JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-i rendes ülésén, a
Polgármesteri Hivatal régi épületének tanácskozó termében.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását előre
jelezte:
Sas Zoltán képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné irodavezető
Kissné Páska Andrea pü. irodavezető
Meghívottak:

Kertész Gyula Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft. ügyvezető
Agócs Zoltán Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. ügyvezető
Tóth Péter Teleház Egyesület elnöke
Hauser Antal Teleház Egyesület alelnöke

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: Szeretne plusz egy napirendi pontot felvetetni 3.10. napirendi pontként, az
„Inkubátorház építése” tárgyú közbeszerzési eljárás nyerteséről, illetve 3.4 napirendi ponthoz plusz egy, 3.
sz. határozati javaslatot. Aki a most felvett napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testületet, a felvett napirendi pontokat 10 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadja.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat a módosításokkal együtt elfogadja,
szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat a módosításokkal együtt 10 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadja.
Gyenes Levente polgármester: Kíván-e valaki napirend előtt felszólalni? Nem.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: A lejárt határidejű határozatok között egyetlen határozat szerepel a szlovák
pályázattal kapcsolatban méghozzá az ingatlan használati szerződés megkötése. Sajnos azon az ülésen nem
tudott ott lenni, amikor erről döntött a testület. Pár szóban elmondaná, hogy itt arról van szó, hogy a
Táncsics M. úti romos épületet szeretné használatba venni az önkormányzat. Őt többen megkeresték, azzal,
hogy ha ezt az ingatlant használatba veszik, akkor az önkormányzatot kár éri, mert ezt az ingatlant a
vállalkozó annak idején 12 millió Ft- ért vásárolta meg. Arról is tájékoztatták, hogy ugyan az a vállalkozói

csoport vásárolta meg, akiket a polgármester úrral már összefüggésbe hozott. Most az önkormányzat 18
millió Ft-ért akarja megvásárolni az ingatlan használati jogát. Ha ez így van, akkor ez nagyon aggályos és a
városvezetésre a korrupció árnyékát veti.
Gyenes Levente polgármester: Ismét le kívánja szögezni, hogy ehhez a vállalkozói csoporthoz semmilyen
köze nincsen, tehát korrupcióról nem érti, hogy milyen módon lehet beszélni. Feltétlenül kéri, hogy ezt
világítsa meg kedves képviselő társa, mert a korrupció vádja az egy rendőrségi büntetőjogi ügy. Szeretné
tudni, hogy ki korrumpált kit?
Gáspár Krisztián képviselő: Azt gondolja, hogy nem sikerült még mindig tisztázni, hogy mennyiben
független polgármester úr az érintett cégtől?
Gyenes Levente polgármester: Meg kell nézni a cégiratokat, és látható belőle, hogy független a cégtől vagy
sem. Ezek szerint ő korrumpálva lett azáltal, hogy az önkormányzat hasznosítani kívánja, vagy használatba
kívánja venni az ingatlant. Ezt mondja?
Gáspár Krisztián képviselő: Azt állítja, hogy gyakorlatilag egy jelentős értékaránytalanság alakulhat ki,
aminek esetlegesen élvezője lehet polgármester úr is.
Gyenes Levente polgármester: Esetlegesen? Ez korrupciós ügy, vagy sem?
Gáspár Krisztián képviselő: Szerinte a korrupció gyanúja felmerülhet.
Gyenes Levente polgármester: Érti. Köszöni szépen, szerinte nem merülhet fel korrupció gyanúja, de kéri,
hogy, mint ahogy rendszeresen tesznek büntető feljelentést ellene, tegyen ismét büntető feljelentést és majd
a rendőrség kivizsgálja, hiszen az ő dolga. Egyébként, nincs előtte a szerződés tehát nem tudja, hogy az
önkormányzat mennyiért veszi az ingatlant bérbe. Nem tudja, hogy ez a szerződés már meg lett-e kötve.
Egyébként azt tudni kell, hogy ezt az ingatlant, már úgy veszi át az önkormányzat, hogy a bérbevételre a
pályázat ad támogatást. Azért nem vásárolnak, mert az a pályázatból nem finanszírozható. Alpolgármester úr
jelzi, hogy a szerződés meg lett kötve, és úgy kapták meg az ingatlant, hogy már egy jogerős építési
engedély el volt készítve. Nem csak az ingatlant vették át, hanem amik közbe ott történtek, fejlesztések (pld.
építési engedély) beszerzések azok is átvételre kerülnek. A korrupció vádját pedig ismételten visszautasítja.
Aki a lejárt határidejű határozatot elfogadja, szavazzon.
242/2012. (XII.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a lejárt határidejű határozatról szóló jelentést
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

2. napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a polgármesteri beszámolót elfogadja,
szavazzon.
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243/2012. (XII.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a polgármesteri beszámolót az előterjesztett
formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

3. 1. napirendi pont:
Döntés a 213/2012. (XI. 12.) sz. önkormányzati határozat visszavonásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a 213/2012. (XI. 12.) sz. önkormányzati
határozat visszavonásával egyetért, szavazzon.

244/2012. (XII.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a 213/2012. (XI. 12.) számú határozatát visszavonja.
A döntést a nevelési-oktatási intézmények átvételéről szóló törvény
rendelkezései indokolják.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

