolgot mindenképpen tudni kell. Tervezni költségvetés alapján, személyi
gazdálkodás alapján, alapvetően főkapitányság legkisebb szerve sem tud a magyar
rendőrségnél. Ő úgy gondolja, hogy ezt az idei évben meg is tették. Úgy tűnik, hogy sikerült
a rendőrkapitányság asztalára egy középtávú koncepciót letenni. Amely Pest megyében a
körzeti megbízottaknak a státuszrendezését, a rendőrőrsök megerősítését és egyéb kérdéseket
tartalmaz. Illetve kapitányságonként tartalmaz egy olyan mobil mozgatható csoportnak a
létrehozását, amelyben 8-14 személlyel demonstratívan tudják a közbiztonság kérdését
megoldani. Nyilván ennek vannak olyan részei, amelyek még nem is a főkapitányságon
múlnak, így például, hogy ezeket az egységeket technikai eszközökkel kell ellátni, mozgatni
kell, stb. Azt gondolja, hogy ezek a kérdések viszont egyrészt még a főkapitányságot sem
érintik, másrészt pedig messze nem érintik a kapitányság beszámolóját a közbiztonsági
feladatokról. Amiben viszont érintik, hogy nincsenek meg azok a feltételek, annyiban viszont
nem érintik, hogy ezeknek a feltételeknek a hiányáért semmiképpen sem a rendőrkapitányság,
vagy ne adj Isten a rendőrőrs tehető felelősség. Ez a közbiztonsági helyzet, az utóbbi 10-15,
20-25 évben folyamatosan az egyes politikai viták kereszttüzében van. Ezen, túl kell, hogy
tudjanak lépni. Nyilván vannak olyan dolgok, amik az előzőekhez képest módosulást
mutatnak. A kábítószerre vonatkozóan a lakosok is tudnak tenni, ez igaz a vagyon elleni
bűncselekményekre is. Az általános iskolában vannak felvilágosító programok. Ez véleménye
szerint nagyon kevés, mert nem az első és második osztályos tanulók vannak veszélyben.
Elindítanak egy középiskolai bűnmegelőzési programot, melyben tájékoztatókat tartanak a
szülőknek és a gyermekeknek egyaránt. Erre a munkára a szenior kollégákat kihelyezik az
intézményekbe, akik ott végzik a bűnmegelőzési feladatokat. Ennek ellenére egyetért a
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kábítószer problémájával. Összességében úgy látja, hogy a rendőrkapitányság
lehetőségeihez mérten ellátta a feladatait. Az esetleges kérdésekre tud válaszolni.

