JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én, 14.00
órakor kezdődő ülésén, a Polgármesteri Hivatal régi épületének tanácskozó termében.
Jelen vannak:

Mezey Attila, Hodruszky Lajos alpolgármester. Fábián Béla, Garamszegi
Sándor, Gáspár Krisztián, Kossuth László, Sas Zoltán, Spaits Miklós,
Székely Attila, Tölli László képviselő.

Távolmaradását előre
jelezte:
Gyenes Levente polgármester
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné testületi irodavezető
Meghívott:

Beke Gabriella óvodavezető
Lévai Zsuzsanna óvodavezető
Spaitsné Rónaszéki Mária iskolaigazgató

Mezey Attila alpolgármester: Köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a képviselőket, hogy
Gyenes Levente polgármester úr nem tud részt venni az ülésen, ezért őt kérte fel az ülés
levezetésére. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, 10 képviselő van jelen, az ülést
megnyitja.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Sas Zoltán képviselő: Szeretne még egy önálló képviselői indítványt kiosztani, mert az
előzőekből technikai okok miatt kimaradt.
Mezey Attila alpolgármester: Javasolja 24. napirendi pontnak felvetetni. Aki egyetért azzal,
hogy Sas Zoltán önálló képviselői indítványát a 24. napirendi pontban tárgyalják, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért Sas
Zoltán önálló képviselői indítványának 24. napirendi pontként tárgyalásával.
Mezey Attila alpolgármester: Ő is szeretne plusz egy napirendi pontot felvetetni, a Monori
Főépítészi Társulás megszűnésével kapcsolatban. A határozati javaslat kiosztásra került. Ezt a
napirendi pontot 3.4. pontként szeretné tárgyalni. Aki ezzel egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértenek a
napirendi pont 3.4. pontként tárgyalásával.
Mezey Attila alpolgármester: 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.
Mezey Attila alpolgármester: Kíván-e valaki napirend előtt felszólalni? Nem. Akkor
javasolja, hogy hallgassák meg Baji Beáta őrsparancsnok asszonyt.
Baji Beáta őrsparancsnok: Ígérte, hogy mindenkit tájékoztat arról, ha valami fontos dolog
történik a városba. Szerencsére sikerült a Szotyi néven elhíresült csapatot rács mögé tenni. Az

idősebb és az ifjabb Lakatos is előzetes letartóztatásba helyezték. Sok embert tartottak
rettegésbe. Még egy fontos esemény történt a városba, egyre többet hallani a kábítószerrel
kapcsolatos bűncselekményekről. A Szotyin kívül még egy bűnbandát sikerült elfogni aki a
Rózsahegyi úton termesztett és forgalmazott is. Azt mondta a szakértő, hogy nagyon jó
minőségű árujuk volt. A gimnáziumba is el kellett járni két fiatallal szemben, az egyik
terjesztő, a másik terjesztő és fogyasztó is volt. Azt gondja, hogy nem mehetnek el mellette ,
hogy ne vonják ki azokat, akik az iskolát rossz irányba viszik. A hétvégén lesz a Tour de
Gyömrő, mivel készültséget rendelt el az állam és miden nap két embert elvisznek és a
Nivájukat is kölcsön adták. A polgárőrség most segít nekik, ugyanis minden egyes
szolgálatba, amikor a rendőr egyedül van, egy polgárőr van mellette. Jelzést kapott, hogy a
temetőből lopják a tujákat, ezért fokozták a járőrszolgálatot a temető környékén.
Mezey Attila alpolgármester: Köszöni őrsparancsnok asszony tájékoztatását. Csupa jó hírt
hallottak és örül, hogy a rendőrőrs ilyen jól végezte a munkáját. Már hallottak a Szotyi
dologról is. Kérdés, hozzászólás?
Hodruszky Lajos alpolgármester: Hathatós segítséget nyújt a rendőrség nem csak a Tour de
Gyömrővel, hanem a discokkal kapcsolatban is. Nagyon sokan jönnek más településről
hétvégenként a discoba és ott is nagyon nagy segítséget nyújtanak.
Mezey Attila alpolgármester: Ezt ő is csak megerősíteni tudja. Egyéb kérdés, hozzászólás?
Nincs.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a lejárt idejű határozatokról
szóló jelentést elfogadja, szavazzon.
126/2013. (VI. 11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

2. napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Köszöni a szót. A beszámolóban szerepel egy kínai delegáció
fogadása. Az a kérdése, hogy a kínaiak hogyan találtak rá a városra és milyen céllal jöttek?
2

Mezey Attila alpolgármester: Ez egy hosszú távú folyamat része. Gyömrő egy referencia
település, melynek keretében már a sokadik delegáció jött el a városba. Hol egészségügyi
kérdésben, hol kereskedelmi és kulturális témával kapcsolatban jönnek. Kínai kormányzati
szinten keresik az együttműködést. Körülbelül egy órát tartózkodnak itt, megnézik a várost és
folytatják a programjukat. Gyömrő közel van Pesthez és a Kínaiak jól érzik itt magukat, ebből
még haszna is lehet a városnak. Minden delegáció vegyes, ha egészségüggyel kapcsolatban
jönnek, akkor orvosok, ha kereskedelemmel, akkor üzletemberek, 5-10 fős csoportban. A
polgármesteri beszámolóban szerepel, hogy június 1-től megkezdődött az ügyeleti váltás.
Szórólapokon tájékoztatták a lakosságot, hogy hogyan történik a változás. Már az első napon
ott volt az ügyeleten és megállapította, hogy zökkenőmentesen zajlik minden. Két orvos
dolgozik a területen. Az egyik mindig a rendelőben van. Minden hétvégén egy nap lesz
gyermekorvos is, tehát 2-3 orvos látja el a város lakosságát. Hetente hét órával nőtt az
ügyeleti szolgáltatás, mert előbb kezdenek és tovább is tartanak nyitva. Pozitív eredményeket
értek el és még spóroltak is. Aki a polgármesteri beszámolót elfogadja, szavazzon.
127/2013. (VI. 11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a polgármesteri beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