3.2. napirendi pont:
Döntés a nevelési-, oktatási intézmények államosításával együtt járó feladat-átszervezésről, az ehhez
kapcsolódó munkáltatói döntésekről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Ha jól érti, most átveszik állományba a takarítói és egyéb személyzetet. Az
előző testületi ülésen még nem dőlt el, hogy a feladatellátást kiszervezéssel, vagy a TÜF Nonprofit Kft-vel
fogják ellátni. Jelen pillanatban, most melyik variáció jöhet számításba?
Volcz Zoltánné irodavezető: A testületi üléssel összhangban történik az átszervezés. Azért kell most átvenni
ezeket az embereket állományba, mert a munkaviszony megszűntetésük felmentéssel történhet, melyhez
felmentési idő jár. A felmentési időt pedig munkáltató kötelezettsége kifizetni, mivel az iskolák ilyen
jogköre január 1-gyel megszűnik, az önkormányzatnak kell ezt átvállalni. Innentől kezdve szükség van
álláshelyet létesíteni, de látható az előterjesztésből, hogy jó részük határozott idejű álláshelyet jelent. Ahol a
határozott idő jelent meg ott a felmentés már elindult a mai napon, ahol nem ott egy későbbi időpont van
meghatározva az indítás. Az eddigi döntést végrehajtása történik, nyilván még nincs a közbeszerezési
eljárásban döntés, tehát muszáj a kollegákat tovább foglalkoztatni, majd meglátják, hogy a közbeszerzési
eljárás a takarítás esetében hogyan zárul, és attól függően fognak továbbalkalmazásba kerülni. Ugyan ez
elmondható a Kft-vel kapcsolatban is.
Gáspár Krisztián képviselő: Erről a dolgozók lettek tájékoztatva, mert hozzá sokan mentek oda, hogy
jelentős bizonytalanságban vannak e tárgykörben.
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Volcz Zoltánné irodavezető: Az intézmény-vezetők, akik most a dolgozók munkáltatói, mindenről
tájékoztatták az érintetteket.
Gáspár Krisztián képviselő: Megkapták a felmondásukat, pánikba estek, hogy mi ez a szituáció.
Volcz Zoltánné irodavezető: Mai napnál korábban senki nem kapott felmentést, felmondást. Természetesen
arról tájékoztatva lettek, hogy megszűnik a munkahelyük, csak a felmentésüket nem indították el. Ez mai
naptól indul.
Gáspár Krisztián képviselő: Pontosabban, ha kiszerveződik a feladat az a bizonytalan, hiszen a vállalkozó
eldönti, hogy átveszi-e a dolgozókat vagy sem.
Volcz Zoltánné irodavezető: Nyilván ebben van némi bizonytalanság, de pontosan ezért az ő esetünkben
nem indítottak felmentést, és nem határozott idejű álláshelyet létesítenek, hogy nehogy olyan helyzetbe
kerüljenek, hogy nem lesz munkájuk
Gáspár Krisztián képviselő: Érti, köszöni szépen.
Gyenes Levente polgármester: Aki a nevelési-, oktatási intézmények államosításával együtt járó feladatátszervezésről, az ehhez kapcsolódó munkáltatói döntésekhez kapcsolódó határozat meghozatalával
egyetért, szavazzon.
245/2012. (XII.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy Gyömrő Város Önkormányzat oktatási intézményeinek
működtetésére, szakfeladat ellátására 2013. január 1. napjától az alábbiak
szerinti álláshelyeket létesíti:
Határozatlan időre
létesített álláshely
szám
Fűtő-karbantartó munkakör

2

Gazdasági dolgozó

0

Takarító

11

Konyhai dolgozó

9,5

határozott időre létesített
álláshely szám
2013. 03. 08-ig
2013. 02. 07-ig
2013. 06. 10-ig
2013. 02. 07-ig
2013. 04. 07-ig
2013. 03. 08-ig
2013. 02. 07-ig
2013. 07. 10-ig
-

1
1
1
1
1
1
1
1

Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

3.3. napirendi pont:
Döntés a Bölcsőde és Gyermekközpont alapító okiratának módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Bölcsőde és Gyermekközpont alapító
okiratának módosítását elfogadja, szavazzon.
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246/2012. (XII.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Bölcsőde és Gyermekközpont
Alapító Okirat módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratot az előterjesztett formában módosítja,
az alapító okiratot egységes szerkezetben elfogadja.

Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

3.4. napirendi pont:
Döntés a 214/2012. (XI. 12.) sz. és a 215/2012. (XI.12.) sz. önkormányzati határozatok visszavonásáról
és folyószámlahitel felvételéről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Az előterjesztés szerint itt egy jelentős folyószámla hitelfelvételéről van szó.
Mi az oka annak, hogy az eredetileg 50 millió Ft helyett most itt 165 millió Ft szerepel? Nagyságrendekkel
megnőtt a hiteligénylés.
Kissné Páska Andrea pü. irodavezető: Gyömrő Város Önkormányzat 165 millió Ft-os folyószámla hitellel
rendelkezik jelen pillanatban is. A korábbi határozatok azért váltak szükségessé, mert a korábbi törvényi
szabályozás az volt, hogy év végén az önkormányzat folyószámla hitellel nem fordulhat. Ezt az összeget
kellett ketté bontani, ezért volt kettő határozat. Az idei 120 millió Ft-ról szóló, melyhez előzetesen kormány
engedély is szükséges, illetve januártól a folyamatos működés biztosítása érdekében egy 50 millió Ft-os új
folyószámla hitel szerződésről. Az előterjesztésben pontosan be van idézve a jogszabályhely, amit 11. 26-án
fogadtak el és azt jelenti, hogy változatlan feltételekkel, változatlan összegekkel a kormány lehetőségét
biztosít az önkormányzatok számára és felkeresik a bankokat is, hogy a hitelszerződéseket hosszabbítsák
meg. Más lehetősége az önkormányzatoknak nem is nagyon van arra, hogy újabb folyószámla hitelkeretet
nyithassanak. Ezért van az, hogy változatlan feltételekkel június 30-ig meghosszabbíthatja a jelenleg
fennálló szerződést, ami egyébként december 21-én lejárna.
Gáspár Krisztián képviselő: Ezek a számok most stimmelnek?
Kissné Páska Andrea pü. irodavezető: De igen. 165 millió Ft a folyószámla hitelkeretük.
Gáspár Krisztián képviselő: A jelenlegi?
Kissné Páska Andrea pü. irodavezető: Igen a jelenlegi, és erre kérik meg a hosszabbítást. A másik, amit
korábban mondott, az azért volt, mert ez a jogszabályi lehetőség eddig nem volt meg és az volt a
számlavezető-banknak a hitelezési politikája, miszerint a kettő összeg, amivel kint maradhattak volna,
illetve amire kértek adósságmegújító hitelre engedélyt a kormánytól, és a következő évben igényelhető
hitelkeret ne haladja meg vagy kb. annyi legyen mint az idei. Ezért kell most a másik két határozatot
visszavonni mivel már aktualitását vesztette, csak nagyon későn döntöttek a jogszabályról.
Gáspár Krisztián képviselő: Ehhez nem kell a kormányhoz engedély?
Kissné Páska Andrea pü. irodavezető: Ehhez már nem kell, de folyószámla hitelhez eddig sem kellett
hozzájárulás, de a jogszabály pontosan be van idézve az előterjesztésbe.
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Gáspár Krisztián képviselő: Köszöni a tájékoztatást.
Gyenes Levente polgármester: Aki a 214/2012. (XI. 12.) sz. és a 215/2012. (XI.12.) sz. önkormányzati
határozat visszavonásával egyetért, szavazzon.
247/2012. (XII.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
dönt arról, hogy a
214/2012. (XI. 12.) sz. és a 215/2012. (XI.12.) sz.
önkormányzati határozatot visszavonja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Aki a folyószámlahitel felvételével egyetért, szavazzon.
248/2012. (XII.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1.Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től
165.000.000.- Ft (azaz egyszázhatvanöt-millió forint) összegű folyószámlahitelt vesz fel.
2. A hitel futamidejét 2012. december 21-től 2013. június 30-ig határozza meg.
3. 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.
4. 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.
5. 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: Aki a 199/2012. (X. 16.) sz határozat visszavonásával egyetért, szavazzon.
249/2012. (XII.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
dönt arról, hogy a
a 120 millió Ft adósságmegújító hitel kérelmét
199/2012. (X. 16.) sz. önkormányzati határozatot
visszavonja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