a

Mezey Attila alpolgármester: Köszöni a tájékoztatót. Szeretnék a városban a legmagasabb
szintű ellátást kapni. Felkéri Kelemen József kapitány urat, hogy ha gondolja, egészítse ki a
beszámolójukat.
Kelemen József rendőrkapitány: Szeretné néhány gondolattal kiegészíteni a beszámolójukat.
Jelentős feladatok hárultak a rendőrségre a tavalyi évben az EU-s találkozó miatt, így a
gyömrői őrsre is. A monori rendőrkapitányság próbaidős rendőröket kapott. Folyamatos 24
órás járőrszolgálatot láttak el. Történt előrelépés, mivel a gyömrői rendőrőrs létszáma 17 főről
19 főre emelkedett. Vecsés létszáma 21, Maglódé 15, Sülysápé és a Pilisi rendőrőrsé 16 fő. A
meglévő létszám más kérdés. Gyömrőn a jelenleg 25 fő dolgozik. Tavaly az őrsparancsnok
személyében változás történt. Szabó úr egy nagyon dinamikus perspektívát vetített elő a
bűnmegelőzés tekintetében, ezt a beszámoló is tartalmazza. Pályázati eljárás útján nevezték
meg a jelenlegi őrsparancsnok urat, amiben polgármester úr véleményét is kikérték. Az
őrsparancsnok helyettese kisbabát vár, veszélyeztetett terhes, ezért nem dolgozik és
decemberben egy egészséges kisgyermeknek adott életet. Monor saját állományából
megoldotta a helyettesítést. Július közepén egy fő, utána plusz négy próbaidős gyakornok
került át Gyömrőre. Közalkalmazott a rendőrőrs állományába általában nincs rendszeresítve,
de Gyömrőn hat éve van egy kolléganő, aki az adminisztratív feladatok ellátja. Amikor lejárt
a szerződése, azt is sikerült megoldani, hogy továbbra is a rendőrőrs állományában
dolgozhasson. Amire ígéretet tett 2010-ben, véleménye szerint meg is tartotta. Nyáron a tó
környékére folyamatosan vezényelt megerősítő egységet, illetve plusz járőrszolgálatot is,
azokban az időszakokban, amikor a fiatalok a szórakozóhelyeken jöttek-mentek. A nem
megfelelően működő szórakozóhelyek problémáját is megoldották, és van, amelyiket be is
zárattak. Technikailag is sikerült előrébb jutni. A lízing autók egy részének a három éves
szerződése le fog járni, ezért átcsoportosították a járműveket, hogy nehogy valahol kevés
legyen. A készenléti rendőrségtől is kerültek át járművek Gyömrőre. Most hétvégén is volt
megerősítő járőrszolgálat a városban. Külön intézkedési tervet is kidolgoztak. Ezekben
igyekeztek megtenni a szükséges lépéseket. Bevonták a polgárőröket és a közterületfelügyelőket, illetve a lakosságot is, ennek köszönhetően néhány betörésnél az értékek egy
része visszakerült a tulajdonosához. Ezeket ő azért eredménynek mondaná. Folyamatosan
dolgoznak az ügyön. Plusz nyomozói álláshelyeket is szeretnének létrehozni, ha sikerül, akkor
rendszeresített létszámként jelenik majd meg. A közterületeken töltött órák száma is
folyamatosan nőt az elmúlt évben. Sajnos ők is látják, hogy amikor egy város dinamikusan
fejlődik és a fiatalok minden irányból ide jönnek szórakozni, akkor megnövekszik a
problémák száma. Intézkedtek, hogy ilyenkor jöjjenek plusz járőrök segíteni a helyieknek és
fokozott ellenőrzéseket is tartanak. Amikor ezt meg tudják oldani, nincs is annyi
bűncselekmény. Köszöni a városvezetés elmúlt éves támogatását és kéri, hogy ez továbbra is
így legyen. Amennyiben van valakinek kérdése, szívesen válaszol rá.
Mezey Attila alpolgármester: Köszöni kapitány úr beszámolóját és megkérdezi Berkes Péter
őrsparancsnok urat, hogy szeretné-e kiegészíteni az elhangzottakat?
Berkes Péter őrsparancsnok: Köszöni szépen a szót, de úgy gondolja, hogy minden fontos
dolog elhangzott, ezért nem szeretné kiegészíteni a beszámolót.
Gáspár Krisztián képviselő: Azt gondolja, hogy a közbiztonság kérdése közös ügy. Jó lenne,
ha a rendőrség és az önkormányzat között jobb lenne a kommunikáció. Ezt hiányosnak érzi.
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Gyömrőn, több helyen is van térfigyelő kamera, ezzel tud-e valamit kezdeni a rendőrség?
Nem lehet minden egyes ember mellé rendőrt állítani, ezt a térfigyelő rendszerrel segíteni
lehetne. Erre a felvetésre várja a gondolatokat.
Kelemen József rendőrkapitány: A párbeszéd a városvezetés és a rendőrőrs között megvan.
A szabadnapos rendőrök foglalkoztatása is megtörtént. A térfigyelő rendszerrel kapcsolatban
is tárgyaltak már. Ez a rendszer bűnügyi, közbiztonsági szempontból nem elég kifinomult. Ha
a város úgy gondolja, a rendőrség készít egy bűnügyi térképet és ezután elkezdhetik a
kamerarendszer kiépítését, de ez jelentős anyagi erőforrást igényel. Azt folyamatosan kell
üzemeltetni és karbantartani. A másik, hogy emberi erőforrást is igényel, hiszen valakinek
figyelnie is kell, mert ha senki nem figyeli, akkor ez elveszíti a realitását. Ezt a település
anyagi lehetőségei befolyásolják.
Simon Tamás dandártábornok: Az önkormányzati törvény tartalmaz olyan feladatokat,
amiket a rendőrséggel együtt a város meg tud oldani, ilyen a közvilágítás kérdése. A
térfigyelő rendszernél a legolcsóbb megoldást tudják előirányozni. Tudni kell, hogy ennél
