JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén, 2012. június 28-án, a
Polgármesteri Hivatal 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
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 Herczku Dóra vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 10 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

1. napirendi pont:
Gyömrő Város Önkormányzatának tulajdonában lévő vízi-közművek jövőben
működtetésével kapcsolatban szükséges döntések meghozatala.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az 1. sz. határozati javaslatot
elfogadja, szavazzon.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente
Garamszegi Sándor
Fábián Béla
Hodruszky Lajos
Kossuth László

igen
igen
igen
igen
igen

Mezey Attila
Sas Zoltán
Spaits Miklós
Székely Attila
Tölli László

igen
igen
igen
igen
igen

164/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
név szerinti szavazással
az alábbi határozatot hozza:

1.

A képviselő-testület elhatározza, hogy az Önkormányzat, mint ellátásért felelős a
kizárólagos tulajdonát, törzsvagyonát képező vízi-közművek (ivóvíz- és szennyvízhálózat), valamint a Gyömrő-Maglód-Ecser Önkormányzat közös tulajdonában
álló szennyvíztisztító telep (Gyömrő 51,7%) működtetése –üzemeltetése és
fenntartása-, az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízkezelési szolgáltatás teljesítésének
szabályozása érdekében bérleti-üzemeltetési szerződést köt 15 éves határozott
időtartamra a Magyar Állam tulajdonában lévő, ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás
céljára, a vízi-közművek működtetésére létrehozott Dunamenti Regionális
Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság vízi-közmű szolgáltatóval a jelen
határozat meghozatalát követően kialakítandó bérleti-üzemeltetési szerződésben
szabályozott részletes feltételekkel.

2.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti-üzemeltetési
szerződést a vízi-közmű szolgáltatóval megkösse.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal és 2012. december 31.

Gyenes Levente polgármester: Aki a 2. sz. határozati javaslatot elfogadja azzal a
módosítással, hogy az 5. pontban rögzítsék, hogy a polgármester folytasson tárgyalásokat a
másik két településsel a tulajdonrészek megváltásának vonatkozásában, szavazzon.
165/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
név szerinti szavazással
az alábbi határozatot hozza:
1.

A Képviselő-testület 2012. évben a Gyömrő és Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft.
részére –a kft-vel egyetértésben- üzemeltetési támogatás
nem biztosít.

2.

A kft. az ez évben a részére folyósított támogatási összeget utalja vissza az
önkormányzat számlájára.

3.

Az önkormányzat a 2012. évi költségvetésben biztosított üzemeltetési támogatás
összegének erejéig, mely 49.348.000,- Ft összegben víziközmű vagyont vásárol a
kft-től.

4.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3. pontban foglalt
vásárlásra és annak ütemezésére a szerződést a Gyömrő és Térsége Víziközmű
Szolgáltató Kft-vel kösse meg.

5.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat
Ecser és Maglód településekkel a víziközmű tulajdonrészek megváltásának
vonatkozásában.
Felelős: polgármester.
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Hat. idő: azonnal és folyamatos.

2. napirendi pont:
Döntés az UFC Gyömrő labdarúgó egyesület kérelméről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az UFC kérelmét elfogadja,
szavazzon.
166/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1.
Az Utánpótlás Futball Club (UFC) kérelmének helyt ad, a labdarúgó szakosztály
Sportegyesületből történő kiválását, és az UFC-hez csatlakozását tudomásul veszi.
2.
A II. félévre szóló 1.750.000,-Ft támogatás fele – fele arányban történő felosztását
engedélyezi amennyiben a Gyömrői Sportegyesület a megállapodás alapján az I. félévi
támogatásról szóló beszámolót az előírt formában és tartalommal elkészíti, és azt
benyújtja.
3. Továbbiakban a Sportegyesület a városi sportpálya teniszpálya részét jogosult
használni, a többi részt az UFC jogosult használni a megkötendő szerződés alapján.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Megköszöni a részvételt, az ülést
bezárja.
K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző
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