3.5. napirendi pont:
Döntés Pátria Takarék Szövetkezettel kötött 201108172 számú hitelszerződés során keletkezett
maradvány összegének lemondásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Pátria Takarék Szövetkezettel kötött
201108172 számú hitelszerződés során keletkezett maradvány összegének lemondásával egyetért,
szavazzon.
250/2012. (XII.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy Gyömrő Város Önkormányzata a
Pátria Takarék Szövetkezettel kötött 201108172 számú hitelszerződés
maradvány összegére 520.796,- Ft azaz
ötszázhúszezer- hétszázkilencvenhat Ft-ra
a továbbiakban nem tart igényt.
Felelős: polgármester
Hat. idő:azonnal

3.6. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő Városi Sportklub által kötendő hitelszerződések vonatkozásában a Gyömrői
Sportcsarnok ingatlanra történő jelzálogjog bejegyzésről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Köszöni szépen. A Gyömrő Városi Sportklub vesz fel hitelt és ingatlan
bejegyzést kell engedélyezniük.
Gyenes Levente polgármester: Nem ingatlanjog bejegyzésről, hanem jelzálogjog bejegyzésről kell dönteni.
Gáspár Krisztián képviselő: Jelzálogjog bejegyzést kell engedélyezni a hitelező banknak. A kérdése, hogy
miből fogja a Gyömrő Városi Sportklub ezt a havi törlesztést finanszírozni?
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Mezey Attila alpolgármester: A Sportcsarnok plusz bérbeadásából és az éves bevételeiből fogja
finanszírozni. Ők veszik fel a hitelt, ők is fogják finanszírozni. Egyetlen probléma van, hogy egyesületnek a
bank nem ad hitelt, hiszen nincs olyan vagyontárgya, amit meg tudna terhelni, ezért kell mögé tenni
fedezetként a Sportcsarnok épületét. Egyébként ez az összeg, amit a Sportegyesület vesz fel alapvetően a
Sportcsarnok állagának felújítására, tetőjavításra és padlócserére szolgál tehát az önkormányzat vagyona
növekszik ezzel, de a Sportegyesület használati céljai szempontjából fontos. Ők tudtak pályázni egy állami
támogatásra, a jelzálogjog bejegyzéshez az önkormányzatnak hozzá kell járulnia.
Gáspár Krisztián képviselő: Van erre forrása a Sportklubnak és nem az önkormányzattól kéri a támogatást.
Gyenes Levente polgármester: Igen, van.
Mezey Attila alpolgármester: A bevételeiből, forrásaiból tudja fedezni, ha jól tudja 40.000,- Ft lesz a havi
részlet.
Gyenes Levente polgármester: Aki a Gyömrő Városi Sportklub által kötendő hitelszerződések
vonatkozásában a Gyömrői Sportcsarnok ingatlanra történő jelzálogjog bejegyzésével egyetért, szavazzon.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente
Fábián Béla
Garamszegi Sándor
Gáspár Krisztián
Hodruszky Lajos
Kossuth László

igen
igen
igen
igen
igen
igen

Mezey Attila
Spaits Miklós
Székely Attila
Tölli László

igen
igen
igen
igen

251/2012. (XII.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással név szerinti szavazással
dönt arról, hogy Gyömrő Város Önkormányzata a Pátria Takarék Szövetkezettel a Gyömrő Városi Sportklub
által kötendő hitelszerződések vonatkozásában
a Gyömrői Sportcsarnok ingatlanra az ingatlan – nyilvántartásban
első helyen 4.500.000.- Ft, második helyen 15.000.000.- Ft összegű
jelzálog bejegyzéshez hozzájárulását adja.
Felelős: polgármester
Hat. idő:azonnal

