JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén, 2012. szeptember 10én, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását előre
jelezte:
Spaits Miklós képviselő
Tölli László képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Kissné Páska Andrea pü. irodavezető
Volcz Zoltánné testületi irodavezető, oktatási referens
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 9 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 9 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.
Gyenes Levente polgármester: Kíván-e valaki napirend előtt felszólalni? Nem.
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

1. napirendi pont:
Döntés a 7/2012. (III.09.) sz. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Ismételten az a helyzet állt elő a költségvetés módosításánál,
hogy a képviselő – testület által az év során hozott döntések most összegezve, egyszerre lettek
a költségvetésbe beépítve, ami szerinte így nem jó. Véleménye szerint a költségvetést azonnal
a döntést követően kellene a testület elé terjeszteni.
Gyenes Levente polgármester: A pénzügyi irodavezetőt kérdezi, hogy a jogszabályi
előírásoknak megfelelően történik a költségvetés módosítása?
Kissné Páska Andrea pénzügyi irodavezető: Az önkormányzat költségvetését teljesen
szabályosan módosítják. A jogszabályi előírásoknak megfelelően, a képviselő – testület
döntése után kell a rendeletbe beépíteni.

Gáspár Krisztián képviselő: Ő nem azt mondta, hogy törvénytelen, amit csinálnak, de ő úgy
gondolja, hogy sokkal jobb lenne, ha a döntést követően megtörténne a módosítás és mindig
egy hatályos költségvetési rendelet állna rendelkezésre.
Gyenes Levente polgármester: Aki a 7/2012. (III.09.) sz. az önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló rendelet módosítását elfogadja, szavazzon.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodással megalkotja a
22/2012. sz. rendeletét
a 7/2012. (III.09.) sz. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosításáról.

2. napirendi pont:
Döntés a 2012. évi költségvetés féléves beszámolójának elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Átolvasta a beszámolót, kifejezetten az intézményekét, amiben
azt látta, hogy sajnos nagyon alulfinanszírozottak, mert a rendes éves meszelést sem tudták
finanszírozni. Reméli nem fog az oktató – nevelő munka kárára menni.
Gyenes Levente polgármester: Aki a 2012. évi költségvetés féléves beszámolóját elfogadja,
szavazzon.
172/2012.(IX.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a 2012. évi költségvetés féléves
beszámolóját az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.

3. napirendi pont:
Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz való
csatlakozásról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz való csatlakozást javasolja, szavazzon.
173/2012.(IX.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
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9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2012/2013. évi fordulójához.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

4. napirendi pont:
Döntés a Gyömrői Sportegyesület 2012. év. I. félévi támogatásának felhasználásáról
szóló beszámoló elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Varga Ernő jegyző: Módosító javaslata lenne a határozat 3. és 4. pontjára vonatkozóan. A 3.
pont úgy módosulna, hogy „a Gyömrői Sportegyesülettel kötött sportpálya használati és
támogatási szerződést – a labdarúgó szakosztálynak egyesületből történő kiválásának
megfelelően – módosítja.” A 4. pontba javasolja rögzíteni, hogy „Képviselő – testület az
UFC-vel a – labdarúgó szakosztály UFC-be történő belépésére figyelemmel – sportpálya
használatra és önkormányzati támogatásra vonatkozó szerződést köt.” Javasolja, hogy az
alábbi 5. ponttal egészítse ki a testület a határozatot. „Megbízza a polgármestert, hogy a 3.4.
pontban meghatározott szerződéseket kösse meg.”
Gyenes Levente polgármester: Aki a jegyző úr által tett módosításokat elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő – testület 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással az elhangozott módosítást egyhangúlag elfogadja.
Gyenes Levente polgármester: Aki a határozatot a módosítással együtt elfogadja, szavazzon.
174/2012.(IX.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1. A Gyömrői Sportegyesület 2012. I. félévi támogatásokról
szóló beszámolóját az előterjesztett formában
elfogadja.
2. A Gyömrői Sportegyesület közüzemi tartozását az UFC-nek átadandó
támogatás terhére egyenlítse ki.
3.
A Gyömrői Sportegyesülettel kötött sportpálya
használati és támogatási szerződést – a labdarúgó szakosztálynak
egyesületből történő kiválásának megfelelően – módosítja.
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4.