hatékonyabb eszközt még nem találtak ki.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Tisztelt vendégek és képviselőtársak, Gáspár Krisztián
elkezdett egy témát boncolgatni, amire sajnos, nincs rálátása. Arra az aktív
kapcsolatrendszerre, amelyet a hivatal és az önkormányzat az őrsparancsnok úrral szinte napi
szinten folytat. Nagyon jó az önkormányzat és az őrs közötti kommunikáció. Többek között
figyelemmel kísérik a szórakozóhelyek körüli problémákat, ennek érdekében megváltoztatták
a közterület-felügyelők munkarendjét is, attól függően, hogy az adott hétvégén milyen
rendezvényeket szerveznek. A kábítószerrel való visszaélés sajnos, itt is egyre jelentősebb, és
a szemetelés és rongálás is megszaporodott a városban. Ő is a térfigyelő rendszer
kiépítésének, üzemeltetésének a híve. Nem kevés pénz kell ahhoz, hogy egy jól felszerelt
rendszer működjön. Amit pillanatnyilag, a fölszerelt kamerákkal tudnak segíteni, azt
megteszik, de a gyömrői inkább egy webkamerás rendszernek nevezhető. Amikor ősszel
megjön a latyakos idő, a járőrök terepjáró gépkocsi hiányában a külső területekre képtelenek
kimenni. Kellene egy olyan gépjármű, ami alkalmas a külső területek megközelítésére. A
gyors reagálás minden esetben nagyon fontos lenne pl. a falopások elleni hatékony
fellépéshez. A hivatal adott egy telefont a rendőrőrsnek, ezzel könnyebben, bármikor elérhető
a rendőrjárőr. Az intézkedéssel a lakosság biztonságérzetét próbálják javítani. Még mindig
irodapapír szintű problémákkal küzd a rendőrőrs, amin már lassan a Polgármesteri Hivatal
sem tud segíteni a szűkös költségvetés miatt. Az átkísérések száma jelentős havi szinten. A
járőröket itt kellene tartani Gyömrőn. Ne ők kísérgessék azokat az elemeket, akiket nem nekik
kellene, mert abban a pillanatban a település járőr nélkül marad fél- egy napra is akár. A
tófürdő nyári biztosításának segítése (strandrendőrség), csak hellyel-közzel működik. Ők azt
szerették volna, ha minden nap ott vannak a szezonban. Jó időben nagyon hiányzik a strandról
a rendőrjárőr legtöbbször.
Simon Tamás dandártábornok: Strandrendőrséggel kapcsolatban szeretné mondani, hogy
Nagykátával tavaly ősszel sikerült megállapodnia, hogy az idei évben azokon a településeken
ahol ezek a problémák felmerülnek, úgynevezett nyári rendőröket fognak alkalmazni,
kerékpárral, például strandrendőröket. Jelen pillanatban Pest Megye Rendőr
Főkapitányságának öt terepjárója van. A rendőrség elképzelése, hogy lízingelt autókat
szereznek be. Az átkísérésekkel kapcsolatban válaszolja, hogy a Pest Megye
Rendőrkapitánysága 625 próbaidős rendőrrel gyarapodott, és ha a 419 státus megkapják,
amire ígéretet kaptak, akkor könnyebb lesz a helyzetük. Külön szerepel egy megerősítés az
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akció osztályuknál, amit kifejezetten az átkísérésekre szerveznek. Ezzel tehermentesítve az
őrs egyéb munkatársait.
Gáspár Krisztián képviselő: Örül, ha jó a kommunikáció a rendőrség és az önkormányzat
között, de nem látja jónak, hogy ezzel a kamerával dolgoznak. Inkább kevesebb, de jobb
minőségű kamerákat kellene beszerezni. Nem tudja, hogy miért ilyen kamerák vannak
felszerelve.
Mezey Attila alpolgármester: Úgy tudja, hogy a kamerák képe már sok esetben segítette a
rendőrök munkáját. Folyamatos megfigyelő szolgálat nincs mellérendelve, de volt olyan
baleset, amiről a felvétel jó szolgálatot tett.
Kossuth László képviselő: A rongálásról szeretne néhány szót szólni. Az Erzsébet telep kiesik
a központi részből, de ott is vannak bűncselekmények. Az Eskü téren felgyújtották a kopjafát,
amit az ott lakók segítségével sikerül időben eloltani. A mozgáskorlátozottak székházának a
tetejét is több tíz négyzetméteren megrongálták, de az egyesület elnöke nem jelentette fel a
rongálókat, mert fél a megtorlástól. Ezt is megérti, mert arrogáns beszólásokat tesznek a
fiatalok. A lakosság részéről van egyfajta bizalmatlanság és ez nem jó. Sajnos tizenéves
elkövetőkről beszélnek. Ő civil emberként nem léphet fel ellenük, és meg van a hivatalos
állomány, akinek ez a dolga. Sok esetben neki szólnak a lakosok, mivel ott ő a területi
képviselő. Nagyobb hatékonysággal kellene dolgoznia a rendőrségnek. 61 éve lakik
Gyömrőn, de még nem látott rendőrt sétálni az utcán, pedig az egy visszatartó erő lenne.
Simon Tamás dandártábornok: Ha valakinek a tudomására jut besurranásos eset, nyugodtan
bejelentheti a rendőrségen, mert csak akkor fogják megtudni az információt.
Kelemen József rendőrkapitány: A gyalogos járőrszolgálatra már tapasztalták az igényt és
reméli, hogy ez az elkövetkezendő időben meg tudják majd erősíteni.
Mezey Attila alpolgármester: Úgy érzi, hogy a határozati javaslat mely szerint nem javasolják
a beszámoló elfogadását, szükségessé teszi, hogy megfogalmazza a problémákat. Tudni kell,
hogy Gyömrő az elmúlt években elkényeztetett helyzetben volt, mert nem volt sok a vagyon
