JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én, 8.00
órakor kezdődő ülésén, 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 képviselő.

Távolmaradását előre
jelezte:
Gáspár Krisztián képviselő
Székely Attila képviselő
Tölli László képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné irodavezető
Fülöp Szilvia pü. irodavezető
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 8 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 8 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. napirendi pont:
Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási
megállapodás módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: A bizottság a két határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki elfogadja, hogy Gyömrő Önkormányzata a Monor és
Térsége Önkormányzati Főépítészi Társulás tagjaként a továbbiakban a Többcélú
Önkormányzati Társulás szervezetén belül, annak e célra létrehozandó szakfeladati
részegységeként a főépítészi tevékenységet biztosítsa, szavazzon.
164/2013. (VI. 27.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
megtárgyalta a társulási megállapodások felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot
és az alábbi határozatot hozta:
1.)
A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy Gyömrő Önkormányzata a Monor és
Térsége Önkormányzati Főépítészi Társulás tagjaként a továbbiakban a Többcélú

Önkormányzati Társulás szervezetén belül, annak e célra létrehozandó szakfeladati
részegységeként kívánja a főépítészi tevékenységet biztosítani.
2.)

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Monor Város
polgármesterét tájékoztassa.”
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

Gyenes Levente polgármester: Aki a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás módosításokkal egységes szerkezetben foglalt társulási megállapodás
elfogadja, szavazzon.
165/2013. (VI. 27.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő – testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a – módosításokkal egységes szerkezetben - elfogadja
a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás (TÖKT) társulási
megállapodását, és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a változásokkal egységes
szerkezetű társulási megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: polgármester, jegyző

2. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő Városi Sportklub 2013. év I. félévi beszámolójának elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Gyömrő Városi Sportklub
2013. év I. félévi beszámolóját az előterjesztett formában elfogadja, szavazzon.
166/2013. (VI. 27.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrő Városi Sportklub
2013. év I. félévről szóló pénzügyi beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

3. napirendi pont:
Döntés a Peron Büfé albérleti szerződésének módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
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Sas Zoltán képviselő: Tisztelt Képviselő – testület! A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
és az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság együttes ülésén a témát tárgyalta és a
kérelem elfogadását javasolta azzal a feltétellel, hogy a díjcsökkentés 2013. december 31-ig
engedélyezzék. Majd azt követően egy felülvizsgálat után nézzék meg, hogy hogyan változik
a büfé gazdasági helyzete, illetőleg, hogy van – e más, akit esetleg érdekel az albérlet.
Gyenes Levente polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Aki a Peron Büfé albérleti
szerződésének módosításával egyetért azzal a kiegészítéssel, hogy a díjcsökkenést 2013.
december 31-ig engedélyezzék, majd ismételten vizsgálják felül a Kft. gazdasági helyzetét,
szavazzon.
167/2013. (VI. 27.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1. A VDM Build Kft-vel 2010. június 9-én kötött albérleti szerződés III. fejezet 3.1.
pontjában foglalt bérleti díj összegét 80.000,- Ft+ÁFA összegre módosítja 2013.
július 1. napjától 2013. december 31. napjáig.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltaknak megfelelően az
albérleti szerződés módosítást írja alá.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

4. napirendi pont:
Döntés a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. szerződésének módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki Gyömrői TÜF Nonprofit
Kft. szerződés előterjesztett formában és tartalommal történő módosításával egyetért,
szavazzon.
168/2013. (VI. 27.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft-vel szemétszállítási tevékenység
folyamatos ellátására megkötött közhasznú szerződést az előterjesztett formában és
tartalommal módosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés módosítást írja alá.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
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5. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat 15/2002. (VI. 13.) számú köztisztasági, közterületi
és környezetvédelmi rendelete és szabályai módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a 15/2002. (VI. 13.) számú
köztisztasági, közterületi és környezetvédelmi rendelete és szabályai módosításával egyetért,
szavazzon.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
16/2013. sz. rendeletét
a 15/2002. (VI. 13.) számú köztisztasági, közterületi és környezetvédelmi rendelete és
szabályai módosításáról.

6. napirendi pont:
Döntés a „közétkeztetési szolgáltatás a Teleki Kastélyban működő Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthonban felszolgálással” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a „közétkeztetési szolgáltatás
a Teleki Kastélyban működő Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő
Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthonban felszolgálással” tárgyú közbeszerzési
eljárás eredményhirdetésével egyetért, szavazzon.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente
Fábián Béla
Garamszegi Sándor
Hodruszky Lajos
Kossuth László

igen
igen
igen
igen
igen

Mezey Attila
Sas Zoltán
Spaits Miklós

igen
igen
igen

169/2013. (VI. 27.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
név szerinti szavazással dönt arról, hogy a
„közétkeztetési szolgáltatás biztosítására a Teleki Kastélyban működő Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthonban felszolgálással” tárgyában kiírt hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalásos közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.
Az eljárás nyerteséül az Új Halászkert Kft.-t
(2230 Gyömrő, Táncsics Mihály út 35.,) 23.260.027,- Ft + ÁFA
jelöli meg.
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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.

7. napirendi pont:
Döntés Gyömrő város településfejlesztési koncepciójáról, egyben javaslat Pest Megye
területfejlesztési koncepciójába való beillesztéséről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki Gyömrő város
településfejlesztési koncepcióját, egyben a javaslatot, hogy Pest Megye területfejlesztési
koncepciójába azt beillessze, elfogadja szavazzon.
170/2013. (VI. 27.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1.
Gyömrő Város településfejlesztési koncepcióját az előterjesztett formában
elfogadja és felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
ennek Pest megye területfejlesztési koncepcióba történő beépítésére.
2.

Az előterjesztett koncepció jelen határozat mellékletét képezi.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

8. napirendi pont:
Döntés Szalai László Gyömrő, Tompa u. 32. a 2619 hrsz-ú önk. ingatlanon keresztül
bejárási lehetőség biztosítása iránti kérelméről.
Gyenes Levente polgármester: Szalai László részére egy bejárási lehetőség biztosítása, azon
térkép alapján, melyet Zsilák Zoltán Úr elkészített. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki Szalai
László Gyömrő, Tompa u. 32. a 2619 hrsz-ú önk. ingatlanon keresztül bejárási lehetőség
biztosítása iránti kérelmét elfogadja, szavazzon.
171/2013. (VI. 27.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1.
Szalai László Gyömrő, Tompa u. 32. sz. alatti lakos
kérelmének helyt ad, a Gyömrő, Kossuth F. utca 2619 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú ingatlanból, az elkészült vázlat alapján
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a 2618 hrsz-ú ingatlanhoz bejárást biztosít.
2.
3.

Az előterjesztett vázlat a határozat mellékletét képezi.
Kérelmező vállalja, hogy a bejáratnak kijelölt sávot
karbantartja, gondozza.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.

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

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző
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