Képviselő – testület az UFC-vel a – labdarúgó szakosztály
UFC-be történő belépésére figyelemmel
– sportpálya használatra és önkormányzati támogatásra
vonatkozó szerződést köt.
5.

Megbízza a polgármestert, hogy a 3.4. pontban
meghatározott szerződéseket
kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

5. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a lejárt határidejű határozatot
elfogadja, szavazzon.
175/2012.(IX.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

6. napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Némi ellentmondást vél felfedezni a költségvetési beszámoló és
a polgármesteri beszámoló között az intézményekkel kapcsolatban. A polgármesteri
beszámoló azt tartalmazza, hogy az intézmények a teljes körű karbantartási munkát
elvégezték, a költségvetési beszámolóban, pedig azt olvasta, hogy az éves meszelést nem
tudták elvégezni.
Volcz Zoltánné oktatási referens: A polgármesteri beszámolóban ez pontosan úgy olvasható,
hogy az intézményekben „a szükséges karbantartási munkák a nyári szünet ideje alatt – a
költségvetésben megtervezett munkálatok tekintetében – elkészültek.”
Gáspár Krisztián képviselő: Tehát a karbantartásba a festés nem tartozik bele?
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Volcz Zoltánné oktatási referens: Nem teljes körűen volt karbantartás tervezve, de amit
terveztek a költségvetési kereteiken belül, az elkészült.
Gáspár Krisztián képviselő: Teljes körű költségvetést tartalmaz a beszámoló.
Gyenes Levente polgármester: A költségvetési kereteiket maximálisan kihasználták. Amire
pénz volt azt teljes mértékben elköltötték a karbantartásra. Egy dologgal egészítené ki a
polgármesteri beszámolót. Nagyon örül neki, hogy egy teltházas augusztus 20-i ünnepséget
tudtak tartani a Hankó István Művészeti Központban. Köszöni az összes dolgozónak, illetve
mindenkinek, aki segített megrendezni, mert több rendezvény is volt ezen a napon. Kiemelné,
hogy sajnálatosnak tartja, hogy a képviselők közül még mindig vannak olyanok, akik nem
érzik feladatuknak, hogy elmenjenek egy – egy állami ünnepségre. Úgy gondolja, hogy meg
kellene tisztelni a várost is és az ünnepet is. Aki a polgármesteri beszámolót elfogadja,
szavazzon.
176/2012.(IX.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a polgármesteri beszámolót az előterjesztett
formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

7. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő Város Képviselő-testülete és szerveinek szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 4/2007.(II.15.) sz. rendeletének módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Nagy örömmel konstatálták azt, hogy ez a kezdeményezés arról
szól, hogy a rendelet megalkotása előtt lehetőség nyíljon a lakosság számára, hogy
megfogalmazza véleményét, álláspontját. Sajnos Gyömrőn mindig, minden másképp alakul,
mint a többi településen. A rendelet – tervezet, mely a meglévő SZMSZ-t módosítja, olyan
kivételeket fogalmaz meg, amely alkalmat teremt arra, hogy bármelyik rendeletet kontroll
nélkül megalkothassa. Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a költségvetést, a helyi
adókat, az SZMSZ módosítást vagy éppen a vagyonról szóló rendeletet. Továbbá olyan
megfoghatatlan mondatot is tartalmaz, mint „különös közérdek”. Azt gondolja, hogy nagyon
fontos lenne, hogy a rendelet szövege, tartalma ne csak egy két ember agyából pattanjon ki,
hanem, hogy a gyömrőiek, lakosok hozzá tudjanak szólni. Javasolja, hogy ezeket a kivételeket
a rendelet – tervezetből vegyék ki.
Gyenes Levente polgármester: Köszöni a hozzászólást. Először is visszautasítja, hogy egy –
két ember agyából pattannak ki a rendeletek. Itt egy képviselő – testület működik és mellette
számos bizottság komoly munkát végez, hogy a testület elé kerülő határozati javaslatok és
rendelet – tervezetek jelenlegi formában megszülethessenek. Nem szeretné, ha bármelyik
képviselő demoralizáló megjegyzéseket tenne annak a sok embernek a munkájára, akik akár a
bizottság, önkormányzat vagy akár a hivatal részéről részt vesznek ennek megalkotásában. A
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továbbiakban megkéri Varga Ernő jegyző urat, hogy nyilatkozzon: A megoldás
jogszabályszerű, ahogy most az SZMSZ-t kívánják módosítani?
Varga Ernő jegyző: Tisztelt képviselő – testület! A rendelet tervezetet – melynek az
előkészítése az ő nevéhez fűződik – benyújtotta az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
elé, aki a jelenleg hatályos jogrend szerint megvizsgálta. Tudott az, hogy azon témák, amik a
rendeletben kivételt képeznek olyanok, amelyek a helyi népszavazásra, népi kezdeményezésre
nem bocsáthatók. A képviselő – testület kizárólagos hatáskörébe, mérlegelési jogkörébe
tartozik az önkormányzat szervezeti és működési rendjének a kialakítása, a költségvetés
elfogadása. Képviselő úrnak szeretne válaszolni annyiban, hogy a költségvetés elfogadása két
lépcsős rendszerben történik. A közmeghallgatásokon, - melyek az SZMSZ szerint kerülnek
megszervezésre - amikor is a polgármester úr számot ad az elmúlt évben történtekről, és
tájékoztatja a hallgatóságot a képviselő – testület következő évi terveiről az első lépcső. Ott el
lehet mondani a véleményt a költségvetéssel kapcsolatban, hiszen az önkormányzat csak ezt
követően határoz végleges tartalmáról. Olyan kivétel szerepel a rendeletben, ami a testület
kizárólag jogkörébe tartozik, és nem szükséges az előzetes véleményezés. Gondoljanak pld. a
helyi adókra. Ha a képviselő – testület egy adónemet próbál szabályozni, természetesen az
lesz a lakossági vélemény, hogy ne legyen. Viszont a költségvetés alapján a képviselő –
testület ezt nem tudja megtenni. Teljesen jogszerűen kerültek ezek a kivételek az SZMSZ
módosításba. Képviselő úr jelezte, hogy tájékozódott más önkormányzatoknál ebben a
kérdésben, de ha megnézi ezen önkormányzatok rendeleteit szinte kivétel nélkül
valamennyiben a jogszabályi előírásoknak megfelelően kivételként ugyanezt a témakört
szerepeltetik. A másik hozzáfűzni valója, hogy ha a képviselő úr tovább olvassa a módosítást
látja, hogy a különösen indokolt kritérium definíciója meghatározásra kerül.
Gáspár Krisztián képviselő: Ha nincsenek kivételek, akkor a módosítás lehetőséget teremtett
volna arra, hogy az előzetes hatásvizsgálat alapján a város lakossága véleményt formáljon a
rendelet szövegével kapcsolatban. Nem ők fogják eldönteni a költségvetési rendelet tartalmát,
de nem érti mi a probléma azzal, ha a megalkotás előtt kifejtik álláspontjukat. A
közmeghallgatás idején pedig még nem áll rendelkezésre a véleményformáláshoz szükséges
adat.
Gyenes Levente polgármester: Még egyszer megkérdezi a város jegyzőjét, hogy a rendelet –
tervezet a jogszabályi kitételeknek minden ponton megfelel-e, illetve alkalmas-e arra, hogy a
jogszabályi kötelezettségüknek ezzel eleget tegyenek?
Varga Ernő jegyző: Igen.
Gyenes Levente polgármester: Aki a Gyömrő Város Képviselő-testülete és szerveinek
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007.(II.15.) sz. rendeletének módosítását
elfogadja, szavazzon.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
23/2012. sz. rendeletét
a Gyömrő Város Képviselő-testülete és szerveinek szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 4/2007.(II.15.) sz. rendeletének módosításáról.
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Gáspár Krisztián képviselő: Első felszólalás során volt egy módosító indítványa, méghozzá,
hogy a rendelet – tervezetből vegyék ki a kivételeket, és teremtsenek lehetősége a vélemény
kifejtésére. Kéri, hogy a módosító indítványát a polgármester úr szavaztassa meg.
Gyenes Levente polgármester: Elnézést kér képviselő társától, valóban nem szavaztatta meg
a módosító javaslatot. Aki elfogadja, hogy a rendelet – tervezetből a 62/A. §-ban foglalt
kivételeket töröljék, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő – testület 1 igen szavazattal, 8 nem szavazattal, 0
tartózkodással a módosító indítványt nem fogadják el.
Gyenes Levente polgármester: Még egyszer felteszi az eredeti kérdést szavazásra. Aki a
Gyömrő Város Képviselő-testülete és szerveinek szervezeti és működési szabályzatáról szóló
4/2007.(II.15.) sz. rendeletének módosítását az előterjesztett formában elfogadja, szavazzon.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
23/2012. sz. rendeletét
a Gyömrő Város Képviselő-testülete és szerveinek szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 4/2007.(II.15.) sz. rendeletének módosításáról.