3.1. napirendi pont:
Döntés a folyószámla hitelkeretről.
Mezey Attila alpolgármester: Döntés a folyószámla hitelkeretről, 1 határozati javaslat van. Az
anyagot mindenki elolvasta. 165 millió forint helyett 40 millió forintra csökken vissza a
folyószámla hitelkeretük később pedig október 1-jei dátumtól 35 millió forint. Kérdés,
hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Az anyagba az szerepel, hogy a hitel fedezete adóbevételek és az
állami támogatások. A költségvetésbe erre már vannak kiadási tételek. Ez így jó?
Mezey Attila alpolgármester: Értelemszerűen a költségvetési rendelet és a költségvetési
törvény alapján ezt lehet fedezetként megjelölni. A folyószámla hitelkeret az nem egy állandó
és tartós kiadás, hanem egy időszakos megelőlegező hitelkeret. Ez azt jelenti, hogy időleges
fedezetként szerepel. Ez nem egy olyan összeg, amit elköltenek, és kikerül a költségvetésből.
Kikerül a költségvetésből és folyó év során még vissza is érkezik a költségvetésbe.
Költségvetési szempontból a folyószámla hitelkeret nem kiadás.
Sas Zoltán képviselő: Jegyző úrtól kérdezi, hogy Magyarország stabilitásáról szóló törvény
2011 évi CXCIV törvény hatálya alá esnek-e?
Varga Ernő jegyző: Nem érinti jelen esetben.
Mezey Attila alpolgármester: Aki a folyószámlahitel felvételével egyetért, szavazzon.
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128/2013. (VI. 11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 40.000.000.- azaz
negyvenmillió Ft összegű folyószámlahitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től.
A hitel futamidejét 2013.06.28-től 2013.09.30-ig határozza meg.

2.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete 35.000.000.- azaz
harmincötmillió Ft összegű folyószámlahitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től.
A hitel futamidejét 2013.10.01-től 2013.12.23-ig határozza meg.
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.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a
kért hitelt és járulékait a futamidő évében - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat
megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat
módosításai során figyelembe veszi.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből,
kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve
nem esik a „Magyarország gazdasági stabilitásáról” szóló 2011. évi CXCIV. számú
törvényben meghatározott korlátozás alá.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a pénzügyi vezetőt
és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon,
az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést aláírja az
Önkormányzat képviseletében.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

3.2. napirendi pont:
Döntés a folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról.
Mezey Attila alpolgármester: Ehhez a napirendhez kiosztottak egy plusz határozati javaslatot,
volt egy eredeti, amit változatlan formában javasol elfogadni. Tegnap derült ki a kormányzati
szintről kapott információk alapján, hogy a további tárgyalások folytatásához egy ilyen
felhatalmazásra is szükség van, Polgármester úrnak, illetve Jegyző úrnak, hogy az
önkormányzat nevében a hitelkonszolidációs folyamat keretében el tudjanak járni. Tehát ezt a
határozati javaslatot is el kellene fogadni. Az ülés előtt érkezett egy kérdés, hogy mit jelent
az, hogy az önkormányzat átutal bizonyos összeget a megjelölt számlára? Ez azt jelenti,
amiről már régóta beszéltek, illetve az önkormányzati újságba is írt róla, hogy a
hitelkonszolidáció nem csak hitelkonszolidáció, hanem megtakarítás és betétkonszolidáció is.
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Tehát a kormányzat nem csak a hitelüket, vállalja át, hanem elviszi a közel 250 millió forintos
megtakarításukat is, amit a megadott időpontban, a megadott számlára át kell utalni. A
határozati javaslat lényege a felhatalmazás megadása a törvény rendelkezéseinek értelmében
Polgármester úrnak és Jegyző úrnak. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a 17.324.956,- forintos
hitel meghosszabbításával egyetért, szavazzon.
129/2013. (VI. 11. ) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 17.324.956,- azaz tizenhétmillióháromszázhuszonnégyezer-kilencszázötvenhat Ft összegű folyószámla hitelkeretét
meghosszabbítja az OTP Bank Nyrt-vel.
A hitel futamidejét 2013.06.28-től 2013.09.20-ig határozza meg.
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.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a
kért hitelt és járulékait a futamidő évében - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat
megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat
módosításai során figyelembe veszi.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből,
kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve
nem esik a „Magyarország gazdasági stabilitásáról” szóló 2011. évi CXCIV. számú
törvényben meghatározott korlátozás alá.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a pénzügyi vezetőt
és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon,
az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést aláírja az
Önkormányzat képviseletében.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az önkormányzati kötvény
konszolidálásának megindításával egyetért, szavazzon.
130/2013. (VI. 11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény
(továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra figyelemmel a
Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel a
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„Gyömrő 2016” 3005 db 1000 chf névértékű kötvény (konszolidálásra kerülő összeg
724.385.300.- Ft) Magyar Állam által történő átvállalásával kapcsolatosan az
Önkormányzat nevében Gyenes Levente polgármester és Varga Ernő jegyző eljárhat.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat rendelkezik olyan betéttel
vagy, ami kifejezetten a kötvény adósságelemhez kapcsolódik, annak fedezetére,
teljesítésének biztosításául szolgál. Kötelezettséget vállal arra, hogy a betét összegét legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem átvállalással érintett mértéke szerinti
arányos összegéig - az átvállalás napján az állam által megjelölt számlára átutalja.
3. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az
önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett „Gyömrő 2016” kötvény
átvállalásáról.
4. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a
polgármestert, hogy:
a)
megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket;
b) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat
kösse meg.
5. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással
kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.
Felelős: polgármester.
Határidő: 2013. június 28.

