JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2012.
május 16-án a Polgármesteri Hivatal „B” épületi alpolgármesteri tárgyalójában.
Jelen vannak:

Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila, Hodruszky Lajos
alpolgármester. Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Kossuth László, Sas
Zoltán, Spaits Miklós, Székely Attila, Tölli László képviselő.

Távolmaradását előre
nem jelezte:
Gáspár Krisztián képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Kissné Páska Andrea pü. irodavezető
Volcz Zoltánné testületi irodavezető
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 10 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 10 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. napirendi pont:
A 88/2012. (04. 23.) sz. önkormányzati határozattal kapcsolatos beadványok
megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a 88/2012. (04. 23.) sz.
önkormányzati határozat módosításával egyetért, szavazzon.
105/2012. (05. 15.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a 88/2012. (04. 23.) sz. önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„A Gyömrő Város Szabadság tér megnevezésű 1, 2, 3, 4, 6, 10/1, 11,
13/4, 18, és 22 hrsz-ú közterületét június 1-jei dátummal Horthy Miklós térre
változtatja” szövegrész helyébe:

„1. Gyömrő város Szabadság tér megnevezésű 1., 2., 3. hrsz-ú közterületének
elnevezését 2012. június 1-jei dátummal Horthy Miklós tér-re változtatja,
2. Gyömrő város Szabadság tér megnevezésű 4., 10/1., 11., 13/4., 18. és 22 hrsz-ú
közterületének elnevezését 2012. június 1-jei dátummal Szabadság út-ra
változtatja”
szöveg kerül.
Hat. idő: 2012. június 1.
Felelős: polgármester.

2. napirendi pont:
Döntés a 400 millió forintos folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az első határozati javaslatban
foglaltakkal egyetért, szavazzon.
106/2012. (05. 16.) sz. önkormányzati határozat:
1. Gyömrő Város Önkormányzatának képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
280.000.000,- Ft azaz Kettőszáznyolcvanmillió összegű folyószámlahitel
OTP Bank Nyrt-től történő felvételéről dönt.
A hitel futamidejét 2012. június 29-től 2012. december 21-ig határozza meg.
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési
bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket, a normatív hozzájárulásokat és
egyéb támogatásokat ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe
véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.
Adós kötelezettséget vállal jelen összegű folyószámlahitelre kölcsönszerződés és
engedményezési szerződés megkötésére.
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama
alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű
kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési
előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan
az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a
hitelszerződést és az engedményezési szerződést aláírja az Önkormányzat
képviseletében.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Aki a második határozati javaslatban
foglaltakkal egyetért, név szerint szavazzon.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente
Fábián Béla
Garamszegi Sándor
Hodruszky Lajos
Kossuth László

igen
igen
igen
igen
igen

Mezey Attila
Sas Zoltán
Spaits Miklós
Székely Attila
Tölli László

igen
igen
igen
igen
igen

107/2012. (05. 16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
név szerinti szavazással
94.000.000,- Ft azaz kilencvennégymillió forint összegű rulírozó, támogatást
megelőlegező hitel felvételéről dönt. A hitel célja az EU önerőalap (Új vízbázis
bővítésére) valamint a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2009-0004 sz., Gyömrő Városközpont
fejlesztése elnevezésű projekthez / projektekhez kapcsolódó támogatás megelőlegezése.
A hitel futamidejét 2012. június 29-től 2013. június 28-ig határozza meg.
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési
bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket, a normatív hozzájárulásokat és
egyéb támogatásokat ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe
véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a támogatási összeg az OTP Bank Nyrt.
részére – engedményezési szerződés keretében – engedményezésre kerüljön. Tudomásul
veszi továbbá, hogy a projekt lebonyolítására szolgáló alszámla/alszámlák a hitel teljes
visszafizetéséig zárolásra kerül / kerülnek.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a
kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat
megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat
módosításai során figyelembe veszi.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből,
kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve
nem esik a „Magyarország gazdasági stabilitásáról” szóló 2011. évi CXCIV. számú
törvényben meghatározott korlátozás alá.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az
OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a
hitelszerződést, valamint az engedményezési szerződést aláírja az Önkormányzat
képviseletében.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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3. napirendi pont:
Döntés a Római Katolikus Egyházközösség 2012. évi egyszeri támogatásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Római Katolikus
Egyházközösség 2012. évi egyszeri támogatásával egyetért, szavazzon.
108/2012. (05. 16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Katolikus Egyház részére, a volt Művelődési Ház – a közüzemi
számlák fogyasztó-átíratás csúszásából adódó, 2012. január-február hónapra eső –
közüzemi költségeit, a pontos kimutatás
szerinti összegben átvállalja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

4. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzata és a Body Guard Hungary Kft. között kötendő
együttműködési megállapodásról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az együttműködési
megállapodás megkötésével egyetért, szavazzon.
109/2012. (05. 16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással,
dönt arról, hogy együttműködési megállapodást köt
a város közbiztonsági helyzetének biztonságosabbá tétele érdekében
a Body Guard Hungary Kft-vel.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást
az írásban előterjesztett formában kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

5. napirendi pont:
Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a megállapodás
módosításával egyetért, szavazzon.
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110/2012. (05. 16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
I. A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa az
írásbeli előterjesztés 1. számú melléklete alapján az alábbi szerint elfogadja a Társulási
megállapodás módosítását:
1.)
A megállapodás 2.5. pontja törlésre kerül.
2.)
A megállapodásba új pontként bekerül a 4.4.8. pont az alábbi szöveggel:
A Társulás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosító intézményt tart fenn. A
Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (2200 Monor, Dobó I. u. 6.) ellátási
területére - a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról-családsegítés vonatkozásában- rendelet megalkotására kijelölt
önkormányzat: Monor Város Önkormányzata (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.)
3.)
A megállapodás 5.1.10. pontjában a Kormányhivatal nem törvényességi
ellenőrzést, hanem törvényességi felügyeletet gyakorol.
II. A Társulási megállapodás Függelékét képezi az előterjesztés 2. sz.
mellékleteként csatolt, a Társulás által ellátott feladatok szakfeladat rend szerinti
besorolása.
III. A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa az
előterjesztés 3. számú melléklete szerint elfogadja a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Társulási megállapodást.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
Fazekas Krisztina, Munkaszervezet vezetője.

6. napirendi pont:
Döntés a TÁMOP-3.1.11-12/1 számú Óvodafejlesztés című pályázat benyújtásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a TÁMOP-3.1.11-12/1
számú Óvodafejlesztés című pályázat benyújtásával egyetért, szavazzon.
111/2012. (05. 16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
pályázatot nyújt be a TÁMOP-3.1.11-12/1 számú Óvodafejlesztése címmel
pályázati felhívásra: „Egy lépés a XXI. századi gyömrői óvodákért” megnevezéssel.
A projekt megvalósítás címe: 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1.
A beruházás összköltsége (bruttó): 38.000.000,- Ft.
A beruházás pályázatban elszámolható költsége: 38.000.000,- Ft.
Pályázott támogatás összege 100% (bruttó) 38.000.000,- Ft.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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7. napirendi pont:
Döntés a TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2. számú a Bűnmegelőzés szempontjából kiemelten
fontos, bűnelkövető, vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és
fiatalkorúak segítése című pályázat benyújtásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2.
számú a Bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető, vagy bűnelkövetés
szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése című pályázat benyújtásával
egyetért, szavazzon.
112/2012. (05. 16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
pályázatot nyújt be a TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2. számú a Bűnmegelőzés szempontjából
kiemelten fontos, bűnelkövető, vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett
gyermek- és fiatalkorúak segítése
pályázati felhívásra: „Többen, többet a fiatalkorúak védelmében! Bűnmegelőzés
Gyömrőn” megnevezéssel.
A projekt megvalósítás címe: 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1.
A beruházás összköltsége (bruttó): 40.000.000,- Ft.
A beruházás pályázatban elszámolható költsége: 40.000.000,- Ft.
Pályázott támogatás összege 100% (bruttó) 40.000.000,- Ft.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

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

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző
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