JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2013.
május 23-án 8.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában.
Jelen vannak:

Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila alpolgármester. Garamszegi
Sándor, Kossuth László, Székely Attila, Tölli László képviselő.

Távolmaradását előre
jelezte:
Gáspár Krisztián képviselő
Hodruszky Lajos alpolgármester
Sas Zoltán képviselő
Spaits Miklós képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné irodavezető
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 6 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 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
1. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő Városi Sportklub által kötendő hitelszerződések vonatkozásában a
Gyömrői Sportcsarnok ingatlanra történő jelzálogjog bejegyzésről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Mezey Attila alpolgármester: A pályázati pénzből történő építkezés megelőlegezéshez
szükséges egy rullírozó folyószámla hitelkeret felvétele, ami azt jelenti, hogy ebből
megelőlegezik a kifizetést, ezt követően visszaigényelik a TAO – s pénzekből az államtól a
forrást és visszafizeti a hitelt. A Takarékszövetkezet részére némi, kisebb összegű kamatot
kell fizetnie a Sportklubnak, de ezt a költségvetésükbe majd beütemezik.
Gyenes Levente polgármester: Köszöni szépen. Aki a Gyömrő Városi Sportklub által
kötendő hitelszerződések vonatkozásában a Gyömrői Sportcsarnok ingatlanra történő
jelzálogjog bejegyzésével egyetért, szavazzon.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente
Garamszegi Sándor
Kossuth László
Mezey Attila
Székely Attila
Tölli László

igen
igen
igen
igen
igen
igen
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122/2013. (V.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
6 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
harmadik helyen 15.000.000.- Ft összegű hitel és járulékai erejéig
jelzálog bejegyzéshez hozzájárulását adja.
Felelős: polgármester
Hat. idő:azonnal

2. napirendi pont:
Döntés a Központi Orvosi Ügyelet Kft. működésével kapcsolatos vagyoni kérdésekről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Mezey Attila alpolgármester: Annyit szeretne elmondani, hogy ugye testület úgy döntött,
hogy új szolgáltatót bíz meg az orvosi ügyelet feladatainak ellátásával. Ez azt jelenti, hogy
június 1 – től, (szombattól) – erről egy külön lakossági tájékoztató is meg fog jelenni – az új
rend szerint fog működni az orvosi ügyelet. A jelenlegi Kft. befejezi a feladatellátást, bár mint
cég megmarad. Itt Gyömrőn minden nap 18.00 órától este 22.00 óráig lesz bent orvos. A
központi autó Maglódról fog indulni, és a Pap doktor úrral átbeszélték, valószínű a szombati
illetve a vasárnapi napon egy gyermekorvos is rendelni fog pluszban. Ezért a jelenlegi döntés
azt tartalmazza, hogy az orvosi ügyelet tulajdonában lévő ingó és ingatlan vagyon felosztására
van szükség annak érdekében, hogy a további ügyeleti feladatokat biztosítani tudják ugyan
abban az épületben, ugyan abban a rendelőben. A vagyon tőkeleszállítással kerül át az
önkormányzat, és az Orvos szövetkezet tulajdonába megosztva. Ezért társasházasítják az
épületet. A Bató doktor úr rendelője és a hátsó iroda a hozzá tartozó tetőtéri részekkel az
Orvos szövetkezet tulajdonába kerül, a rendelő, a váró, a gépkocsi parkoló, beálló illetve az
autó is továbbá a nővér, a sofőr és az orvos tartózkodó az önkormányzat tulajdonába, az
összes eszközzel együtt. Jövő héten, szerdán lesz az átadás – átvétel. Még egy jelentősebb
vagyona van a szövetkezetnek, méghozzá a Hévizi nyaraló, ingatlan, ami szintén a
szövetkezet tulajdonába kerül, körülbelül így lehet 50-50%-ban felosztani a tulajdont.
Telefonszámok, elérhetőségek változatlanul maradnak, de június 1-től új rend szerint
működnek.
Gyenes Levente polgármester: Aki az 1. sz. határozati javaslatban foglaltakkal egyetért,
szavazzon.
123/2013. (V.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrő, Szt. István u. 55. szám alatti,
1564 hrsz-ú ingatlanra – a tulajdonos Központi Orvosi Ügyelet Kft-vel egyetértésben –
társasházat alapít.
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasház alapító okirat elkészítéséről
intézkedjen, az alapító okiratot és a szükséges egyéb iratokat az Önkormányzat
képviseletében aláírja.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Gyenes Levente polgármester: Aki a 2. sz. határozati javaslatban foglaltakkal egyetért,
szavazzon.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente
Garamszegi Sándor
Kossuth László
Mezey Attila
Székely Attila
Tölli László

igen
igen
igen
igen
igen
igen

124/2013. (V.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
név szerinti szavazással
jóváhagyja a Központi Orvosi Ügyelet Kft. törzstőkéjének a jogszabály szerinti
minimális 500.000,- Ft-ra – tőkekivonás és vagyonmegosztás érdekében – történő
leszállítását.
Felhatalmazza az önkormányzat delegált képviselőjét, hogy a Kft. taggyűlésén Gyömrő
Város Önkormányzat határozatával egybehangzóan döntsön.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