3.7. napirendi pont:
Döntés a 164/2012. (VI. 28) számú önkormányzati határozat visszavonásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Arról van szó, hogy azt tervezte az önkormányzat, hogy január 1-vel adná át a
Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft-t a váci székhelyű cégcsoportnak. Az előterjesztésben az szerepel, hogy
ez bizonyos törvényi okok miatt nem válik lehetővé. Több önkormányzat ezt meg tudja tenni, a kérdése az
lenne, hogy ők miért nem teszik ezt meg?
Gyenes Levente polgármester: Pedig nem túl bonyolult. A DMRV Zrt-vel kívántak szerződést kötni, ami
valóban állami tulajdonban-, a Nemzeti Vagyonkezelő tulajdonában van. Vácon és környékén szolgáltatnak,
velük volt egy elvi megállapodásuk, de közben kedvezőbb kondíciókat kaptak a DAKÖV-től. Tekintettel
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arra, hogy most január 1-vel nem kötelesek átadni a szolgáltatást, ezért próbálják ezt az időt legtávolabb
ideig kihúzni és a gyömrői lakosokat minél tovább a saját városuk által fenntartott Gyömrő és Térsége
Víziközmű Kft. lássa el ivóvízzel, illetve a vízszolgáltatással. Amíg csak lehet, saját kézben kívánják tartani
a dolgot, és nem szeretnék kiszervezni. Természetesen dolgozni és tárgyalni a törvényi kötelezettségek miatt
kell, az árakba már nem tudnak beleszólni, hiszen ezt már nem az önkormányzat határozza meg, ők csak
fenntartják a víziközmű céget.
Gáspár Krisztián képviselő: Mik azok a kedvezőbb kondíciók?
Gyenes Levente polgármester: Kedvezőbb kondíció például az, hogy megmarad mindazon gyömrői
munkatársak munkahelye, akik jelen pillanatban a Kft-ben dolgoznak.
Gáspár Krisztián képviselő: Miért ez eddig nem volt biztosított?
Gyenes Levente polgármester: Nem, hiszen ha egy önálló állami cégnek átadnak szolgáltatási jogokat, ő
fogja eldönteni, hogy kik legyenek az alkalmazottak. A törvény úgy szól, hogy egy bizonyos létszám felett
az önkormányzat nem üzemeltethet víziközmű cégeket, át kell adni az üzemeltetést, és természetesen az
önkormányzatnak semmiféle ráhatása nem lesz arra, hogy mit végeznek, és azt hogyan fogják megtenni. A
kötelező szolgáltatást kell biztosítani, és természetesen abba sincs beleszólása, hogy kivel végezteti a
feladatot. Ha a DAKÖV azt mondja, hogy neki van Veresegyházán 150 fő saját dolgozói gárdája akkor
lehet, hogy a gyömrői dolgozókat elbocsátja és a veresegyházi dolgozók látják el a továbbiakban az
üzemeltetést a 10-15 településen. Tehát ő úgy gondolja, hogy az, hogy ennyi gyömrői munkahelyet
megmentenek ez a lehető legjobb dolog. Képviselő úr máshogy gondolja akkor mondja.
Gáspár Krisztián képviselő: Azt nem tudta, hogy az előző szerződést nem ezekkel a feltételekkel kívánta az
önkormányzat megkötni. Azt gondolta, hogy az a szerződés is valamilyen garanciát nyújt arra, hogy a
gyömrői dolgozóknak legalább a nagy részét átvegye.
Gyenes Levente polgármester: Ilyen garanciát egy cég sem fog adni.
Gáspár Krisztián képviselő: Akkor az új cég sem ad ilyen garanciát, akivel el kezdtek tárgyalni? Azt nem
tudja, hogy mi a különbség a két cég között, ha egyik sem ad garanciát. Mitől lesz jobb az egyik a másiknál,
vagy a tárgyalások eddig nem erről szóltak?
Gyenes Levente polgármester: A tárgyalások nem erről szóltak eddig, hanem arról, hogy nekik valahova
csatlakozni kell, amelyik kedvezőbb. Jelen pillanatban az állami cég nem adott túl kedvező konstrukciókat.
Van az átvevő cégek közül olyan, aki nagyon rossz kondícióval rendelkező, például a Péceli ahol az általuk
elküldött Klász László dolgozott évekig. Nagyon leamortizálta a vízművet, és nagyon jelentős beruházásokat
kell ott egész biztos eszközölni, tehát a begyűjtött pénzekkel a DMRV az elmaradt beruházásokat fogja
pótolni. Gyömrő nagyon jó helyzetben van, a Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft. nagyon jól fejlesztett, a
rábízott javakkal és a lakosok által befizetett vízdíjakkal nagyon jól gazdálkodik. Tehát a Gyömrői
Víziközmű hálózat egy nagyon jól fejlesztett hálózat. Egész biztos, hogy itt senki nem akar majd egyből
beruházásokat, fejlesztéseket véghezvinni mondván, hogy ez még 5-10 évig ebben az állapotban is
megfelelő. A DAKÖV annyival jobb, hogy mivel az egy önkormányzati társulás, ők is mint önkormányzat
kis tulajdonosai lehetnek, mint ahogy nagyon sok önkormányzat. Itt az önkormányzatok közösen, mint
tulajdonosok döntik e, hogy a jövőben hogy legyen. Természetesen még itt is vannak nyitott kérdések,
amikre még ők sem kaptak választ, tehát csak provizórikusan tudnak erről beszélgetni.
Gáspár Krisztián képviselő: Örül, ha ilyen irányba mennek a tárgyalások.
Gyenes Levente polgármester: Aki a 164/2012. (VI. 28) számú önkormányzati határozat visszavonásával
egyetért, szavazzon.
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252/2012. (XII.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy 164/2012. (VI. 28.) számú határozatát
visszavonja.
Felelős: polgármester
Hat. idő:azonnal

3.8. napirendi pont:
Döntés a helyi közüzemi ivóvíz díj 2013. évi változásának tudomásul vételéről.
Gyenes Levente polgármester: Aki a helyi közüzemi ivóvíz díj 2013. évi változásait tudomásul veszi,
szavazzon.
253/2012. (XII.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft.
2013. évre vonatkozó 2 %-os áremelését
tudomásul veszi.
Felelős: polgármester
Hat. idő:azonnal

3.9. napirendi pont:
Döntés a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadásátvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó pedagógus- és pedagógiai munkát közvetlenül segítő létszám
átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek
megosztásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Rossz melléklet lett neki becsatolva, de szóban nyilván kap erről tájékoztatást.
Kissné Páska Andrea pü. irodavezető: Csat a tárgyszó lett rosszul becsatolva, maga az anyag erről a témáról
szól.
Gáspár Krisztián képviselő: A 3.7-es témát tartalmazza.
Kissné Páska Andrea pü. irodavezető: De csak a napirendi pont címe, a tárgyszó a rossz, utána már a
témához kapcsolódó előterjesztés szerepel.
Gyenes Levente polgármester: Célszerű minden kedves képviselő úrnak végigolvasni az anyagot és hogy
mit kap meg, mert az hogy a címet esetleg rosszul írták a tartalma még jó lehet. Ő úgy látja a saját
anyagában, hogy ez tökéletes, de valóban a cím el lett írva. De ő végig olvasta, és rájött, hogy rosszul lett
írva a cím.
Volcz Zoltánné irodavezető: November 26-án fogadta el az országgyűlés azt az átadás – átvételi törvényt,
aminek alapján az intézményeket át kell adniuk az államnak, nevezetesen a Monori központtal működő
tankerületi központnak, ami a Klebelsberg Kuno intézményfenntartó központnak a része. Ez a monori
tankerület lesz az intézményeknek a fenntartója. Ő lesz jogi személyiség, ő önállóan működő és gazdálkodó
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szervként fogja az intézményeket 2013. január 1-től fenntartani. A működtetést az önkormányzat vállalta. A
megállapodás tervezetet múlt héten csütörtökön kapta meg az összes mellékletével együtt. Csütörtökön volt
arra mód és lehetőség, hogy ezt az intézményeknek ő továbbítsa, mivel az intézmények a Pedagógiai
Szakszolgálat kivételével önállóan működő és gazdálkodó szervek minden olyan adat, információ, leltár,
vagyonnyilvántartás, ami szükséges náluk van. Természetes, hogy a kollegák dolgoznak ezen, 13-ig a
megállapodást alá kell írni és a mellékleteit addigra el kell készíteni. A megállapodás tervezetet tudták csak
csatolni a témához. Annyit kell tudni, hogy a pillanatnyi álláspont szerint minden pedagógus munkakörben
dolgozó kollegát át fognak venni és minden pedagógus munkát közvetlenül segítő kollegát is, függetlenül
attól, hogy milyen intézményszerkezetbe kívánnak majd dolgozni hosszútávon. Tehát mindenki átadásra
került, mindenkinek a munkáltatói jogviszonya január 1-től a tankerület-igazgató hatáskörébe kerül.
Átadásra kerülnek az intézmény épületek és a benne lévő eszközök ingyenes használatra. Ez nem kérdés,
hogy átadásra kerül-e, ez jogszabályi kötelezettség.
Mezey Attila alpolgármester: Annyit szeretne elmondani azzal kapcsolatban, hogy a hivatali munka hogyan
zajlik mostanában: november 26-án elfogadnak egy jogszabályt, ők megkapják december 7-én mely
tartalmazza, hogy 2013. január 1-től, tehát nem egész egy hónap múlva az összes pedagógusnak más lesz a
munkáltatója.
Volcz Zoltánné irodavezető: Szeretné jelezni, hogy a jogszabály 12. 07-én lépett hatályba, akkor jelent meg,
mert a köztársasági elnök úr addigra írta alá.
Gyenes Levente polgármester: Köszöni szépen. Aki a köznevelési intézmények állami fenntartásba
vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó pedagógus- és pedagógiai
munkát közvetlenül segítő létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok
és kötelezettségek megosztásáról szóló határozatot elfogadja, szavazzon.
254/2012. (XII.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
név szerinti szavazással
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1. A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadásátvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó pedagógus- és pedagógiai munkát közvetlenül segítő
létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és
kötelezettségek megosztásáról
előterjesztett
Gyömrő Város Önkormányzata és a Klébelsberg Intézményfenntartó Központ közötti
megállapodást jóváhagyja.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást írja alá.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

