JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 18-án, 8.30 órakor
kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230. Gyömrő, Szabadság út 1.
alpolgármesteri tárgyalójában.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását előre
jelezte:
Gyenes Levente polgármester
Gáspár Krisztián képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné irodavezető
Az ülésre meghívás nem történt, meghívott nem jelent meg.
Mezey Attila alpolgármester: Köszönti a megjelenteket. Polgármester úr szabadságára tekintettel a
mai ülést ő vezeti. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 képviselő van jelen, az ülést
megnyitja.
A jegyzőkönyvet Herczku Dóra vezeti.
Mezey Attila alpolgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat az alábbiak szerint
1. Döntés az önkormányzat által fenntartott intézmények átszervezésével kapcsolatban
1.1. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
1.2. a létszámkeret ütemezésének meghatározásáról.
1.3. a képviselő – testületi nyilatkozat megtételéről.
2. Döntés a Gyömrő Városi Sportcsarnok elnevezéséről.
3. Tájékoztatás a Pest Megyei Kormányhivatal által megküldött törvényességi felhívásról.
4. Döntés az ÁROP -3.2.2-2013. számú „Szervezetfejlesztés a Közép – magyarországi Régióban
levő önkormányzatok számára” tárgyú pályázat benyújtásáról.
5. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról.
6. Döntés Gyömrő, Kossuth tömb belső – Béla utca melletti – 133,134, 136, 138, 140, 143, 144,
128/6, 7,9 és 150/6. hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolásának módosításáról.
7. Döntés a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ módosított szakmai programjának
elfogadásról.
8. Döntés nyilatkozat DAKÖV részére történő kiadásáról.
elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1.1. napirendi pont:
Döntés az önkormányzat által fenntartott intézmények átszervezésével kapcsolatban az
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Mezey Attila alpolgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság az előterjesztés alapján, mely a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi, a
témát megtárgyalta, elfogadásra javasolta a Képviselő – testületnek. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki
az az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló alábbi rendelet tervezetet:
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.25.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében
foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdésének f) pontja és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) – (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013 (III.25.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A rendelet 6.§ (1) bekezdésében helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli –
létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (5. számú melléklet)
2013. január 1-i engedélyezett létszám alapfeladatra
2013. január 1-i engedélyezett létszám önként vállalt feladatra:

201,75 fő
3 fő

2. §
A rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.
3. Záró rendelkezések
E rendelet 2013.július 19. napján lép hatályba.
Gyömrő, 2013………………………
Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2013…………………….
Varga Ernő
jegyző
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1.sz. melléklet
Engedélyezett
álláshely szám
előző
év

sorszám
Feladat ellátó
1.
Helyi önkormányzat
Védőnői szolgálat
Könyvtár

3.

pedagógus
munkakörben

11,5

43

373,91%

0

0

7,5

7,5

100,00%

-

-

4

4,5

112,50%

-

-

-

-

0

28

73,5

42

57,14%

3

Kjt

1

Kttv

32

Mt

6
134

119,75

89,37%

54

25

Arany Óvoda

22

22

100,00%

15

7

Bóbita Óvoda

21

21

100,00%

14

7

Mesevár Óvoda

34

34

100,00%

23

11

38,25

25,75

67,32%

2

-

7,75

7

90,32%

-

-

11

10

90,91%

-

-

219

204,75

93,49%

54

25

Önállóan müködő intézmények

Bölcsőde és Gyermekközpont
Hankó István Művészeti Központ

4.

%-a

nevelő, oktató
munkát
közvetlenül
segítő
munkakörben

3

Nevelési intézmények működtetése (kjt)
Polgármesteri Hivatal
önként vállalt feladat (közterület
felügyelő)

Terv/előző

tervezett

választott vezető
2.

