JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2013.
május 13-án 8.00 órakor, 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
nem jelezte:
Gáspár Krisztián Képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné irodavezető
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 10 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 10 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
1. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának
módosítása: Gyömrő, Dózsa Gy. út melletti, 75, 76, 77 hrsz-ú ingatlanok övezeti
besorolásának átvezetése különleges strand
(Kk-st) övezetből Lke kertvárosias
lakóterületként.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki Hodruszky Lajos
alpolgármester úr bizottsági ülésen tett javaslatával egyetért, szavazzon.
117/2013. (V. 13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrő, Dózsa Gy. utca melletti, 75, 76, 77 hrsz-ú ingatlanok övezeti
besorolását kisvárosias lakóterületre kívánja változtatni.
Megbízza a polgármestert, hogy a Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi
Bizottság bevonásával az övezeti besorolás megváltoztatásának előkészítésére a
szükséges intézkedéseket tegye meg,
a településtervezésre vonatkozó megállapodást készíttesse elő.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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2. napirendi pont:
Döntés a 10/2013.(I.21.) sz. önkormányzati határozat módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a határozati javaslatban
foglaltakkal egyetért, szavazzon.
118/2013. (V. 13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a 10/2013.(I.21.) sz. önkormányzati határozatát
az alábbiak szerint módosítja:
1. A „3600005 vízmű támogatás” szövegrész a „3600005 víztermelés, kezelés ellátás”
szövegrészre módosul.
2. A „3811035 települési hulladék szállítás támogatása (Cegléd)” szövegrész a „3811035
települési hulladék vegyes, ömlesztett begyűjtése, szállítása, átrakása” szövegrészre
módosul.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

3. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő 1532/4. hrsz-ú ingatlan tulajdon jogának megszerzéséről. (HUSK pályázat)
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a 1532/4. hrsz-ú ingatlan
tulajdon jogának megszerzésével egyetért, szavazzon.
119/2013. (V. 13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1. Az Antal Solution Üzemeltető és Forgalmazó Kft. és az Önkormányzat között
a 1532/4. hrsz-ú ingatlanra kötött használati szerződés alapján,
az abban foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat vételi jogával élni kíván.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakkal
kapcsolatban a szükséges nyilatkozatokat megtegye és
szerződést aláírja, a használati szerződés szerinti esedékessé váló
14,4 millió forint vételár mellett.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.

4. napirendi pont:
Döntés a DAKÖV Kft-vel víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés megkötéséről.
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Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a víziközmű bérletiüzemeltetési szerződés megkötésével egyetért, szavazzon.
120/2013. (V. 13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1. DAKÖ Kft. és Gyömrő Város Önkormányzata között kötendő víziközmű
bérleti-üzemeltetési szerződést az előterjesztett
formában elfogadja.
2. Felhatalmazza a polgármestert a víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés
aláírására.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

5. napirendi pont:
Javaslat a 25/2013.(II.20.) sz. határozat módosítására.
Gyenes Levente polgármester: Az érintettek nem kérték a téma zárt ölésen történő
tárgyalását. A Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagságáról Tölli László
lemondott. Javasolja, hogy a helyére Török Rékát válassza meg a Képviselő-testület. Kérdés,
hozzászólás? Nincs. Aki a 25/2013. (II. 20.) sz. határozat módosításával egyetért, szavazzon.
121/2013. (V. 13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a 2009. évi CXXII. törvény 4.§ (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel,
az alábbi határozatot hozza:
1. Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága tagjának
Tölli Lászlónak tagságáról való lemondását tudomásul veszi,
helyette határozott időre 2017. december 31. napjáig terjedő időtartamra,
tagnak Török Rékát (2230 Gyömrő, Kölcsey u. 19.)
választja.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásával
kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Múlt héten, pénteken voltak Cegléden a zöldzsák
elszállításával kapcsolatban annyit sikerült intézni, hogy május 31-re összehívnak egy
konzorciumi ülést. Megegyeztek Rudics Ákossal a Hírös Hulladék Kft. ügyvezetőjével, hogy
50 000 db zöldzsákot rendelnek tőlük 20,- Ft + ÁFA áron. Lakásonként 3-3 zsákot adnának
ingyen, e fölött 150-200,- forintos áron tudnának plusz zsákot biztosítani. Így adtak valamit
térítésmentesen, és ha minden második lakos vesz egy zsákot, akkor visszajön az ára.
Áprilisban 1 millió forinttal többet fizettek a hulladéklerakásért, a zöldzsák megszűnése miatt,
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mivel súlyra veszik át a szemetet. Mindegy, hogy hova fizetik az 1 millió forint többletet.
Júliustól kitalálta az állam, hogy útdíj rendszert vezet be, tehát valószínű, hogy a telephely
mellett lévő terület tulajdonosával kell megállapodni. Két munkást fognak biztosítani és bele
fogják keverni az iszapba. Zsákonként 10,- forint a lerakás díja, de mire eljutnak vele
Nagykőrösig, az is nagyon sok, tehát megpróbálják a dolgot helyben megoldani. Gyömrő volt
az első, aki 50 000 zsákot rendelt. Vissza fognak térni a két évvel ezelőtti állapothoz.
Mezey Attila alpolgármester: A rendőrséggel közösen egy akciót hirdettek a polgárőrség
felélesztésére. Jó lenne, ha az éjszakai járőrözést napi szinten meg lehetne szervezni.
Ünnepélyes keretek között kapnak egy autót. Jó lenne, ha a képviselők is belépnének.
Havonta legalább egyszer járőrözni kellene. Az ünnepélyes polgárőravatás május 30-án lesz.
Lakossági igény is lenne rá. Szeretné, ha mindenki belépne a polgárőrségbe.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Hétvégén elindult a piac reformálása, ami annyit takar,
hogy volt, akik eddig piacon kívül árusítottak és ez pénzkiesést jelentet. Elkezdték ezt a
kérdést rendbe tenni és már csak a piac kerítésén belül lehet árusítani, illetve aki ezen kívül
árul, az csak önkormányzati engedéllyel teheti, azért pedig közterület-foglalási díjat kell
fizetni. A parkolást úgy sikerült megoldani, hogy az írek területére beengedik az autókat.
Nagyon sok segítséget kaptak a gyömrői és sülysápi rendőrőrstől.

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

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