3.3. napirendi pont:
Döntés a kormányhivatalnak ingyenes használatba adott ingóságok vagyonkezelésbe
adásáról.
Mezey Attila alpolgármester: Itt a határozat egy nemleges döntést terjeszt elő. Azt javasolják,
hogy a vagyonkezelésbe adás ne történjen meg a kormányhivatal részére. A használatba
adáson már túl vannak szerződésileg. Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Mi a különbség a kettő között? Mit éreznek ebből
különbségként?
Mezey Attila alpolgármester: A vagyonkezelési jog az többletjogosítványokat ad az
önkormányzat tulajdonában lévő eszközök esetében. Kikerülnek a könyveinkből.
Gáspár Krisztián képviselő: Ez nem okoz majd gondot, nehogy probléma legyen belőle?
Varga Ernő jegyző: Nem okoz gondot, mert szeretné megjegyezni, hogy az ingóságokat nem
véletlenül hangsúlyozta Alpolgármester úr. Ne szűkítsenek le csak az informatikai
eszközökre, ide tartóznak bútorok, szerkények, egyebek. Ebben az esetben a kormányhivatal a
teljes ingóságot szeretné a vagyonkezelésébe venni. A másik dolog, amiről tudnak a
kormányhivatallal nagyon előrehaladott tárgyalások vannak a járáskirendeltség áthelyezésével
kapcsolatban az új épületünkből a régi épületünkbe. Tehát akkor is egy vegyes állapot
kerülne kialakításra és ezért itt a pénzügyi vezetővel és az informatikussal teljesen
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egyetértésbe terjesztették ezt a javaslatot. A törvényi kötelezettségüknek eleget tettek. 2012.
október 26-án aláírták a járási hivatalok működésével kapcsolatos ingyenes használatba adást,
ingóságok és ingatlanok tekintetében is. Egy közvélemény kutatást végeznek, tehát semmi
nem fog változni, ha az önkormányzat úgy dönt, hogy nem. Szándékot nem látni, mert még a
levél sem egyértelmű, mert egyszer vagyonkezelési jogot, utána térítésmentesen átadott
dologról beszélnek.
Mezey Attila alpolgármester: Aki egyetért azzal, hogy Gyömrő Város Önkormányzat
Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Pest Megyei Kormányhivatal által megkötött a –
járási hivatalok működéséhez szükséges- ingyenesen használati joggal átadott ingóságokat ne
adja vagyonkezelésbe, szavazzon.
131/2013. (VI. 11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete az
Önkormányzat és a Pest Megyei Kormányhivatal által megkötött
a – járási hivatalok működéséhez szükséges –
ingyenesen használati joggal átadott ingóságokat
nem adja vagyonkezelésbe.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

3.4. napirendi pont:
Döntés a Monor és Térsége Önkormányzati Főépítészi Társulásnak a Monor és Térsége
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásba (TÖKT), szakfeladati egységként történő
beolvadásáról.
Mezey Attila alpolgármester: Kiosztásra került a határozati javaslat, aminek a lényege, hogy
az eddigi formában működő társulás megszűnik és beolvad egy másik egységbe. Aki a Monor
és Térsége Önkormányzati Főépítészi Társulásnak a Monor és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulásba (TÖKT), szakfeladati egységként történő beolvadással
való megszűntetésével egyetért, szavazzon.
132/2013. (VI. 11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Társulásban részt vevő tag települések közös elhatározásával
összhangban – jóváhagyja a Monor és Térsége Önkormányzati Főépítészi Társulásnak a
Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásba (TÖKT),
szakfeladati egységként történő beolvadással való megszűntetését.
Határidő: 2013. július 1.
Felelős: polgármester, jegyző.
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4. napirendi pont:
Döntés az Arany Óvoda 2009-2013. közötti tevékenységéről szóló vezetői beszámoló
elfogadásáról.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Köszönik szépen az óvodavezető
eddigi munkáját. Aki az Arany Óvoda 2009-2013. közötti tevékenységéről szóló vezetői
beszámolót elfogadja, szavazzon.
133/2013. (VI. 11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy az Arany Óvoda Vezetője által elkészített,
a 2009-től -2013. évig terjedő időszakra vonatkozó szakmai
beszámolót az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

5. napirendi pont:
Döntés a Bóbita Óvoda 2011-2013. közötti tevékenységéről szóló vezetői beszámoló
elfogadásáról.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Köszönik szépen Beke Gabriella
eddigi munkáját. Aki a Bóbita Óvoda 2009-2013. közötti tevékenységéről szóló vezetői
beszámolót elfogadja, szavazzon.
134/2013. (VI. 11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Bóbita Óvoda Vezetője által elkészített,
a 2011-től -2013. évig terjedő időszakra vonatkozó szakmai
beszámolót az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

6. napirendi pont:
A Weöres Sándor Általános Iskola és Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény igazgatói
pályázat véleményezése.
Mezey Attila alpolgármester Spaitsné Rónaszéki Mária nem kérte a pályázata zárt ülésen
történő tárgyalását. Kérdés, hozzászólás?
Spaits Miklós képviselő: Érintettség okán tartózkodik a szavazásnál.
Mezey Attila alpolgármester: Akkor Spaits Miklós nem vesz részt a szavazásban. Egy
pályázat érkezett, Spaitsné Rónaszéki Máriáé. Ez az első eset, hogy csak véleményezési
jogkörük van és javasolja, hogy éljenek ezzel a dologgal. Abszolút támogathatónak tartja a
vezetői megbízást. A gyömrői gyermekek és a város lakosságának is ez az érdeke. Támogassa
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a pályázatot az önkormányzat, hogy igazgató asszony a kinevezést átvehesse. Aki a határozati
javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.
(Spaits Miklós képviselő nem vesz részt a szavazásban).
135/2013. (VI. 11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete véleményezte
a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti
Intézmény igazgatói megbízására benyújtott vezetői pályázatot és
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti
Intézményben
Spaitsné Rónaszéki Mária igazgatói megbízását támogatja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Spaitsné Rónaszéki Mária: Köszöni az elmúlt öt évben azt a támogatást, amit kapott.
Példaértékű az az együttműködés, ahogy a gyömrői intézmények és az önkormányzat
dolgozik. Büszke arra és örül neki, hogy olyan szakmai irányítás alatt végezhette a munkáját,
amiből sokat tanult. Közös ügyük, hogy olyan oktatás legyen Gyömrőn, ahol mindenki jól
érzi magát.

7. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő város településfejlesztésével és településrendezésével összefüggő
partnerségi egyeztetésről szóló határozat módosításáról.
Mezey Attila alpolgármester: A törvényi kötelezettségüknek szeretnének eleget tenni, ezért
szükséges a határozat módosítása. Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Van olyan tárgykör, amibe a lakosságot is meg lehet kérdezni.
Javasolja, hogy ezek a szabályzatok ne csak a televízióba és Gyömrő város honlapján legyen
közzétéve, hanem a Gyömrő Újságba is, mert így sokan kimaradnak belőle.
Mezey Attila alpolgármester: Időszakos az újság megjelenése és határidőhöz kötött az
egyeztetés, tehát állandó módon nem tudják beletenni, mert kifutnak a határidőből. Általában
8 és 15 napos határidők vannak ezekre az egyeztetésekre, de még a 30 naposba se egészen
férnének bele, ha nem a Gyömrő Újság lapzártájának időszakára esik.
Gáspár Krisztián képviselő: Itt településrendezési tervről, illetve ilyesmikről van szó.
Varga Ernő jegyző: Neki az az aggálya, hiszen a képviselő úr is biztosan elolvasta, hogy
milyen határidők vannak lakossági, intézményi véleményezésre, előzetes 21 nap, 30 nap. Ez a
Gyömrő Újság megjelenésénél nem nyomon követhető, mivel nem mindig ugyanabban az
időpontban jelenik meg, ezért folyamatos vitára ad okot. Ők is gondolkodtak ezen és nem
tartották célszerűnek, mint egy tájékoztató természetesen szerepelhet, de nem kötelező
előírásként, ugyanis ennek a megjelenési dátumához nem tudják igazítani a többit.
Gáspár Krisztián képviselő: Attól még a Gyömrő Újságba megjelenhet, csak a dátumot nem
onnantól számítják.
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Varga Ernő jegyző: Ő azt mondja, hogy ne vegyék bele, viszont attól még az újságba
megjelentethetik.
Mezey Attila alpolgármester: Jegyző úr azt javasolja, hogy a Gyömrő Újság ne kerüljön bele
ebbe a határozati javaslatba. Megkérdezi képviselő urat, hogy fenntartja-e a módosító
indítványát?
Gáspár Krisztián képviselő: Szeretné.
Mezey Attila alpolgármester: Aki Gáspár Krisztián módosító indítványával egyetért, hogy a
Gyömrő Újság is bekerüljön a határozat szövegébe, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület Gáspár Krisztián képviselő úr módosító indítványát
1 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 9 tartózkodással elutasítja.
Mezey Attila alpolgármester: Aki az eredeti határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azaz,
hogy Gyömrő város településfejlesztésével és településrendezésével összefüggő partnerségi
egyeztetésről szóló szabályzatot az előterjesztett formában elfogadja, szavazzon.
136/2013. (VI. 13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
dönt arról, hogy Gyömrő város településfejlesztésével és településrendezésével
összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló szabályzatot az
előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal.