8. napirendi pont:
Döntés a 27/2011. (XI. 10.) sz. a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú
Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény művészetoktatási térítési díjáról és
tandíjáról szóló rendelet módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Sas Zoltán képviselő: Annyit szeretne hozzáfűzni, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági
Bizottság tárgyalta, és az előterjesztett formában elfogadásra javasolta a képviselő –
testületnek.
Gyenes Levente polgármester: Aki a 27/2011. (XI. 10.) sz. a Weöres Sándor Általános Iskola
és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény művészetoktatási térítési díjáról és
tandíjáról szóló rendelet módosítását elfogadja, szavazzon.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
24/2012. sz. rendeletét
a 27/2011. (XI. 10.) sz. a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és
Táncművészeti Intézmény művészetoktatási térítési díjáról és tandíjáról szóló rendelet
módosításáról.

9. napirendi pont:
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Döntés a Fekete István Általános Iskola és Szakiskola, a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és
Táncművészeti Intézmény TÁMOP 3.1.4 sz. pályázat benyújtásához szükséges
hozzájárulás megadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Fekete István Általános
Iskola és Szakiskola TÁMOP 3.1.4 sz. pályázat benyújtásához szükséges hozzájárulás
megadását elfogadja, szavazzon.
177/2012.(IX.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
támogatja, hogy a Fekete István Általános Iskola és Szakiskola a
TÁMOP-3.1.4-12/1 kódszámú innovatív iskolák fejlesztése tárgyú,
100%-ban finanszírozott közoktatás fejlesztésére
irányuló pályázatot beadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola TÁMOP 3.1.4 sz. pályázat benyújtásához szükséges hozzájárulás megadását
elfogadja, szavazzon.
178/2012.(IX.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
támogatja, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola a
TÁMOP-3.1.4-12/1 kódszámú innovatív iskolák fejlesztése tárgyú,
100%-ban finanszírozott közoktatás fejlesztésére
irányuló pályázatot beadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Weöres Sándor Általános
Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény TÁMOP 3.1.4 sz. pályázat
benyújtásához szükséges hozzájárulás megadását elfogadja, szavazzon.
179/2012.(IX.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
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9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
támogatja, hogy a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti
és Táncművészeti Intézmény a TÁMOP-3.1.4-12/1 kódszámú innovatív iskolák
fejlesztése tárgyú, 100%-ban finanszírozott közoktatás
fejlesztésére irányuló pályázatot beadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