2013. évi álláshelyekből

GYKSZSZK
Intézmények összesen (kötelező és
önként vállalt 1+2+3)

elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
17/2013. sz. rendeletét
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.25.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében
foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdésének f) pontja és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) – (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013 (III.25.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
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1. §
A rendelet 6.§ (1) bekezdésében helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli –
létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (5. számú melléklet)
2013. január 1-i engedélyezett létszám alapfeladatra
2013. január 1-i engedélyezett létszám önként vállalt feladatra:

201,75 fő
3 fő

2. §
A rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.
3. Záró rendelkezések
E rendelet 2013.július 19. napján lép hatályba.
Gyömrő, 2013………………………
Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2013…………………….
Varga Ernő
jegyző
1.sz. melléklet
Engedélyezett
álláshely szám
sorszám
Feladat ellátó
1.
Helyi önkormányzat
Védőnői szolgálat
Könyvtár

előző
év

Nevelési intézmények működtetése (kjt)
Polgármesteri Hivatal

Terv/előző
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%-a

pedagógus
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nevelő, oktató
munkát
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Önállóan müködő intézmények

Bölcsőde és Gyermekközpont
Hankó István Művészeti Központ

4.

GYKSZSZK
Intézmények összesen (kötelező és
önként vállalt 1+2+3)

1.2. napirendi pont:
Döntés az önkormányzat által fenntartott intézmények átszervezésével kapcsolatban a
létszámkeret ütemezésének meghatározásáról.
Mezey Attila alpolgármester: A témát az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság valamint a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, mindkét bizottság elfogadásra javasolta a
módosítást a Képviselő – testület felé. A további információk a bizottsági jegyzőkönyvben
megtalálhatók. Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
a 234, 235, 236, 237/2012. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozatban foglaltakat
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LCXXXIX. törvény és a Nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján végrehajtott létszámcsökkentés engedélyezett
létszámkeretét az alábbiak szerint erősíti meg:
1. 2013. január 1-jén meghatározott kötelező és önként vállalt feladatokhoz rendelt összesített
engedélyezett létszám 204,75 fő.
2. Az önállóan működő intézmények létszámkeretében 2013. január 1-jétől változás nem történt:
119,75 fő.
3. A végrehajtott létszámleépítésből származó létszámok alakulása:
2013. január 16-tól:
önkormányzat: 43
polgármesteri hivatal: 41
önállóan működő intézmények: 119,75
összesített: 203,75 fő;
2013. február 8-tól:
önkormányzat: 40
polgármesteri hivatal: 41
önállóan működő intézmények: 119,75
összesített: 200,75 fő;
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2013. február 12-től:
önkormányzat: 39
polgármesteri hivatal: 41
önállóan működő intézmények: 119,75
összesített: 199,75 fő;
2013. március 18-tól:
önkormányzat: 39
polgármesteri hivatal: 39
önállóan múködő intézmények: 119,75
összesített: 197,75 fő;
2013. április 1-tól:
önkormányzat: 39
polgármesteri hivatal: 38
önállóan működő intézmények: 119,75
összesített: 196,75 fő;
2013. április 2-tól:
önkormányzat: 39
polgármesteri hivatal: 37
önállóan működő intézmények: 119,75
összesített: 195,75 fő;
2013. április 8-tól:
önkormányzat: 38
polgármesteri hivatal: 37
önállóan működő intézmények: 119,75
összesített: 194,75 fő;
2013. június 10-től:
önkormányzat: 37
polgármesteri hivatal: 37
önállóan működő intézmények: 119,75
összesített: 193,75 fő.
4. 2013. június 10-én és azt követően meghatározott kötelező és önként vállalt feladatokhoz rendelt
összesített engedélyezett létszám 193,75 fő.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
173/2013. (VII.18.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a 234, 235, 236, 237/2012. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozatban foglaltakat
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LCXXXIX. törvény és a Nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján végrehajtott létszámcsökkentés
engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint erősíti meg:
1. 2013. január 1-jén meghatározott kötelező és önként vállalt feladatokhoz rendelt
összesített engedélyezett létszám 204,75 fő.
2. Az önállóan működő intézmények létszámkeretében 2013. január 1-jétől változás nem
történt: 119,75 fő.
3. A végrehajtott létszámleépítésből származó létszámok alakulása:
2013. január 16-tól:
önkormányzat: 43
polgármesteri hivatal: 41
önállóan működő intézmények: 119,75
összesített: 203,75 fő;
2013. február 8-tól:
önkormányzat: 40
polgármesteri hivatal: 41
önállóan működő intézmények: 119,75
összesített: 200,75 fő;
2013. február 12-től:
önkormányzat: 39
polgármesteri hivatal: 41
önállóan működő intézmények: 119,75
összesített: 199,75 fő;
2013. március 18-tól:
önkormányzat: 39
polgármesteri hivatal: 39
önállóan működő intézmények: 119,75
összesített: 197,75 fő;
2013. április 1-tól:
önkormányzat: 39
polgármesteri hivatal: 38
önállóan működő intézmények: 119,75
összesített: 196,75 fő;
2013. április 2-tól:
önkormányzat: 39
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polgármesteri hivatal: 37
önállóan működő intézmények: 119,75
összesített: 195,75 fő;
2013. április 8-tól:
önkormányzat: 38
polgármesteri hivatal: 37
önállóan működő intézmények: 119,75
összesített: 194,75 fő;
2013. június 10-től:
önkormányzat: 37
polgármesteri hivatal: 37
önállóan működő intézmények: 119,75
összesített: 193,75 fő.
4. 2013. június 10-én és azt követően meghatározott kötelező és önként vállalt feladatokhoz
rendelt összesített engedélyezett létszám 193,75 fő.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