3.10. napirendi pont:
Döntés Gyömrő városban „inkubátorház” építése tárgyú közbeszerzési eljárás nyerteséről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Gyömrő városban „inkubátorház” építése
tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesét elfogadja, szavazzon.
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255/2012. (XII.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrő városban „inkubátorház” építése
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, sorrendiséget állapít meg,
az eljárás nyerteséül a Vektor – Bau Kft. (2230. Gyömrő, Szent István út 14.) 76.136.419,- Ft + ÁFA
második helyezettként Gál és Társa Kft. (2234. Maglód, Mikszáth K. u. 1.) 79.195.943,- Ft + ÁFA
harmadik helyezettként a DUD-ÁSZ Kft. (2142. Nagytarcsa, Jókai u. 8. 78.365.907,- Ft + ÁFA
jelöli meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eredményt hirdesse ki a mellékletben
szereplő tartalmú összegzés megküldésével, és az eljárás nyertesével a
szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

4. napirendi pont:
Döntés a piacokról és vásárokról szóló 18/2002. (VI. 13.) sz. rendelet módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Kérdése lenne a Kft. ügyvezetőjéhez. A kérdése az, hogy idén hogyan alakultak
a piac bevételei? Csökkentek vagy növekedtek?
Gyenes Levente polgármester: Ezt most, mint képviselő kérdezi, vagy mint piacos?
Gáspár Krisztián képviselő: Nem az árusok bevételére kíváncsi, hanem a TÜF Nonprofit Kft. bevételére,
mert ő azt tapasztalja, hogy sajnos csökken az érdeklődés a piacok iránt. El kellene gondolkodni, hogy
valóban jó út-e az áremelés, nyilván ez a csökkenő érdeklődést tovább fogja erősíteni és lehet, hogy az
emelés nem bevétel növekedést fog eredményezni, hanem csökkenést, vagy éppen stagnálást. El kellene
azon gondolkodni, amit már többször felvetett, inkább egy újabb piacnapot kellene meghatározni ami újabb
bevételt eredményezhet a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft.
Gyenes Levente polgármester: A Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. 5%-ot kíván emelni az árakon ezt még
képviselő úr is kibírja. Gondolja ezért ilyen fontos.
Gáspár Krisztián képviselő: Ő maga egyébként tartózkodni fog a szavazástól, mert érintett. Kérdése attól
még lehet, és várja az ügyvezető úr válaszát.
Agócs Zoltán Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. ügyvezetője: Igen próbálták a módszert, a tavalyi évben nem
emeltek, de nem hozott sikert, ezért idén 5%-ot javasolnak emelni.
Gáspár Krisztián képviselő: Milyen sikerre gondol?
Agócs Zoltán Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. ügyvezetője: A tavalyi évben nem emeltek árakat.
Gáspár Krisztián képviselő: És ez miért siker?
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Agócs Zoltán Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. ügyvezetője: Nem sikerült, az amit a képviselő úr is mondott,
hogy ha nem emelnek árat, akkor nő a piac látogatottsága.
Gáspár Krisztián képviselő: Nem félő, hogy így még jobban csökkenni fog a piac látogatottsága?
Agócs Zoltán Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. ügyvezetője: Ezt meglátják jövőre. A plusz piacnap
bevezetésére voltak próbálkozások, de ezzel csak a Kft. kiadásai nőttek.
Gáspár Krisztián képviselő: Zöldség, gyümölcs piac próbálkozás nem történt. Ő arra tett javaslatot. A
bolhapiac indult el. Több helyen felmérték a bolhapiacot, de Gyömrőn nem vált be. A kérdése az volt
eredetileg, hogy nőtt vagy csökkent a piac bevétele?
Agócs Zoltán Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. ügyvezetője: Nem nőtt, valamelyest csökkent.
Gyenes Levente polgármester: Számottevően csökkent a bevétel.
Agócs Zoltán Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. ügyvezetője: Nem, de a stagnálás is már csökkenést jelent.
Gyenes Levente polgármester: Nem jöttek az árusok jobban azért, mert az árakat nem emelték. Egyébként
minden vállalkozónak adva van a lehetőség, hiszen a piac hat napon keresztül üresen van. Aki úgy gondolja,
hogy ezzel a saját bevételét is tudná növelni, nyugodtan szervezhet plusz piacnapot, szerinte a Gyömrői TÜF
Nonprofit Kft. nem fog elzárkózni attól, hogy ezt kiadja, vagy rendelkezésre bocsássa. Ha valaki plusz
zöldség piac napot szeretne tartani, (ha jól tudja képviselő úr zöldség kereskedéssel is foglalkozik) a
lehetőség nyitva van.
Gáspár Krisztián képviselő: Azt gondolja, hogy a vállalkozói alapokon történő piacszervezés nem
szerencsés. Azt gondolja, hogy úgy van jól, hogy az önkormányzat intézménye csinálja ezt és nem kell
kiszervezni. Sokkal átláthatóbb így.
Gyenes Levente polgármester: Több vállalkozó megkereste ilyen – olyan piac nyitásán gondolkodik.
Mindenkinek felajánlotta, hogy igénybe lehet venni a helyi piac helyszínét, de a helyi kézműves árusok a
Mágó gumissal szembeni területre költöztek be, mert túl nagy a piac területe. Aki a piacokról és vásárokról
szóló 18/2002. (VI. 13.) sz. rendelet módosítását elfogadja, szavazzon. Gáspár Krisztián képviselő nem
kíván szavazni.
Gyömrő Város Önkormá1nyzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
megalkotja a
30/2012. sz. rendeletét
a 18/2002. (VI. 13.) sz. a piacokról és vásárokról szóló rendelet módosításáról.