10. napirendi pont:
Döntés a Monori Rendőrkapitányság 2012. félévi bűnügyi és közrendvédelmi
munkájának értékeléséről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Monori Rendőrkapitányság
2012. félévi bűnügyi és közrendvédelmi munkájáról szóló beszámolót elfogadja, szavazzon.
180/2012.(IX.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1.
Szmodics Róbert rendőr alezredes, mint a Monori Rendőrkapitányság
vezetőjének az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság ülésén megtartott szóbeli
tájékoztatóját elfogadja.
2.
A Monori Rendőrkapitányság vezetőjének hivatalba lépése óta végzett
tevékenységével kapcsolatban elismerését és köszönetét fejezi ki. A képviselő – testület
megítélése szerint a kapitányság új vezetője tevékenységével az eltelt mintegy fél éves
időszakban hozzájárult, hogy a város közbiztonsága és a lakosság szubjektív
biztonságérzete jelentősen javuljon. Intézkedéseinél az önkormányzat véleményét illetve
a város idegenforgalmi sajátosságait figyelembe vette.
3.

Felkéri Gyenes Levente polgármestert, hogy levélben tájékoztassa Pest megye
rendőrfőkapitányát a képviselő – testület állásfoglalásáról.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

11. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő Város Önkormányzata és az „AGAPÉ-54 Bt.” között kötendő
szerződés jóváhagyásáról.
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Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Gyömrő Város
Önkormányzata és az „AGAPÉ-54 Bt.” között kötendő szerződés jóváhagyásával egyetért,
szavazzon.
181/2012.(IX.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a képviselő – testület az alábbi határozatot hozza:
1. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 93/2012. (IV.23.) sz. önkormányzati
határozatban foglaltak alapján – a malom épület bontása ügyében – elkészült
felek közötti szerződést kösse meg.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a szerződés megkötését követően a „Malom épület”
helyi védettségének megszüntetésére vonatkozó rendelet-tervezetet
terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

12. napirendi pont:
Döntés a Gyömrői Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelméről, és a 150/2011.
(07.07.) sz. önkormányzati határozat visszavonásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Gyömrői Polgárőr és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelméről, és a 150/2011. (07.07.) sz. önkormányzati határozat
visszavonását elfogadja, szavazzon.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente
Fábián Béla
Garamszegi Sándor
Gáspár Krisztián
Hodruszky Lajos

igen
igen
igen
igen
igen

Kossuth László
Mezey Attila
Sas Zoltán
Székely Attila

igen
igen
igen
igen

182/2012.(IX.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
név szerinti szavazással az alábbi határozatot hozza:
1. 150/2011. (07. 07.) sz. önkormányzati határozatát visszavonja.
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2.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gyömrői Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó
Egyesülettel az új területre vonatkozó szerződést az előző területre kikötött feltételekkel
kösse meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

13. napirendi pont:
Pálfi Sándorné Gyömrő, Szt. Imre u. 71. sz. ingatlan felajánlási kérelmének
megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki Pálfi Sándorné kérelmét az
alábbiak szerint elfogadja, szavazzon.
183/2012.(IX.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy Pálfi Sándorné Gyömrő, Szt. Imre u. 71. sz. alatti
lakostól a 2956/3 hrsz-ú, 440 m2 területű ingatlant a
tartozás elengedése mellett, 200.000 ,- forintos vételáron megvásárolja,
a bejárási, szolgalmi jog biztosításával.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.