elleni bűncselekmény. Ez az elmúlt 1-2 évben megváltozott. Hogy ez mennyire illik be, az
országos számok közé nem tudja. Általánosságban ők úgy ítélték meg, hogy a vagyon elleni
bűncselekmények óriási mértékben megszaporodtak. Ez így volt a tavalyi évben is. Nem
minden bűncselekmény kerül bele a statisztikába, mert nem minden lakos jelenti be a
sérelmét. Tehát ez egy olyan kategória, amiben intézkedést vártak, várnak. A másik dolog a
strandrendőrség hiánya, mivel már tavaly sem volt rendszeres a jelenlétük. A harmadik egy
tapasztalat: a helyi bűnözői kör megerősödése, ami nagymértékben rontja a lakosság
biztonságérzetét. Ez a bűncselekmények számában nem tudja, hogy mennyire jelenik meg, de
a szubjektív biztonságérzetet nagymértékben rombolja. Ez az elmúlt évtizedben nem volt
tapasztalható. Ezek a dolgok azok, amiben az önkormányzat úgy gondolta, hogy meg kell
fogalmaznia észrevételét és fel kell hívni a rendőrség figyelmét. A jelenlegi őrsparancsnokra
rosszat nem tud mondani, mert a lehetőségeihez mérten próbálja ellátni a feladatait. A város
vezetése nem ért egyet a kapitányságon belül alkalmazott döntésekkel. 14 évig volt egy
őrsparancsnokuk, az Ő nyugdíjazását követően már a második került megbízásra. Emellett a
város vezetése azt látná szívesen, ha olyan személyek kerülnének az őrs élére, akik stabilak,
itt élnek akár 5-10 éve és itt is dolgoznak. A legnagyobb problémát abban látják, hogy az
elmúlt két évben Berkes úr a harmadik parancsnok a városban. Véleményük szerint jobb lett
volna, ha már leváltották a parancsnokot, akkor a helyettesből parancsnok lesz. Berkes úr
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munkájával semmilyen probléma nincs. Egyetlen hátránya van, hogy nem ismerte a települést
eddig és a helyismeretből származó hiányt nagyon nehezen tudja leküzdeni, kompenzálni.
Ebben látják a probléma gyökerét és ezt szerették volna kapitány úr felé jelezni.
Simon Tamás dandártábornok: Pest megye elég speciális helyzetben van, mivel az itt lévő
munkatársak többsége Szabolcs, Borsod, illetve Bihar megyéből származik. Nem találnak
olyan fiatalt, aki a Pest megyei rendőrségen szeretne dolgozni. Az elmúlt évek során egy
olyan kolléga került a rendőrségre, aki gyömrői lakos volt. Amikor tavaly a főkapitányi
posztra került, meglepődve tapasztalta, hogy a megye középfokú intézményeinek egyikében
sem tanítják a rendészeti fakultációt. Szeretné ennek a területnek a fejlesztését ösztönözni.
Mezey Attila alpolgármester: Ők úgy látják, hogy lennének olyan állományon belüli,
gyömrői rendőrök, akik szívesen dolgoznának itt, ha egy biztos rendszer működne. Köszöni
az észrevételeket. Aki az eredeti határozati javaslattal egyetért, miszerint nem javasolják
elfogadásra a Gyömrői rendőrőrs 2011. évi beszámolóját, szavazzon.
26/2012. (02. 13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrői Rendőrőrs 2011. évi
bűnügyi és közrendvédelmi beszámolóját
nem fogadja el.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Simon Tamás dandártábornok: Tekintettel a határozatra kéri, hogy ezt írásban kapják meg.
Neki alapvető feladata, hogy megkeresse az önkormányzatot, hogy tételesen szíveskedjen a
problémákat felsorolni. Azokat a problémákat, amelyek a gyömrői rendőrőrs állományának a
munkavégzés feltételei és az adott körülmények mellett való javítását tudják segíteni. Ugyanis
neki meg kell próbálni a felmerülő problémákon változtatni. A rendőrségnek csak akkor kell
új beszámoló készítésére kötelezni, ha a kapitányság területén lévő önkormányzatok több
mint fele nem fogadja el. Megvárná, még amíg a Monori Rendőrkapitányság illetékességi
területéről összegyűlnek a határozatok és ezt követően kerül sor arra, hogy elkészíttetik az új
beszámolót. Ennek a döntésnek van egy üzenetértéke egyrészt a főkapitányság felé, másrészt
van egy üzenet értéke gyömrői rendőrőrsön dolgozók felé. Mégpedig, hogy a gyömrői
lakosok nincsenek megelégedve azzal a munkával, amit a gyömrői őrsön dolgozó kollégái
végeznek. Őrsparancsok úr is látja a feladatot, tehát Gyömrő lakossága nincs megelégedve
azzal a munkával, amit az adott feltételek mellett, az adott körülmények között a gyömrői
őrsön dolgozó munkatársai el tudtak végezni. Picit nehéz problémát állítanak a kapitányság
felé, mert ezek a rendőrök végzik a munkát holnap is és holnap után is. Köszöni, még ennyit
szeretett volna mondani.
Mezey Attila alpolgármester: Megpróbálnak segíteni, hogy ne csak kritikával illessék a
rendőrséget, hanem támogassák is. Tavaly például két millió forinttal támogatták volna az
őrsöt, de ez nem lett felhasználva. Bízik abban, hogy ez a szubjektív biztonságérzet javulni
fog a városban. Nem az önkormányzat által fenntartott iskolánál, hanem egy alapítványi
intézménynél megpróbálnak közbenjárni a fakultáció felvétele ügyében. Köszönik a vendégek
megjelenését.
7