5. napirendi pont:
Döntés a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről és szabályairól szóló 33/2007. (XII.13.) számú
rendelet módosításáról.
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Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Kossuth László képviselő: Nagyon aktuális a temető bővítése, nehogy el kerülje a figyelmüket, hogy ennek
költségeit a 2013-as költségvetésbe építsék be.
Gyenes Levente polgármester: Nyitott kapukat dönget képviselő úr, tervbe van véve, és a 2013-as
költségvetésbe ezzel számolnak. Aki a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről és szabályairól szóló
33/2007. (XII.13.) számú rendelet módosítását elfogadja, szavazzon.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással
megalkotja a
31/2012. sz. rendeletét
a 33/2007. (XII.13.) számú a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről és szabályairól szóló rendelet
módosításáról.

6. napirendi pont:
Döntés a 12/2002. (VI.13.) sz. a háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi körzetbeosztásról szóló rendelet
módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a 12/2002. (VI.13.) sz. a háziorvosi,
gyermekorvosi, fogorvosi körzetbeosztásról szóló rendelet módosításával egyetért, szavazzon.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
megalkotja a
32/2012. sz. rendeletét
a 12/2002. (VI.13.) sz. a háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi körzetbeosztásról szóló rendelet
módosításáról.

7. napirendi pont:
Döntés a 2013. év I. félévi munkaterv elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a 2013. év I. félévi munkaterv
elfogadásával egyetért, szavazzon.
256/2012. (XII.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a 2013. I. félévi munkatervet az előterjesztett
formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

8. napirendi pont:
Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
jóváhagyásáról.
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Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Monor és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodását jóváhagyja, szavazzon.
257/2012. (XII.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, társulási
megállapodásának módosítását, az alábbiak szerint jóváhagyja.
1.
A társulási megállapodás 4.4. pontjából
„a Monori Kistérségi Iroda, mint a Társulás Munkaszervezete” törlődik:
2.

A társulási megállapodás 4.4.7. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.4.7. Társulás költségvetési szerve

3.

A társulási megállapodás 4.4.7.1. pontjától a 4.4.7.9. pontjáig a szöveg törlődik, helyébe az
alábbi szövegrész lép:
4.4.7.1.
A Társulás által fenntartott és működtetett költségvetési szervek működéséhez kapcsolódó
szervezeti alap dokumentumok teljes körű felsorolását az adott költségvetési szerv Szervezeti és Működési
Szabályzata tételesen rögzíti, határozza meg.
4.4.7.2.
Az intézmény vezetője felett a kinevezési, és felmentési jogokat a Társulási Tanács, az egyéb
munkáltatói jogokat és kötelezettségeket a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja.
4.4.7.3.
A Társulás Tanácsa az éves költségvetési határozatában állapítja meg az intézmény
foglalkoztatotti létszámát.
4.4.7.4.
Az intézmény gazdálkodási feladatait a Monor Városi Polgármesteri Hivatal Gazdasági
Szervezete végzi.
4.

A megállapodás 4.4.8. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

4.4.8. A Társulási Tanács működésével kapcsolatos döntés-előkészítő és végrehajtó tevékenységét Monor
Városi Polgármesteri Hivatal (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) látja el.
5.

6.

A megállapodás 5.1.7. pontjából „a Munkaszervezet vezetője”
szövegrész törlődik, helyette az új szöveg:
„Monor Városi Polgármesteri Hivatal jegyzője”

A megállapodás 6.2.7. pontjából, „és a Társulás munkaszervezete vezetőjéhez.” szövegrész
törlésre kerül:
7.

A megállapodás 7.3.5. pontjában „a Társulás Munkaszervezete”
szövegrész törlődik, helyette az új szöveg
„Monor Városi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezete”
8.

A módosítások hatályba lépésének napja: 2013. január 1.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

9. napirendi pont:
Döntés a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. 2013. évi finanszírozási kérelméről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
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Gáspár Krisztián képviselő: Nem látta a kérelmet magát az anyaghoz csatolni. Jobban szeretné, ha a
kérelem is megjelenne egy rövid indokolással. A másik amit régóta mond, hogy előbb – utóbb meg kellene a
Gyömrő TÜF Nonprofit Kft-nek azt csinálni, hogy annyi tartaléka legyen, hogy finanszírozni tudja a saját
működését, pláne úgy hogy a finanszírozást várhatóan folyószámla hitelből fogják finanszírozni. A TÜF
Kft-nek is van egy kerete próbálja meg ebből fedezni, vagy ez a hitelkeret teljesen ki van merülve?
Agócs Zoltán Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. ügyvezetője: Az év eleje mindig nehezebb, mert olyankor
nagyon alacsonyak a bevételek. Az ő bevételeik koncentráltan májustól érkeznek. Ez az összeg amiről
beszélnek ez tartalék szintű.
Gáspár Krisztián képviselő: Miért nem a saját folyószámla hitelkeretét használja és miért az
önkormányzatét?
Agócs Zoltán Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. ügyvezetője: Mert a támogatás mértéke olyan szinten meg van
nyirbálva, hogy ki van számolva minden pénzük egy adott évre és nem tud átvinni ebből a másik évre, és a
folyószámlájuk a fizetés függvényében változik. Tehát ha bejönnek a bevételek (pld. szemétszállítás) ami
szintén folyamatosan változik, mert nem tudja azt garantálni, hogy az adott évben ugyan annyi az összeg,
mint az előző évben. Ezért kell egy tartalék.
Gyenes Levente polgármester: Elnézést, szeretné, ha nem egy beszélgetés lenne, mert egy testületi ülésen
ülnek. Ezeket a kérdéseket előre meg lehet fogalmazni, ha ilyen sok kérdés van.
Gáspár Krisztián képviselő: Hogy írja meg előre a kérdéseit, ha itt merülnek fel? Nem előtte kell
megtárgyalni, hanem itt az ülésen.
Gyenes Levente polgármester: A bizottság ezt a témát tárgyalta.
Gáspár Krisztián képviselő: A testületnek is meg kell tárgyalnia a témát.
Gyenes Levente polgármester: Van még egyéb kérdés? Nincs. Aki a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. 2013. évi
finanszírozási kérelmét elfogadja, szavazzon.
258/2012. (XII.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a 2013. évi költségvetés terhére – annak
elfogadása előtt – a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. számára átadott
pénzeszközök jogcímből a 2013. évi költségvetésről szóló
rendelet elfogadásáig havonta 6.000.000,- Ft
támogatási előleget biztosít.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