14. napirendi pont:
Döntés a pályaválasztási tanácsadás 2011/2012. tanév 2. félévi beszámolójának
elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a pályaválasztási tanácsadás
2011/2012. tanév 2. félévi beszámolóját elfogadja, szavazzon.
184/2012.(IX.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás keretén belül működő pályaválasztási tanácsadás
2011/2012. év II. félévi beszámolóját az
előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő:azonnal
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15. napirendi pont:
Tájékoztató a 2012/2013-as tanévben várható intézményfenntartói változásairól.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a 2012/2013-as tanévben
várható intézményfenntartói változásait elfogadja, szavazzon.
185/2012.(IX.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi szándéknyilatkozatot teszi:
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben
foglaltakra figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működtetését
a következő naptári évben kezdődő tanévtől – a feladatra eső finanszírozás
függvényében – vállalni kívánja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

16. napirendi pont:
Döntés a 2012/2013-as tanév helyi rendjéről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a 2012/2013-as tanév helyi
rendjét elfogadja, szavazzon.
186/2012.(IX.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a tanév helyi rendjét
az alábbiak szerint módosítja:
Téli szünet:
2012. december 22-től 2013. január 4. tart
a szünet előtti utolsó tanítási nap: 2012. december 21. (péntek),
a szünet utáni első tanítási nap: 2012. január 7. (hétfő).
A munkanapokat az intézmények
szombati intézményi program szervezésével, egységesen teljesítik:
2013. január 3. ledolgozása: 2012. szeptember 29. szombat.
2013. január 4. ledolgozása: 2012. október 13. szombat.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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17. napirendi pont:
Döntés a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti
Intézmény feladatnövekedésre vonatkozó kérelmének megtárgyalásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Weöres Sándor Általános
Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény feladatnövekedésre
vonatkozó kérelmét elfogadja, szavazzon.
187/2012.(IX.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a
Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti
és Táncművészeti Intézmény heti időkeretének és álláshely számának
megtartása mellett, a 2012/2013. tanévben
11 napközis csoport és 1 tanulószobai csoport
indítását engedélyezi.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

18. napirendi pont:
Döntés a Gyömrői IVK Kft. törzstőkéjének módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Nagyon sajnálja, hogy a Gyömrői IVK Kft. nem működik.
Ennek ellenére kérdezi, hogy pusztán a pénz visszaszerzése a cél?
Gyenes Levente polgármester: Kötelező jogi aktus. Be kell fizetni a törzstőkét, a törvény adta
határidőn belül.
Kissné Páska Andrea pénzügyi irodavezető: Valóban erről is szó van. Jogszabályi előírás,
hogy meddig kell a Kft. törzstőkéjét befizetni amellett, hogy most azt le is kívánják szállítani.
Gyenes Levente polgármester: Aki a Gyömrői IVK Kft. törzstőkéjének módosítását
elfogadja, szavazzon.
188/2012.(IX.10.) sz. önkormányzati határozat:

1.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Gyömrő Város Önkormányzata a 100%-ban tulajdonában lévő
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Gyömrői IVK Kft. törzstőkéjét 3.000.000,- Ft-ról 1.500.000.- Ft-ra csökkenti.
2.

Felhatalmazza a Polgármester, hogy a 1. pontban foglaltakkal kapcsolatban a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

19. napirendi pont:
Bizottsági beszámolók elfogadása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a VOKS Bizottság
beszámolóját elfogadja, szavazzon.
189/2012.(IX.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a VOKS Bizottság beszámolóját az előterjesztett
formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Aki a Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi
Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.
190/2012.(IX.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi Bizottság
beszámolóját az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Aki a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság beszámolóját
elfogadja, szavazzon.
191/2012.(IX.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság beszámolóját
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az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Aki az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
beszámolóját elfogadja, szavazzon.
192/2012.(IX.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