(Spaits Miklós képviselő, elhagyja a tanácskozótermet. Jelenlévők száma 9 fő).

1. napirendi pont:
A 2012. évi költségvetési rendelet tervezetének megtárgyalása.
Mezey Attila alpolgármester: Javasolja, hogy általánosságban tárgyalja a Képviselő-testület,
mivel az önkormányzati, illetve az államháztartási törvény változása miatt az elmúlt évekhez
képes eltérő költségvetést kellett előkészíteni. Változtak azok a szabályozási rendszerek,
amelyek befolyásolják a város gazdálkodását. A jogszabály szerint az előirányzatot határidőn
belül a testület elé terjesztették és ezt követően majd elfogadják. A bizottság azt javasolta,
hogy a testület kérje fel a város vezetését, a pénzügyi vezetőt, hogy még egyszer tekintse át a
tervezetet, mert szeretnék, ha a városnak minden szempontnak megfelelő, hibátlan
költségvetése lenne 2012 évben. Javasolja, hogy egy rendkívüli testületi ülésen fogadják el a
2012. évi költségvetési rendeletet. Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Azt szeretné látni, hogy mennyi a finanszírozási hiány, amit a
költségvetésbe pótolni kell az idei évben?
Mezey Attila alpolgármester: Milyen hiányra gondol?
Gáspár Krisztián képviselő: A költségvetési hiányra, amit hitel formájában be kell tervezni.
Mezey Attila alpolgármester: A költségvetésüket jelenleg hiány nem terheli. Az a hiány, ami
a gazdálkodásukban a tavalyi, illetve a jelenlegi évüket figyelembe veszik, akkor az az
önkormányzati törvényből következő módosítás okán felmerülő hiány. Az elmúlt években is
rendelkezett az önkormányzat folyószámla rullírozó hitellel, ezt az EU-s pályázatok
megelőlegezett költségeinek a fedezetére veszik föl, majd ezt követően visszaigénylik. Ez 3060, vagy rosszabb esetben 90 napos időszakot jelent. Általában májusban szokta a Képviselőtestület a döntést meghozni a meghosszabbítására. Ezt minden évben befolyásolta azt, hogy
mennyi volt a megelőlegezett pályázati összeg. A hiány, ami jelentkezik a 2012. éves
tervezetben, a rullírozó hitelkeretre kiegyenlítésére vonatkozik. Az önkormányzati törvény,
illetve az államháztartási törvény módosítása miatt nekik ezt év végén vissza kell tölteni és
nulla, vagy pozitív értékkel kell az évet zárni. Múlt héten voltak itt az OTP-től és azt
mondták, hogy még ők sem tudják pontosan, hogy hogyan, de technikailag meg kell oldani
ezt a problémát, hiszen ez szinte minden önkormányzatot érint. Ebből következik ez a hiány,
és ennek a finanszírozását kell megoldani 150 millió Ft körüli hitellel.
Gáspár Krisztián képviselő: A tavalyi év során több hitelfelvételről döntöttek, amit a vízbázis
bővítésére akartak felvenni, ez megtörtént? Ha nem, akkor ezt nem lehetne erre a célra
felhasználni?
Mezey Attila alpolgármester: A szerződés aláírása megtörtént, de hitelfelvétel nem volt és
valószínű, hogy nem is lesz, hiszen vissza nem térítendő támogatást nyertek az önrész
finanszírozására. Azért megtartják tartaléknak, amíg az EU-s pályázat le nem zárul. Ezt a
hitelt nem lehet másra felhasználni. Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a határozati
javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.
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27/2012. (02. 13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen szavazatta, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
dönt arról, hogy a költségvetési rendeletet elfogadásra alkalmasnak tartja.
Felkéri Varga Ernő jegyző urat arra, hogy még egyszer tekintse át a költségvetési
rendeletet, az államháztartási törvény előírásainak való megfelelőség teljesítése
érdekében kiemelten a hiány kiváltására vonatkozó lehetőségek tekintetében és azt
rendkívüli testületi ülésen ismét terjessze elő a polgármester.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