10. napirendi pont:
Döntés a tóstrand belépődíjainak módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a tóstrand belépődíjainak módosítását
elfogadja, szavazzon.
259/2012. (XII.10.) sz. önkormányzati határozat:
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Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Tóstrand belépőjegy árait 2013. évben az
alábbiak szerint állapítja meg:

felnőtt belépőjegy: 1.000,- Ft/nap,

gyermek és nyugdíjas belépőjegy: 6.00,- Ft/nap,

kedvezményes időszakban (16 órától):
felnőtteknél 700,- Ft, gyermekeknél 400,- Ft.
A gyömrői lakosok részére 50%-os kedvezményt
biztosít a lakcím igazolása ellenében.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal és folyamatos.
11. napirendi pont:
Döntés az Adamik Róbert Gyömrő, Gr. Teleki u. 38. sz. alatti lakos kérelméről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az Adamik Róbert Gyömrő, Gr. Teleki u.
38. sz. alatti lakos kérelmét elfogadja, szavazzon.
260/2012. (XII.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy Adamik Róbert Gyömrő, Gr. Teleki u. 38. szám
alatti lakos ingatlan ügyében, a 2008. évben, a 608 hrsz-ú út felső szakaszának kiigazítása céljából, tett
vételi ajánlatot fenntartja, amely szerint az Adamik Róbert tulajdonát képező, 607 hrsz-ú ingatlanból
~ 26 m2 területet megvásárlásáról 10.000,- Ft/m2 áron.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonossal történő egyeztetést folytassa le, a telekrész
megvásárlására, az adásvételi szerződés megkötésére és az út kiigazítás földhivatali átvezetésére
intézkedjen.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.

12. napirendi pont:
Döntés a Hirős Hulladéklerakó Kft. díjemeléssel kapcsolatos kérelméről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Többször szóba került, hogy szoros illetve nem biztos, hogy finanszírozható
ebből a költségvetésből a szemétszállítás. Annyit szeretne tudni, hogy hogyan áll ez a kérdés jelenleg?
Mezey Attila alpolgármester: Jelen állás szerint a jelenlegi összegekből a társulás finanszírozható, tehát
jelen pillanatban így működik a Ceglédi Hulladéklerakó konzorcium. Most egy közel 20%-os áremelési
javaslattal állt elő a cég, melyet az önkormányzat a bizottság javaslatára nem kíván elfogadni, mert túl
magasnak tartja az áremelést, és nem tartja indokoltnak, hogy ilyen szintű lakossági szolgáltatási
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díjemelkedés lépjen életben január 1-től. A cég, véleménye szerint később meg fogja őket ezzel
kapcsolatban keresni. Emellett erősen hiányolják a Ceglédi Önkormányzatnak mint gesztornak a fellépését.
Közel 50 önkormányzatnak ki ment a levél, valószínűleg 50 féle döntés fog születni a témával kapcsolatban,
és innentől kezdve nem lesz egy egységes díjmegállapítás a projekt illetékességi területén, ami probléma
lesz. Tehát ezen levél alapján a testületnek nem javasolja támogatni a 20%-os áremelkedést.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a Hírös Hulladéklerakó Kft 20%os díjemelési javaslatát ne fogadja el, szavazzon.
261/2012. (XII.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.
díjemelési javaslatát nem fogadja el.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal és folyamatos.

13. napirendi pont:
Döntés a Malatech Water Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. -a gyömrői Strand-tó 2013 évi
bioremediációs kezelésére vonatkozó- árajánlatáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Szeretné, ha megindokolnák ennek a szükségességét. Miért van erre szükség?
Gyenes Levente polgármester: Azért, mert az 50-60 ezer idelátogató vendég olyan mértékben elhasználja a
Tófürdő vizét, hogy fontos, hogy folyamatosan tisztántartsák, és hogy a víz átlátható legyen. A nagyon erős
algaképződést, ami egyébként a Gyömrői Tófürdőre mindig nagyon jellemző volt az elmúlt évszázadban,
ezzel a módszerrel vissza lehetett szorítani. Nagyon sok képviselő társa jár le a Tófürdőre, és látja, hogy
most 1-, 1 és fél méter mélységbe teljesen le lehet látni. Ez azért van mert ennek a technológiának
köszönhetően a lebegő részecskéket, iszapot, algát megöli.
Gáspár Krisztián képviselő: Évek óta megtörtént ez a beruházás, mert ő most találkozik először ezzel a
témával?
Gyenes Levente polgármester: Igen, minden évben kb. 2007 óta.
Gáspár Krisztián képviselő: Nem látta még ezt az előterjesztést, de akkor ezek szerint minden évben
megtörténik.
Gyenes Levente polgármester: Igen. Aki javasolja a Malatech Water Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. -a
gyömrői Strand-tó 2013 évi bioremediációs kezelésére vonatkozó- árajánlat elfogadását, szavazzon.
262/2012. (XII.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
A Gyömrői TÜF Nonporfit Kft. és a Malatech Water Kft. között
kötendő – kezelésre vonatkozó – megkötését jóváhagyja,
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és dönt arról, hogy a megnövekedett jegyárakból befolyt összeg terhére a 2013. évi költségvetésébe
építse be.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