8. napirendi pont:
Döntés az ANTAL SOLUTION Kft-vel megkötött bérleti szerződés módosításáról.
Mezey Attila alpolgármester: Itt az önkormányzat és a Horthy Miklós téren lévő sörkert
üzemeltetője megkötöttek egy szerződést, melyben jelentős tételként szerepel a gyömrői
iskolások korcsolyáztatása. Mivel kikerültek az iskolák az önkormányzat kezéből a KLIK
felé, ezért tette a javaslatot a cég. Egy külön nyilatkozattal továbbra is ingyen
korcsolyázhatnak az iskolások. Ezen felül belekerül egy plusz összeg, hogy ne legyen az,
hogy nem fizetnek, ezért a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 500.000,- forintos éves
bérleti díjat javasolt. Ez lenne a javaslat, így módosítanák a szerződést. Kérdés, hozzászólás?
Sas Zoltán képviselő: Amikor az ülésen tárgyalták a témát, akkor még nem volt világos, hogy
az ingyenes korcsolyázás megoldható-e, de így teljesen támogatható a javaslat. A bizottsági
ülések után Hodruszky Lajos alpolgármester úr megkérdezte az iskolákat, hogy továbbra is
igényt tartanak-e az ingyenes korcsolyázásra és az iskolák 2/3 része igényli a szolgáltatást.
Mezey Attila alpolgármester: Van olyan iskola, aki továbbra is szeretne élni a lehetőséggel és
van, amelyik nem, de igény van rá.
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Gáspár Krisztián képviselő: A Gyömrői Társaskör véleménye továbbra is változatlan, hogy
azon a szent helyen semmilyen állandó vendéglátó egységnek nincs helye az Országzászló
szomszédságában. Keressenek annak a kereskedelmi egységnek egy másik helyet, ahol
esetleg működhetne tovább. A szerződésmódosítás utal a közterület foglalási rendeletük 17/a.
pontjára, ami egyébként a honlapukon szereplő rendeletbe nincs átvezetve. Ezt még a
közterület foglalási engedély kiadása után tették bele a rendeletükbe. Azt még elmondaná,
hogy milyen kedvezményt adtak ennek a cégnek. Gyömrőn maximum 1 évre lehet
közterületet bérelni. Ettől az esettől itt eltekinthetünk. Csak nekik járnak a kedvezmények.
Más műemléki területen csak kivételesen kapható területfoglalási engedély. Itt egy védett
környezetről beszélgetnek és a rendelet szabályozási tételei nem állnak fenn, - építési munka,
stb.-. A rendeletben szerepel, hogy a város közterületén 6 m2 alapterületű építményre lehet
közterület foglalási engedélyt kérni. Ez jóval nagyobb, mint 6 m2. Azon kívül még a rendelet
kimondja, hogy közterület foglalás esetén milyen m2 díjat kell kiszabni. Az ár 1.000,forint/m2/nap, ennél a vendéglátó ipari egységnél ez 480.000,- Ft/hó lenne. Ennek a tizedét
sem fizeti. Úgy gondolja, hogy ez egy nagyon etikátlan gazdálkodás és nem kellene támogatni
ezt a tevékenységet. Az ingyenes korcsolyázást, akár időszakosan még el tudná fogadni, de a
sörkert nyáron semmilyen közérdeket nem szolgál. Ez több oldalról is megtámadható, nem
javasolja ennek az elfogadását.
Mezey Attila alpolgármester: Köszöni szépen képviselő úr hozzászólását, de felhívja a
figyelmét, hogy picit szereptévesztésben van a napirendi ponttal kapcsolatban. Nem az Antal
Solution Kft-vel kötendő szerződés a napirendi pont tárgya, és nem is a szerződés felmondása,
hanem a bérleti díj ellentételezése, melyet a cég kezdeményezett az önkormányzat felé. Tehát
jelen pillanatban nem a sörkert léte, vagy nem léte, illetve működése, vagy nem működése a
napirendi pont tárgya, hanem kizárólag a szerződéses ellentételezésnek a megemelése,
illetőleg felemelése, ami az ellentételezés ellehetetlenülése miatt a város számára befizetésre
kerülne. Itt ő nem is kíván vitát nyitni, hogy a sörkert léte, vagy nem léte. A képviselő-testület
egy korábbi ülésen már jogérvényesen a vitát lefolytatta és a döntését meghozta. Itt s
szerződéses ellentételezés a kérdés. A közterület foglalási engedélyük alapvetően egy
időszakos, ideiglenes elárusító helyre, adott esetben tavaszi időszakban cukorkaárusításra,
kézműves eladásra szól, tehát alapvetően eseti kérdéseket rendez. Itt, mint más esetbe az
önkormányzatok életébe egy tartós, hosszú távú bérleti konstrukcióról van szó, mivel itt
ahhoz, hogy megvalósuljon jelentős költséget jelentett a bérlőnek. Példának említené a Simon
Mihály téren lévő Agora Üzletházat, igaz lehet, hogy értékében nem egyezik meg. Az is
pontosan ilyen módon került megkötésre, ha jól emlékszik egy 100 éves időszakra. Ami azt
jelenti, hogy nem adtuk el a területet, csak bérbe adták. A város több területén van így, hogy
nem adták el, csak tartós bérlettel ráépítettek. Ebben az esetben természetesen egész más a
tarifája egy bérleti jogviszonynak, mint mikor valaki négy napig egy pavilonból szeretne egy
karácsonyi vásár idején árusítani. Több szabályzatnak a jelenlegi szerződésük megfelel. A
másik, hogy mindig is szóba került Gyömrő területén a vállalkozások támogatása, adott
esetben pedig idegenforgalmi tevékenységek támogatása is. Nagyon sok esetben merült föl
annak idején is, hogy milyen módon támogathatják például a Bagoly Fogadót, vagy a gyömrői
turizmust. Nagyon sok ember véleménye szerint, akikkel beszélt, így az Európai Uniós
pályázatot ellenőrző személyektől is, amikor beszélgettek pozitívan nyilatkoztak a sörkertről,
ami Gyömrő egyik nevezetessége is. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 500.000,forint/év bérleti díjat javasol ebben a kérdésben, tekintettel a befektetett összegre is. Kérdés,
észrevétel, illetve módosítási javaslat van-e? Gáspár Krisztián már másodszor!
Gáspár Krisztián képviselő: A rendelet szabályozza az árat és azt kell alkalmazni. A
közterület foglalási rendelet pont arról beszél egyébként, hogy ne lehessen tartósan
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elidegeníteni egy közterületet. Ez a helyzet a rendelet ellen szól. Az, hogy ők ezt másfél éve
így csinálják, a társaskört nem boldogítja.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdezi, hogy a jelenlegi határozati javaslat megfelel-e a
jogszabályi környezetnek?
Varga Ernő jegyző: Igen.
Mezey Attila alpolgármester: Jegyző úr azt mondta, hogy igen. Az önkormányzat
ügyvédjével is egyeztették a szerződésmódosítást. Kérdezi képviselő urat, hogy kíván-e
módosító indítványt megfogalmazni?
Gáspár Krisztián képviselő: A rendeletnek megfelelő 1.000,- Ft/m2 árat fizessék.
Mezey Attila alpolgármester: Tehát a határozati javaslatuk módosításra kerüljön úgy, hogy
1.000,- Ft/m2/hó áron, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 0 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 10
tartózkodással, egyhangúlag elutasítja Gáspár Krisztián képviselő módosító indítványát.
Tehát mindenki tartózkodott, még a módosító indítványt tevő is.
t
Mezey Attila alpolgármester: Aki az ANTAL SOLUTION Kft-vel megkötött bérleti
szerződés módosításával egyetért, név szerint szavazzon.
Név szerinti szavazás:
Fábián Béla
Garamszegi Sándor
Gáspár Krisztián
Hodruszky Lajos
Kossuth László

igen
igen
nem
igen
igen

Mezey Attila
Sas Zoltán
Spaits Miklós
Székely Attila
Tölli László

igen
igen
igen
igen
igen

137/2013. (VI. 11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással, név szerinti szavazással
dönt arról, hogy az ANTAL SOLUTION Kft-vel 2011. november 15-én megkötött
bérleti szerződés módosítását az előterjesztett formában és tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződésmódosítást írja alá.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

9.1. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat által fenntartott Arany Óvoda szervezeti és működési
szabályzatának elfogadásáról.
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Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki Gyömrő Város Önkormányzat
által fenntartott Arany Óvoda szervezeti és működési szabályzatát elfogadja, szavazzon.
138/2013. (VI. 11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy az Arany óvoda
Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatát elvégezte
és egységes szerkezetben, az előterjesztett formában
jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

9.2. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat által fenntartott Bóbita Óvoda szervezeti és működési
szabályzatának elfogadásáról.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki Gyömrő Város Önkormányzat
által fenntartott Bóbita Óvoda szervezeti és működési szabályzatát elfogadja, szavazzon.
139/2013. (VI. 11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Bóbita óvoda
Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatát elvégezte
és egységes szerkezetbe, az előterjesztett formában
jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

9.3. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat által fenntartott Mesevár Óvoda és Mesevár Óvoda
Falusi tagóvoda szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki Gyömrő Város Önkormányzat
által fenntartott Mesevár Óvoda és Mesevár Óvoda Falusi tagóvoda szervezeti és működési
szabályzatát elfogadja, szavazzon.
140/2013. (VI. 11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Mesevár óvoda és a Mesevár Óvoda Falusi tagóvoda
Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatát elvégezte
és egységes szerkezetbe, az előterjesztett formában
jóváhagyja.
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Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

10. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő, Bajcsy-Zs. u. 34. sz. alatti 1. számú lakás értékesítéséről.
Mezey Attila alpolgármester: Egy határozati javaslat van. Név szerinti szavazásra van
szükség. Az önkormányzat 11 millió forintos árat állapítottak meg, a pénzintézet és az általuk
felkért értékbecslő 10,5 millió forintot tart reálisnak. Sem a vevő, sem pedig a bank nem ad
többet érte. Hosszú évek óta nem tudták értékesíteni az ingatlant. A hitel elbírálása is véget ért
és bármikor tud a bank fizetni. Fogadják el a 10,5 millió forintot, mivel kicsi az esélye annak,
hogy többért el tudják adni a ingatlant. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki egyetért a Gyömrő,
Bajcsy-Zs. u. 34. sz. alatti 1. számú lakás 10,5 millió forintért történő értékesítésével, név
szerint szavazzon.
Név szerinti szavazás:
Fábián Béla
Garamszegi Sándor
Gáspár Krisztián
Hodruszky Lajos
Kossuth László

igen
igen
tartózkodott
igen
igen

Mezey Attila
Sas Zoltán
Spaits Miklós
Székely Attila
Tölli László

igen
igen
igen
igen
igen

141/2013. (VI. 11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
név szerinti szavazással
dönt arról, hogy a Gyömrő, Bajcsy-Zs. u. 34. 545/A/1 hrsz-ú, 58,55 m2 nettó alapterületű
1. számú lakást 2,68 m2 alapterületű terasszal, 1 db gépkocsi beállóval és a közös
tulajdonból hozzátartozó 2000/10000 tulajdoni hányaddal együtt, 10.500.000 Ft
vételáron értékesíti, a Frigyik Katalin Gyömrő, Bajcsy-Zs. u. 34. sz. fszt. 1. alatti
bérlővel lízingszerződést megkötő OTP Lakás Lizing Zrt. (1012 Budapest, Vérmező út
4.) részére, ezzel egyidejűleg a 16/2013. (I.21.) sz. önkormányzati határozatát
visszavonja.
A vételár megfizetése az adásvételi szerződés megkötésekor egy összegben
átutalással történik.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést kösse meg és az
értékesítéshez a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.

11. napirendi pont:
Döntés a Pátria Takarékszövetkezettel kötött hitelszerződéssel kapcsolatos lemondásra és a
hitelszerződés módosításáról.
Mezey Attila alpolgármester: Itt a víziközmű beruházással kapcsolatos hitelről van szó. 150
millió forintos hitel felvételéről döntött a testület, de mivel eredményesen pályáztak, így nem
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volt a hitelre szükség. A pályázatból nem támogatható munkát fizették ki belőle és nem
terhelték a költségvetést egy 4,9 millió forintos munkarész. 145 millió forintos költségről
lemondanak és ezt a 4,9 millió forintot finanszírozták a hitelkeretből. Aki a határozati
javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.
142/2013. (VI. 11.) 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 201108211 számú hitelszerződés alapján még rendelkezésre álló maradvány
összeget 145.055.714.- Ft azaz száznegyvenötmillió-ötvenötezer-hétszáztizennégy Ft-ot a
továbbiakban nem kívánja felhasználni.
Felhatalmazza a polgármester a hitelszerződés módosításának aláírására.
Felelős: polgármester
Hat. idő:azonnal

12. napirendi pont:
A Junior Vendéglátó Zrt. áremelkedési javaslatának megtárgyalása.
Mezey Attila alpolgármester: A bizottság megtárgyalta és nem javasolja a mai gazdasági
helyzetben az áremelést. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki egyetért a Junior Vendéglátó Zrt.
áremelési javaslatával nem ért egyetért, szavazzon.
143/2013. (VI. 11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Junior Vendéglátó Zrt. áremelési javaslatát
nem fogadja el.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

13. napirendi pont:
Döntés az Arany Óvoda óvodavezetőjének határozott időre történő vezetői helyettesítéséről.
Mezey Attila alpolgármester: Gönczyné Szabó Judit nem kérte a téma zárt ülésen történő
tárgyalását. Gönczyné Szabó Judit lenne a tartós helyettesítésre megbízott vezető. Kérdés,
hozzászólás? Nincs. Aki Gönczyné Szabó Judit határozott időre történő megbízásával
egyetért, szavazzon.
144/2013. (VI. 11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy az Arany Óvoda vezetőjének Lévai Zsuzsannának nyugdíjba
vonulására tekintettel
az óvodavezetői feladat ellátására, teljes jogkörrel
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2013. június 1. – 2013. augusztus 31. időszakra, határozott időre
Göncziné Szabó Judit
vezető helyettest bízza meg.
A bérezés a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény alapján kerül megállapításra.
Illetmény:
161.600,- Ft
Megbízott vezetői pótlék:
50.000,- Ft
Összesen:
211.600,- Ft
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

14.1. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat által fenntartott Arany Óvoda alapító okiratának
módosításáról.
Mezey Attila alpolgármester: Racionalizálásról és központosításról van szó. Az Arany
Óvodát összevonnák a Bóbita Óvodával. Nem lenne külön vezetője, hanem a vezető helyettes
látná el a feladatokat, ugyan úgy, mint a Mesevár Óvoda falusi tagóvodájában. Ott, már évek
óta működik. A gyermekek és a szülők számára minden lehetőség ugyan úgy megmarad. Csak
egy igazgatás alá vonnák az óvodát. Az ellátás nem fog megváltozni a sokszínűség érdekében.
Van, aki játék, mese programmal akarja a gyermekét képezni és van, aki a testnevelést
választja. Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Csak pénzügyi oka van az összevonásnak? A leköszönő
óvodavezető szeretné, ha náluk maradna az intézmény.
Mezey Attila alpolgármester: Feltérképezték a helyzetet és semmi nem mutatja azt, hogy
hátrányos lenne az intézmények összevonása. Mivel jelentős anyagi érdek fűződik ahhoz,
hogy a költségeiket csökkentsék, javasolja a határozat elfogadását.
Gáspár Krisztián képviselő: Az óvónők sem veszik jónéven, hogy ilyen változtatások
lesznek.
Mezey Attila alpolgármester: Aki az Arany Óvoda önállóan működő költségvetési szerv
státuszának megszüntetésével és az intézmény Bóbita Óvodához történő csatolásával egyetért,
szavazzon.
145/2013. (VI. 11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy az Arany Óvoda (OM azonosító: 033016, 2230 Gyömrő, Arany J. u. 28.)
önállóan működő költségvetési szerv státuszát megszünteti
és az intézményt a Bóbita Óvoda telephelyeként tartja fenn és működteti
2013. szeptember 1. határnaptól.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önállóan működő intézmény
megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
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Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal és folyamatos.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a második határozati
javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.
146/2013. (VI. 11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy az Arany Óvoda megszüntető okiratát
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