2. napirendi pont:
Döntés a 2012. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet
megalkotásáról.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a 2012. évre vonatkozó
igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotásával egyetért, szavazzon.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja az
4/2012. sz. rendeletét
a 2012. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről.

3. napirendi pont:
A 2012. évre vonatkozó Közbeszerzési terv megtárgyalása.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a 2012. évre vonatkozó
közbeszerzési tervet elfogadja, szavazzon.
28/2012. (02. 13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a 2012. évre szóló közbeszerzési tervet az előterjesztett
formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

4. napirendi pont:
Jelentés a lejárt idejű határozatokról.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést elfogadja, szavazzon.
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29/2012. (02. 13.) 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.

5. napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a polgármesteri beszámolót
elfogadja, szavazzon.
30/2012. (02. 13.) 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.

6. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő, Bajcsy-Zs. u. 34. sz. alatti 4. és 5. sz. önkormányzati lakások pályázat
útján történő értékesítéséről.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Nincs értékbecslés az anyagban, pedig jobb lett volna, ha tudják,
hogy mennyi a lakások tényleges értéke. Mi az oka annak, hogy a 4-es lakás nagyobb, mint az
5-ös és mégis azt árulják olcsóbban?
Mezey Attila alpolgármester: Ezeket a lakásokat évek óta árulja az önkormányzat. 2010. előtt
nem tudták értékesíteni az ingatlant, ezért már nem számítanak új lakásnak. Pillanatnyilag az
OTTHON CENTRUM-nál próbálják hirdetni a lakásokat. Értékbecslés készült az
ingatlanokról, ami ezt az értéket lefedi. Az olcsóbban értékesített lakásoknak nincs saját
előkertjük, az 5. számúnak pedig van, tehát az ingatlan fekvéséből és a telekhasználatból
adódik az árkülönbözet. Az új államháztartási törvény alapján történik a lakások értékesítése
pályázat, illetve állami elővásárlásra történő felajánláson keresztül. Harminc napja lesz az
államnak a döntést és pályázatot követően arra, hogy amennyiben élni kíván az elővásárlási
jogával, akkor ezt a lakás megvásárolja.
Sas Zoltán képviselő: Ezeket a lakásokat kifejezetten értékesítésre szánta az önkormányzat?
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Mezey Attila alpolgármester: Így van, ezeket a lakásokat értékesítésre szánták. Egyéb kérdés,
hozzászólás? Nincs. Aki a Gyömrő, Bajcsy-Zs. u. 34. sz. alatti 4. és 5. sz. önkormányzati
lakások pályázat útján történő értékesítésével egyetért, név szerint szavazzon.
Név szerinti szavazás:
Fábián Béla
Garamszegi Sándor
Gáspár Krisztián
Hodruszky Lajos
Kossuth László