1.3. napirendi pont:
Döntés az önkormányzat által fenntartott intézmények átszervezésével kapcsolatban a
képviselő – testületi nyilatkozat megtételéről.
Mezey Attila alpolgármester: Gyakorlatilag a döntés a kiegészítő normatíva megigényléséhez
szükséges. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező előterjesztés
alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat, mint igénylő, nyilatkozik, hogy fenntartói körén belül – települési
önkormányzat költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál – a meglévő üres
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken,
szervezeti változás esetén feladatátadás következtében, az igénylő fenntartói körén kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött
ideje folytonosságának megszakítás nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
174/2013. (VII.18.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
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9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozat hozza:
Gyömrő Város Önkormányzat, mint igénylő, nyilatkozik, hogy fenntartói körén belül –
települési önkormányzat költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál – a meglévő
üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új
álláshelyeken, szervezeti változás esetén feladatátadás következtében, az igénylő fenntartói
körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak
jogviszonyban töltött ideje folytonosságának megszakítás nélküli foglalkoztatására nincs
lehetőség.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

2. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő Városi Sportcsarnok elnevezéséről.
Mezey Attila alpolgármester: A VOKS bizottság az elnevezésről tárgyalt az ülést megelőzően,
illetve a Gyömrő Városi Sportklub elnöksége is javasolja a névfelvételt a jegyzőkönyv. A hölgy
Ignácz Ilona, aki világbajnok magyar válogatott kézilabdázó volt, és nem utolsó sorban gyömrői
származású.
Kossuth László képviselő: Nagyon tetszik neki az elnevezéssel kapcsolatos kezdeményezés.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki jegyzőkönyv 2. számú mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete dönt arról, hogy 2013. 08.20-tól a Gyömrő Városi Sportcsarnokot a gyömrői származású
egykori kézilabda világbajnok Ignácz Ilonáról nevezi el, ettől az időponttól a hivatalos neve Ignácz
Ilona Városi Sportcsarnok.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
175/2013. (VII.18.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy 2013. 08.20-tól a Gyömrő Városi Sportcsarnokot a gyömrői származású
egykori kézilabda világbajnok Ignácz Ilonáról nevezi el, ettől az időponttól a hivatalos neve
Ignácz Ilona Városi Sportcsarnok.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.
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3. napirendi pont:
Tájékoztatás a Pest Megyei Kormányhivatal által megküldött törvényességi felhívásról.
Mezey Attila alpolgármester: Felkéri Jegyző urat, hogy pár mondatban tájékoztassa a jelenlévő
képviselőket a témáról.
Varga Ernő jegyző: Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság ülésén részletesen kifejtette,
hogy mi áll a törvényességi felhívásban. Röviden elmondaná, hogy az Mötv. változásai folytán a
Kormányhivatal már szó szerint betartva kéri a jegyzőkönyvek elkészítését és felterjesztését. Mint,
ahogy az az előterjesztésben is olvasható a Kormányhivatal és a hivatal által vezetett nyilvántartás
nincs teljesen összhangban, ugyanis néhány anyag – amiről bizonyítható, hogy továbbítva lett –
nem lelhető fel a Kormányhivatalban. Ebbe a kissé bizonytalan állapotba az is közrejátszott, hogy
az év elején egy törvényességi referens váltásra került sor. Kempfné dr. Dudás Hilda tájékoztatta,
hogy már nem ő a referens, de továbbra is erre az e-mail címre küldték a dokumentumokat, mert