14.2. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat által fenntartott Bóbita Óvoda alapító okiratának
módosításáról.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Bóbita Óvoda alapító
okiratának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az
előterjesztett formában elfogadja, szavazzon.
147/2013. (VI. 11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy az Bóbita Óvoda alapító okiratát
módosítja és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

15. napirendi pont:
Döntés az óvodai csoportok maximális létszámtól 20%-kal történő eltérésének
engedélyezéséről.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az Arany Óvoda óvodai
csoportok maximális létszámától 20%-kal történő eltérésének engedélyezésével egyetért,
szavazzon.
148/2013. (VI. 11.) sz. önkormányzat határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4 sz. melléklete
alapján, a 2013/2014. nevelési évre vonatkozóan jóváhagyja
a saját fenntartású Arany Óvoda:
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2.sz. Napsugár (maximum: 30 fő)
3.sz. Margaréta ( maximum: 30 fő )
4.sz. Manócska (maximum: 30 fő)
5.sz. Katica (maximum: 30 fő)
6.sz. Süni (maximum: 30 fő)
létszámának 20%-kal történő túllépését.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az Bóbita Óvoda óvodai
csoportok maximális létszámától 20%-kal történő eltérésének engedélyezésével egyetért,
szavazzon.
149/2013. (VI. 11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a 2011. évi CXC törvény 4 sz. melléklete alapján, a 2013/2014. nevelési
évre vonatkozóan jóváhagyja a saját fenntartású Bóbita Óvodában
Nyuszi csoport: (maximum: 30 fő)
Őzike csoport: (maximum: 30 főre)
Buci Maci csoport: (maximum: 30 főre)
Micimackó csoport: (maximum: 30 főre)
Ficánka csoport: (maximum: 30 főre)
Süni csoport: (maximum: 30 főre)
létszámának 20%-kal történő túllépését.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az Mesevár Óvoda óvodai
csoportok maximális létszámától 20%-kal történő eltérésének engedélyezésével egyetért,
szavazzon.
150/2013. (VI. 11.) sz. önkormányzat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a 2011. évi CXC törvény 4 sz. melléklete alapján,
a 2013/2014. nevelési évre vonatkozóan jóváhagyja a saját fenntartású Mesevár
Óvodában
Micimackó csoport: (maximum: 30fő)
Bambi csoport: (maximum: 30 főre)
Mazsola csoport: (maximum: 30 főre)
Törpike csoport 6 részben osztott: (maximum: 30 főre)
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Mesevár Óvoda Falusi tagóvodában
Mókus csoport: (maximum: 30 fő)
Méhecske csoport: (maximum: 30 fő)
Manócska csoport: (maximum: 30 fő)
létszámának 20%-kal történő túllépését.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

16. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának
módosításáról: Gyömrő, Rózsahegy, 5002/1, 2, 4, 5 hrsz-ú, 3728 m2 területű ingatlanok
övezeti besorolásának átvezetése korlátozott mezőgazdasági övezetből gazdasági övezetként.
Mezey Attila alpolgármester: Mezőgazdasági övezetből gazdasági területbe sorolnák át. A
bizottság nem javasolta, mert nem örülnének, ha a zártkertbe ipari tevékenység valósulna
meg. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért,
szavazzon.
151/2013. (VI. 11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy, a Gyömrő, Rózsahegy, 5002/1, 2, 4, 5 hrsz-ú ingatlanok
övezeti besorolását nem kívánja megváltoztatni.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

17. napirendi pont:
Jónás Jánosné Gyömrő, Gr. Teleki u. 86. kérelme a 053/25 hrsz-ú földterület
megvásárlására.
Mezey Attila alpolgármester: A bizottság nem javasolta a kérelem elfogadását. Kérdés,
hozzászólás? Nincs. Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, név szerint szavazzon.
Név szerinti szavazás:
Fábián Béla
Garamszegi Sándor
Gáspár Krisztián
Hodruszky Lajos
Kossuth László

igen
igen
igen
igen
igen

Mezey Attila
Sas Zoltán
Spaits Miklós
Székely Attila
Tölli László

igen
igen
igen
igen
igen

152/2013. (VI. 11.) sz. önkormányzat határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással,
név szerinti szavazással az alábbi határozatot hozza:
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1. Az önkormányzat tulajdonát képező 053/25, /32 hrsz-ú szántó terület
bérbeadásáról szóló 101/2013. (IV. 22.) sz. határozatát visszavonja.
2.
Megbízza a Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi
Bizottságot, hogy a 053/25, /32 hrsz-ú szántó terület hasznosításának lehetőségeit
vizsgálja meg, és a terület hasznosítására vonatkozó javaslatát terjessze a
Képviselő-testület elé döntésre.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

18. napirendi pont:
Döntés a szennyvíztelep melletti út önkormányzati kezelésbe vételéről.
Mezey Attila alpolgármester: A szennyvízdepóniához vezető út még nincs az önkormányzat
kezében és most van lehetőség rá, hogy ez megtörténhessen. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki
egyetért a szennyvíztelep melletti út önkormányzati kezelésbe vételével, szavazzon.
153/2013. (VI. 11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a 068/8 és a 068/12 hrsz-ú magánút elnevezésű
földutakat térítésmentesen önkormányzati kezelésébe kívánja venni.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

19. napirendi pont:
Döntés a HARMÓNIA K Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójának
elfogadásáról.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a HARMÓNIA K Közhasznú
Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolóját elfogadja, szavazzon.
154/2013. (VI. 11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a HARMÓNIA K Közhasznú Nonprofit Kft.
2012. évi beszámolóját az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

20. napirendi pont:
A 2013. II. félévi munkaterv megtárgyalása.
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Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: A munkaterv nem tartalmazza, hogy hány órakor kezdődnek a
testületi ülések. Most ez kimarad?
Mezey Attila alpolgármester: Köszöni az észrevételt, javítani fogják. Aki a 2013. II. félévi
munkatervet a módosítással elfogadja, szavazzon.
155/2013. (VI. 11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a 2013. II. félévi munkatervet az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