igen
igen
igen
igen
igen

Mezey Attila
Sas Zoltán
Székely Attila
Tölli László

igen
igen
igen
igen

31/2012. (02. 13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodással, név szerinti szavazással
dönt arról, hogy a tulajdonában lévő Gyömrő, Bajcsy-Zs. u. 34. szám alatti,
545 hrsz-ú ingatlanon lévő lakóépületben a 4. és 5. számú lakást
nyilvános pályáztatás alapján értékesíti.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat versenyeztetési eljárásának
szabályairól szóló 4/2003.(III.15.) Kt rendelet alapján az értékesítésre vonatkozó
pályáztatást folytassa le és terjessze döntésre a Képviselő-testület felé.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

7.1. napirendi pont:
Döntés a 6/2011.(II. 17.) számú az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet
módosításáról.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: A melléklet tartalmaz egy térképet, ami egy övezetet határoz
meg a másik térkép pedig helyrajzi számot. A kivétel az övezet, vagy a helyrajzi szám?
Varga Ernő jegyző: A kettő együtt számít, mivel a cél a tömb-szerű kialakítás volt. A
területen érintett vendéglátó egységeket rajzolták be a térképen. Kialakítottak egy tömböt,
ahol feloldják a szigorítást.
Gáspár Krisztián képviselő: Az a problémája, hogy nem egységesen oldották fel a szigorítást,
hanem tömbösítve. Ezt igazságtalannak tartja. A rajzon van olyan ingatlan, ami vendéglátó
egységnek van jelölve és nem is az.
Mezey Attila alpolgármester: A bizottság a rendelet módosítását elfogadásra javasolta.
Rendelet formájában olyan normatív szabályozásról dönthetnek, ahol lehatárolások lehetnek,
és azonos szabályokat kell alkalmazni. A körzetet a bizottság határozta meg.
Béres Rita aljegyző: A központi terület bővítése és felmentése volt a cél. A pártház azért van
benne, mert ott a központ határa.
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Mezey Attila alpolgármester: Ezt a határt a bizottsági munka során a bizottság dolgozta ki és
ő is javasolta. Van-e módosító indítvány Gáspár Krisztiánnak?
Gáspár Krisztián képviselő: Egységesen térjenek vissza a szabályozásra, és akivel nem volt
probléma, annak oldják fel a szigorítást.
Mezey Attila alpolgármester: Van lehetőség egyedi szabályozásra?
Varga Ernő jegyző: Nincs.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Van olyan konkrét szórakozó hely, amire Gáspár Krisztián
gondol?
Gáspár Krisztián képviselő: Az Erzsébet telepre gondolt.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Ez a rendelet az este 10.00 óra utáni nyitva tartás
szabályairól szól.
Béres Rita aljegyző: A központi részt szerették volna bővíteni és ez volt az indok. Valahol
meg kellett húzni a központi rész határát.
Gáspár Krisztián képviselő: Az egész rendeletet gondolják újra.
Mezey Attila alpolgármester: Aki a 6/2011. (II. 17.) sz., az üzletek éjszakai nyitvatartási
rendjéről szóló rendelet – az előterjesztett formában történő – módosításával egyetért,
szavazzon.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja az
5/2012. sz. rendeletét
a 6/2011.(II. 17.) számú az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet
módosításáról.