20. napirendi pont:
Interpellációk.
Gyenes Levente polgármester: Kíván valaki interpellálni?
Sas Zoltán képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő – testület! Az ügyben
szeretne interpellálni, hogy a Horthy Miklós tér elnevezését követően a jegyző úrhoz egy
népszavazási kezdeményezés került benyújtásra. Ezzel kapcsolatban nagyon sok álhír jelent
meg a médiában. Épp ezért szeretné megkérdezni, hogy mi volt az oka, hogy az első
kezdeményezést jegyző úr elutasította? Azóta mi történt, született – e már határozat? Mikor
emelkedik jogerőre? Lehet azt tudni, hogy ki volt ennek a népszavazásnak a kezdeményezője?
Illetve, hogy abban az esetben, ha ki kellene írni a népszavazást, ezt ki fizeti? Ha viszont
eredménytelenség áll be át lehet- e valakire hárítani, terhelni a költségeit?
Varga Ernő jegyző: Első alkalommal a népszavazás aláírásgyűjtő ívének benyújtására 2012.
július 22. körül került sor. A kezdeményezők az MSZP helyi szervezete, a Demokratikus
Koalíció Szervezete a KIGYE Egyesület, és Tóth Mátyás helyi lakos. Az első körben a
Választási eljárásról szóló törvény ide vonatkozó részeinek megfelelően vizsgálta az
aláírásgyűjtő ívet, amely a tartalmi és formai részére egyaránt kiterjed. A vizsgálat során
megállapította, hogy az aláírásgyűjtő ív benyújtói azt hiányosan adták be, aminek a lényege,
hogy az ív kötelező kelléke egy mondat: „Az alulírottak a helyi népszavazás kitűzését
kezdeményezők” és azt követi a kérdés. A hozzá beérkezett aláírásgyűjtő ív ezt nem
tartalmazta, ezért elutasításra került. A jogorvoslatért a nyitva álló 15 napos határidőn belül a
Monori Városi Bírósághoz lehetett volna fordulni, melyet a kezdeményezők nem tettek meg.
Ezt követően augusztus folyamán ismételten benyújtásra került ugyan azon kérdés
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tekintetében az aláírásgyűjtő ív. Mivel megfelelt a Választási eljárásról szóló törvény 118.§ában foglaltaknak, ezért az aláírásgyűjtő ívet 2012. szeptember 3-án hitelesítette, és ezzel egy
időben ezt kihirdette, melyet újabb 15 napos jogorvoslatra nyitva álló határidő követ. Ha 15
nap elteltével nem kerül benyújtásra kifogás, akkora az aláírásgyűjtő ívet hitelesíti, és el lehet
kezdeni az aláírásgyűjtést. Az önkormányzati rendelet értelmében a választásra jogosult
polgárok 20%-nak aláírása szükséges ahhoz, hogy a kezdeményezés a képviselő – testület elé
kerüljön. Abban az esetben, ha ennek a folyamatnak a végén helyi népszavazásra kerülne sor
ez az önkormányzat költségvetésének a terhére kerül beépítésre kiadási oldalon, mely kb. 4 –
5 millió forintos kiadás, és áthárítani senkire nem lehet.
Gyenes Levente polgármester: Kiegészítené annyival, hogy mivel már most hétvégétől lehet
gyűjteni az aláírásokat a kezdeményezésre, ezért valószínűleg nagyon sok kérdést kapnak
majd az önállóan mandátumot szerző képviselők. Készüljenek és mondják el mindenkinek,
hogy ez nem kötelező dolog, nem az önkormányzat és a hivatal dolgozói gyűjtik az aláírást
hanem a korábban megnevezett egyesület, szervezet és csak akkor írják alá, ha egyetértenek
ezzel a kezdeményezéssel. Jól olvashatóan kell ráírni mindenkinek a nevét, lakcímét és
személyi számát, hiszen azt a választói névjegyzékkel egyeztetni szükséges. Majd meglátják,
hogy mire használható az aláírásgyűjtő ív, melynél fontos, hogy másolni nem lehet és az