21. napirendi pont:
Sas Zoltán képviselő úr önálló képviselői indítványa „kijelölt gyalogátkelőhely létesítésére a
Szt. István út Jókai utca kereszteződésére”.
Mezey Attila alpolgármester: Javasolja az indítvány támogatását, mivel pozitív célokat
szolgál. Kerüljön mind a négy indítvány a szakbizottságoknak kiadásra, és amikor mindent
átnéztek, akkor kerüljön újra a testület elé. Kérdés, hozzászólás?
Sas Zoltán képviselő: Az összes indítványa a közlekedés biztonságát és a vagyonbiztonságot
szolgálná. A kérdésekkel kapcsolatban egyeztetett őrsparancsnok asszonnyal is.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Jelen pillanatban kész gyalogátkelőhely tervvel
rendelkeznek a Dózsa Gy. út – Szt. István út sarkára, a Táncsics M. út parkolási rendjének
tervezésével kapcsolatban is több gyalogátkelőhely van megtervezve, illetve a SPAR üzletnél
a Mendi úton is. Minél több gyalogátkelőhely van, annál biztonságosabb a közlekedés. A
Rózsaheggyel kapcsolatban elmondja, hogy ott állandó lakos nem lehetne a szennyvíztelep
közelsége miatt. A tónál már van értékmegőrző létesítmény, de nem automata. Jó lenne ennek
a megépítése.
Mezey Attila alpolgármester: Javasolja, hogy a testület mind a négy indítványt támogassa. A
negyedik indítvány legyen megküldve a TÜF Kft-nek is.
Tölli László képviselő: Nagyon fontos az ott lakóknak a járda, de az 1. számú körzetben, még
fontosabb lenne. A sorrendeket másképp állapítaná meg.
Mezey Attila alpolgármester: Aki egyetért a képviselői indítvány Településügyi,
Vagyonkezelő és Környezetvédelmi Bizottsághoz történő visszautalásával, szavazzon.
156/2013. (VI. 11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Sas Zoltán képviselő önálló képviselői indítványát
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megtárgyalásra és javaslattételre visszautalja a Településügyi, Vagyonkezelő
és Környezetvédelmi Bizottságnak.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

22. napirendi pont:
Sas Zoltán képviselő úr önálló képviselői indítványa „kijelölt gyalogátkelőhely létesítésére a
Simon Mihály tér Táncsics M. úti gyógyszertárnál”.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki egyetért az indítvány
Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi Bizottsághoz történő visszautalásával,
szavazzon.
157/2013. (VI. 11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Sas Zoltán képviselő önálló képviselői indítványát
megtárgyalásra és javaslattételre visszautalja a Településügyi, Vagyonkezelő
és Környezetvédelmi Bizottságnak.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

23. napirendi pont:
Sas Zoltán képviselő úr önálló képviselői indítványa „gyalogos közlekedésre alkalmas járda
kiépítése a Rózsahegyi telepre”.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki egyetért az indítvány
Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi Bizottsághoz történő visszautalásával,
szavazzon.
158/2013. (VI. 11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Sas Zoltán képviselő önálló képviselői indítványát
megtárgyalásra és javaslattételre visszautalja a Településügyi, Vagyonkezelő
és Környezetvédelmi Bizottságnak.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

24. napirendi pont:
Sas Zoltán képviselő úr önálló képviselői indítványa a „tófürdő és az ott pihenni vágyók
vagyonbiztonságának javítása megelőző intézkedéssel”.
Mezey Attila alpolgármester: Ez az indítvány kerüljön a TÜF Kft-nek kiküldésre. Ha a
testület úgy dönt, akkor az idei szezonba is bevezethető lenne a javaslat. Kérdés, hozzászólás?
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159/2013. (VI. 11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Sas Zoltán képviselő önálló képviselői indítványát
megtárgyalásra és javaslattételre visszautalja a Településügyi, Vagyonkezelő
és Környezetvédelmi Bizottságnak, illetve a TÜF Nonprofit Kft-hez.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

25. napirendi pont:
Bizottsági beszámolók elfogadása.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Településügyi,
Vagyonkezelő és Környezetvédelmi Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.
160/2013. (VI. 11.) 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.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.
161/2013. sz. (VI. 11.) 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.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a VOKS Bizottság
beszámolóját elfogadja, szavazzon.
162/2013. (VI. 11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a VOKS Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
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Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.
163/2013. (VI. 11.) 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.

26. napirendi pont:
Interpellációk.
Mezey Attila alpolgármester: Szeretne-e valaki interpellálni? Nem. Tájékoztatja a testületet,
hogy mivel nyári szünet lesz, ezért megpróbálnak kevesebb rendkívüli testületi ülést tartani,
de a hitelkonszolidáció miatt több döntésre lesz szükség. Próbálják majd a napirendi pontokat
úgy ütemezni, hogy egybe essenek a döntések. Megpróbálják majd a képviselőket időben
értesíteni. A település gazdasági működése jelen pillanatban még stabil, a számlákat és a hitelt
ki tudják fizetni. Reméli, hogy ez így is marad. Szeretné a költségvetési hiány a kormányzati
külön alapból lehívni. A központi parkban az ott működő szórakozóhelyeknek köszönhetően
hétvégi időszakokban hasonlítanak egy Balaton parti városra. A szórakozóhelyek vezetőivel
megegyezve, ha diszkó van, akkor 10 biztonsági őr lát el szolgálatot, és ha valaki nem tud
viselkedni, akkor eltávolítják. Polgármester úrral az elmúlt két hétvégén kint töltötték.
Vannak rendőri akciók és figyelnek a kellő biztonságra. Köszöni mindenkinek a fegyelmezett
részvételt.
Sas Zoltán képviselő: 2013. június 4-én megemlékeztek a Trianoni helyzetről és az
Országzászló környéke még soha nem volt ilyen rendezett. Annak idején ki volt helyezve egy
tábla és szóbeli ígéretet kapott arra, hogy visszakerül ez a tábla az Országzászló mellé.
Mezey Attila alpolgármester: Intézkedni fognak róla. Megnézik, hogy milyen állapotban van.
Nem sokan vettek részt a Trianoni ünnepségen, de ez az esőnek is köszönhető. Egyéb kérdés,
hozzászólás? Nincs. Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

K.m.f.

Gyenes Levente

Varga Ernő
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polgármester

jegyző
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