14. napirendi pont:
Gáspár Krisztián önálló képviselői indítványának megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Képviselő úr szeretne még valamit hozzátenni, valamivel kiegészíteni az
indítványát?
Gáspár Krisztián képviselő: Pár szót szeretne még szólni a témával kapcsolatban. Azt gondolja, hogy a
gyömrői embereknek jogos igénye, hogy a cenzúrázatlan szabad sajtó jöjjön létre. Gyömrőn közpénzből
létrehozott média van, amit jelenleg nem az önkormányzat üzemeltet, hanem kiszervezte egy civil
szervezetnek. Azt gondolja, hogy szerencsés lenne ezt a helyzetet rendezni, mert a közpénzek felhasználása
ezt kívánja meg, és az emberek igénye, hogy ne csak egy szűk érdek jelenhessen meg a médiában. Várja a
kérdéseket, azt gondolja, hogy erről lehet vitatkozni. Szomorú egyébként, hogy az előterjesztés még egy
bizottsági vitát sem ért, rögtön ide került. Ennél ő sokkal fontosabbnak tartotta a témát. Több emberrel
beszélt a képviselő-testületen belül, nagyon sok ember fogalmazott meg támogató véleményt, reméli hogy
ez megjelenik itt is.
Gyenes Levente polgármester: Köszöni szépen. Kedves képviselő – testület! Gáspár Krisztián a fideszes
fejlécen beadott indítványára – úgy látszik, hogy ez egy kicsit korábban kiszivárgott – rettentő sok lakossági
és egyéb szervezetek megkeresése érkezett hozzájuk, akik már jelezték, hogy ilyen képviselői indítvány fog
érkezni. Valószínű valamelyik sajtóban már megjelent (ami az ő figyelmét elkerülte) és felháborodásának
adott hangot, hogy hogyan is lehet ez. Ő természetesen a szükséges lépéseket azonnal megtette, bár még
akkor nem kapták meg ezt a beadványt. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak úgy érezte a lakossági
nyomás miatt kér egy állásfoglalást. Felolvasná röviden és ennek függvényében tudnak dönteni. „Tisztelt
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság! Gyömrő Város Önkormányzata képviselő-testületének egyik
képviselője a Fidesz Magyar Polgári Párt fejlécével önálló képviselő indítvány nyújtott be, melyben a városi
székhelyű, de további 12 településen fogható SIGNAL TV-vel kapcsolatban tett javaslatokat. A nevezett
televízió kereskedelmi besorolású, egy független egyesület üzemelteti. A képviselői javaslat lényege, hogy
egy önkormányzati képviselőkből álló munkacsoport jöjjön létre, melynek feladata és jogköre lenne a „helyi
média átszervezése” és az erre vonatkozó javaslatok kidolgozása. Az előterjesztésben szintén szerepel, hogy
a főszerkesztő legyen számon kérhető, amennyiben a munkacsoport által lefektetett „a helyi média
alapvetéseit tartalmazó dokumentummal” nem összeegyeztethető módon végzi munkáját. A hatályos
jogszabályok szerint a képviselő-testületnek a decemberi ülésén kell tárgyalnia a fentiekben ismertetett
képviselői indítványt. Polgármesterként azonban erősen aggályosnak érzem egy kereskedelmi televízió
ismét hangsúlyozom 12 településen fogható ilyen szintű felügyeletét, a működési elveik meghatározását.
Kérem a Tisztelt Hatóság minél gyorsabb hivatalos állásfoglalását a kérdésben”. A Hírközlési Hatóságtól
még nem érkezett válasz, azt javasolja a képviselő társainak, hogy ezt praktikus lenne megvárni mielőtt az
állásfoglalásukat kialakítják, mert véletlenül sem szeretne olyan kellemetlen helyzetben kerülni, mint amit
már egyszer megéltek és úgy gondolták, hogy esetleg joguk van beleszólni, hogy mi kerülhet a testületi
ülésen rögzítésre és mi nem és rosszul döntöttek és egy nagyon kényelmetlen helyzet alakult ki. Azóta mint
látják – bár ez a napirendi már pont nem kerül rögzítésre – rendszeresen eljön a Gyömrői Társas Kör
képviselete és rögzíti az üléseket. Tehát úgy gondolja, hogy ne kerüljenek még egyszer ilyen csávába és
várják meg a hivatalos állásfoglalást. Gondolja, hogy ezzel a képviselő úr is egyetért, hiszen nagyon-nagyon
sok lakos és szervezet kereste meg felháborodottan ezzel a kérdéssel.
19

Gáspár Krisztián képviselő: Azt gondolja, hogy célszerű lenne ebben a tárgykörben egy egyeztetést
folytatni, és közösen alakítsák ki azt a megfelelő rendet, amiben a helyi média működjön. Ez alapvetően egy
vitaanyag, amiről lehet tárgyalni, de célszerű lenne egy közmegegyezésen alapuló helyi médiastruktúra
kialakítása. Pár szót szeretne még szólni a hivatalos állásfoglalással kapcsolatban is. Kimarad polgármester
úrnak a leveléből, hogy ez a helyi média kizárólag az önkormányzati közpénzből finanszírozza magát.
Lehet, hogy kereskedelmi, de semmilyen más bevétele nincsen. Közpénzeket használ fel, ebből kívánja
tájékoztatni a lakosságot, úgy, hogy ezekre nem sok hatása van a képviselő – testületben részt vevő
szervezeteknek. Ez kicsit aggályos.
Gyenes Levente polgármester: Amit ő hangsúlyoz, hogy ez a tv csatorna a SIGNAL TV 12 településen
fogható, 12 településen különböző műsorok kerülhetnek bele. Az, hogy a gyömrői önkormányzat határozza
meg, hogy a 12 településen ki mit nézzen, kicsit valóban aggályosnak érzi.
Gáspár Krisztián képviselő: Csúsztatás az egész polgármester úr. Szinte csak Gyömrőn nézik.
Gyenes Levente polgármester: Ő ezzel nem ért egyet.
Gáspár Krisztián képviselő: 90%-ban Gyömrőieknek illetve a gyömrőiekről szól. Azt mondani, hogy 12
településen nagy érdeklődéssel fogadják, ez nem fedi a valóságot.
Gyenes Levente polgármester: Nem ért egyet ezzel, nem is kell, hogy egyetértsenek. Úgy gondolja, hogy
nagyon sok olyan közérdekű műsort sugároz, ami nem csak gyömrői érdekességet tartalmaz, hanem széles
érdeklődésre tarthat számot. Egyébként, a beadvány készítői – ha nem csak képviselő úr volt az –
végignézték-e beszámolójukat, hogy valóban miből gazdálkodnak. Hozzáteszi, hogy a környező települések,
ahol szintén nem önkormányzatok üzemeltetnek kereskedelmi televíziót ott az önkormányzat hírközlésére
mennyi pénzt fordítanak. Vecsésen többszörösét fordítják kevesebb műsoridőre. Úgy tudja, hogy fél órát
kapnak 7 millió Ft-ért. Úgy gondolja, hogy itt Gyömrőn sokkal kevesebbet adnak, és sokkal többet kapnak.
A tv saját képújsággal rendelkezik amiben hirdetéseket lehet feladni, és egyéb más bevételekre is próbál
szert tenni, de ha megjön a Hírközlési Hatóság állásfoglalása le lehet ülni erről a témáról vitatkozni. Ő a
mostani információk alapján nem döntene. Aki egyetért azzal, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság
állásfoglalását követően döntsenek a témáról, szavazzon.
263/2012. (XII.10.) sz. önkormányzati határozat:
Megállapítja, hogy a képviselő – testület
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy Gáspár Krisztián képviselő úr által benyújtott
a helyi médiát érintő indítványával kapcsolatos döntést
a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság
hivatalos állásfoglalásának megérkezéséig
elnapolja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

15. napirendi pont:
Bizottsági beszámolók elfogadása.
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Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Településügyi, Vagyonkezelő és
Környezetvédelmi Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.
264/2012. (XII.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi Bizottság
beszámolóját az előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági
Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.
265/2012. (XII.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
beszámolóját elfogadja, szavazzon.
266/2012. (XII.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
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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