7.2. napirendi pont:
Döntés a 3/2012.(I. 23.) sz. a 16/2011. (VI. 17.) sz. az étkezési térítési díjak módosításáról
szóló rendeletének hatályon kívül helyezéséről.
Mezey Attila alpolgármester: Itt egy egyszerű elszámolás történt, ezért szükséges a rendelet
hatályon kívül helyezése. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a 3/2012. (I. 23.) sz., a 16/2011.
(VI. 17.) sz., az étkezési térítési díjak módosításáról szóló rendeletének hatályon kívül
helyezésével egyetért, szavazzon.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja az
6/2012. sz. rendeletét
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a 3/2012.(I. 23.) sz. a 16/2011. (VI. 17.) sz. az étkezési térítési díjak módosításáról szóló
rendeletének hatályon kívül helyezéséről.

8. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki Gyömrő Város Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával egyetért, szavazzon.
32/2012. (02. 13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 12.
pont (2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja.
„(2)

Általános ügyfélfogadási időtől eltérő ügyfélfogadási rend:
Okmányiroda (Szabadság tér 4.):
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

8.00-12.00 óráig és 13.00-19.30 óráig
8.00-11.30 óráig
8.00-12.00 óráig és 13.00-20.00 óráig
8.00-11.30 óráig
8.00-11.30 óráig
9.00-12.00 óráig”
Felelős: jegyző
Hat. idő: azonnal

10. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának
módosításáról.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Gyömrő és Környéke
Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosításával egyetért, szavazzon.
33/2012. (02. 13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ
alapító okiratának módosítását az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
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Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Aki a Gyömrő és Környéke Szociális
Szolgáltató Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja, szavazzon.

34/2012. (02. 13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
az előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

11. napirendi pont:
Döntés a Bóbita Óvoda alapító okiratának módosításáról.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Bóbita Óvoda alapító
okiratának módosításával egyetért, szavazzon.
35/2012.sz. (02. 13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Bóbita Óvoda alapító okirat
módosítását az előterjesztett formába
elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Bóbita Óvoda egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja, szavazzon.

36/2012.sz. (02. 13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Bóbita Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
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12. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 2011. évi beszámolójának
elfogadásáról.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Gyömrő és Környéke
Szociális Szolgáltató Központ 2011. évi beszámolóját elfogadja, szavazzon.
37/2012. (02. 13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ
2011. évi beszámolóját az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

13. napirendi pont:
Döntés a Vecsés és környéke időskorúak nappali ellátására létrehozott Mikrotérségi
Intézményi Társulás 2011. évi beszámolójának elfogadásáról.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Vecsés és környéke
időskorúak nappali ellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulás 2011. évi
beszámolóját elfogadja, szavazzon.
38/2012. (02. 13.) 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
2011. évi beszámolóját az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

14. napirendi pont:
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéből való kilépés megtárgyalása.
Mezey Attila alpolgármester: Most érkezett a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségének levele, melyben tájékoztatják őket, hogy 323.000,- Ft + ÁFA összeget kellene
az idei évben fizetniük. Az elmúlt évek tapasztalatát összegezve ő a maga részéről úgy ítéli
meg, hogy az önkormányzatok szövetségének munkája a nullával egyenlő. Amikor az
önkormányzati rendszert alapjaiban módosították és az állam ingatlanokat vehet el szabadon,
az lett volna a legkevesebb, hogy taggyűlésen megtárgyalják a dolgot. Semmi értelme, hogy a
szövetségnek tagjai legyenek. Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Van már olyan önkormányzati, aki kilépett?
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Mezey Attila alpolgármester: Nem tudja. Ez egy egyesületi formában működő szövetség. Aki
a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéből való kilépéssel egyetért, szavazzon.
39/2012. (02. 13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Települések Országos Szövetség
tagsági jogviszonyát 2012. január 1. napjával megszünteti.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megszüntetéshez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

15.napirendi pont:
Bizottsági beszámolók elfogadása.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a VOKS Bizottság
beszámolóját elfogadja, szavazzon.
40/2012. (02. 13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
VOKS Bizottság
beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Szociális és Egészségügyi
Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

41/2012. (02. 13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Szociális és Egészségügyi Bizottság
beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.
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42/2012. (02. 13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.
43/2012. (02. 13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

16. napirendi pont:
Interpellációk.
Mezey Attila alpolgármester: Kíván-e valaki interpellálni? Nem. Megköszöni a részvételt, az
ülést bezárja.

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző
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