aláírást összegyűjtőnek is alá kell írnia. Sajnos volt már rá korábban példa választások idején,
hogy visszaéltek a lakosság nevével, adataival.
Varga Ernő jegyző: Annyival kiegészítené még, hogy a leadott aláírásgyűjtő íven szereplő
személyek valódiságát a helyi választási bizottság fogja ellenőrizni.
Gáspár Krisztián képviselő: Több kereskedő, vállalkozó kereste meg azzal, hogy a hétvégi
i’run futóverseny-, a Táncsics M. út lezárása miatt bevételkiesése keletkezett. Történt ezzel
kapcsolatban egyeztetés velük? Véleménye szerint tárgyalások, és egyeztetések után
elkerülhető lett volna a bevételkiesés
Gyenes Levente polgármester: Meglepődve hallja, amit most a képviselő úr elmondott. Végig
jelen volt a hétvégi rendezvényen végig egyeztetett az összes szervezővel és rendezővel.
Nagyon-nagyon örül annak, hogy komoly szervezetek, és cégek Gyömrőt választották egy
ilyen rendezvény megszervezéséhez. Meg meri kockáztatni, hogy a Tour de Gyömrőn kívül
nem is volt ilyen nagy rendezvény a városban. A Juventus rádió élőben közvetített, a TV2
kivonult, több kereskedelmi csatornán viszontlátták a rendezvényt, a stop.hu volt a
legnagyobb szponzora a rendezvénynek. Valóban a Táncsics M. utat időszakosan le kellett
zárni, de mivel jelen volt a rendezvényen elmondja a jelenlévő képviselőknek, hogy kb. 3x20
percet vett igénybe az egész nap folyamán. A sportpályánál jöttek ki a versenyzők és a
Weöres iskolánál volt a cél. Tehát a Táncsics úti lezárás csak ezt a kis szakaszt érintette. Ha
végig gondolja, hogy milyen vállalkozók érintettek ebben: A Budavári Vasbolt nem érintett,
mert nem esett bele a lezárásba. Az Újhalászkert Kft. szponzorként is részt vett a
rendezvényen, tehát ők nem kifogásolhatták a rendezvényt, a többi kereskedelmi egység előtt
a parkolók szabadon lettek hagyva, illetve gyalogosan az egész nap során megközelíthetőek
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voltak. A Monori Rendőrkapitányság nagyon ügyesen biztosította a területet, és a lezárást.
Nem gondolja, hogy ez a kiesés valóban a rendezvény miatt olyan nagy lett volna, de ennek
ellenére sajnálja, ha ez így van és kéri, hogy keressék meg a hivatalban és megpróbálja
kárpótolni őket. Hozzáteszi, hogy úgy látta, hogy azok, akik épp nem futnak, vagy csak
kísérőként vettek részt a programon bőséggel fogyasztottak és vásároltak ezeken a szolgáltató
helyeken, és ennek örült. Ráadásul ingyen reklám volt a városnak, hiszen mindent a program
szervezői álltak. Ha már szóba került, akkor egy rövid tájékoztatást még adna, hiszen ő maga
is nyilatkozott az ügyben, hogy mennyire büszke arra, hogy Gyömrőt választották. Körülbelül
a résztvevők 50%-a volt gyömrői és 50%-a nem. Voltak olyan versenyzők, akik egészen
messziről jöttek ide a versenyre. Ami miatt neki nagyon tetszett ez a kezdeményezés, hogy a
megszokott versenyektől eltérően itt a nevezési díj nem pénz, hanem 5-10 kg papír volt, ami a
sport mellett a környezettudatos életre is felhívja a figyelmet. Ő ezért a rendezvényért eddig
csak gratulációt fogadott, de valóban kíváncsi arra, hogy kik azok, akiket negatívan érintett.
Gáspár Krisztián képviselő: Továbbítani fogja a polgármester úr ajánlatát, de volt olyan
vállalkozó aki pont azért kereste meg, hogy támogatta a rendezvényt, de neki ez
bevételcsökkenéssel járt.
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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