nem volt tudomásuk arról, hogy ki az új, aki a helyére lépett. Nem túl régen érkezett e-mail Serfőző
Beatrix törvényességi referens részéről. Nem mentegetőzés céljából, de arról is szeretné
tájékoztatni a T. Képviselő – testületet, hogy a környező települések jegyzői is megkapták ezt a
törvényességi felhívást, továbbá elmondaná, hogy sokszor nagyon nehéz az elektronikus
továbbítása a dokumentumoknak, mert hol a Kormányhivatal rendszere, hol a miénk nem bírja
elküldeni a jegyzőkönyveket. A képviselő – testület tagjai is tudják, hogy rendszerint elég nagy
mennyiségű anyagokról van szó. Tájékoztatta 30 napon belül a kormánymegbízott urat arról, hogy
milyen intézkedéseket tett annak érdekében, hogy a jövőben az előírásoknak megfelelően
történjenek a jegyzőkönyvek, előterjesztések, rendeletek felterjesztései. Az előírások bizonyos
plusz kötelezettségeket rónak az ülést levezetőjére, rendszerint polgármester úrra illetve távolléte
esetén az alpolgármester urakra, ugyanis most már minden egyes határozati javaslatot szavazás
előtt felolvasva ismertetni kell. Változást jelent még, hogy a jegyzőkönyvbe teljes terjedelemmel
bele kell foglalni a rendelet szövegét, az előterjesztésekkel kapcsolatban annyi változás lesz, hogy
ahhoz, hogy az előírásoknak megfeleljenek és az elektronikus formában történő továbbítás is
sikeres legyen, nem foglalják a jegyzőkönyvbe annak teljes tartalmát, hanem mellékletként
csatolásra kerül és a jegyzőkönyvben csak hivatkoznak rá. Annyit záró gondolatként még
elmondana, hogy régen is küldték a jegyzőkönyvek mellé az előterjesztéseket, de kaptak egy
értesítést, hogy helyhiány miatt a továbbiakban az előterjesztés megküldésére nincs szükség, majd
ha valamelyik döntésnél szükségessé válik, akkor külön bekérik. Ők ehhez tartották magukat. A
törvényességi felhívásban foglaltakat tudomásul vette, tiszteletben tartja és a szükséges
intézkedéseket megteszi.
Mezey Attila alpolgármester: Köszöni szépen Jegyző Úr tájékoztatását. A jogszabályban foglalt
megfelelőség biztosítása érdekében szükséges intézkedések megtételét, annak módját Jegyző Úrra
bízzák. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képező előterjesztés
alapján az alábbi határozati javaslatot: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Pest
Megyei Kormányhivatal PEB/030/1184-1/2013 számú, a jegyzőkönyvek tartalmával és
felterjesztésével,
valamint a rendeletek felterjesztésével kapcsolatban tett törvényességi felhívásáról szóló
tájékoztatást tudomásul veszi.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
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176/2013. (VII.18.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Pest Megyei Kormányhivatal PEB/030/1184-1/2013 számú,
a jegyzőkönyvek tartalmával és felterjesztésével,
valamint a rendeletek felterjesztésével kapcsolatban tett törvényességi felhívásáról
szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

4. napirendi pont:
Döntés az ÁROP -3.2.2-2013. számú „Szervezetfejlesztés a Közép – magyarországi Régióban
levő önkormányzatok számára” tárgyú pályázat benyújtásáról.
Mezey Attila alpolgármester: A Hivatal belső szervezetfejlesztésével kapcsolatos pályázatról van
szó. Jelenleg a képviselő – testületnek arról kell határoznia, hogy bekívánják – e a pályázatot
nyújtani, vagy sem Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képező
előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő –
testülete dönt arról, hogy pályázatot nyújt be az ÁROP -3.2.2-2013. számú „Szervezetfejlesztés a
Közép – magyarországi Régióban levő önkormányzatok számára” tárgyú pályázatra, azt
megvalósítja. A támogatás összege minimum 10.000.000,-Ft és maximum 22.000.000,-Ft. A
pályázat keretében önrész biztosítására nincs szükség.
Megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
177/2013. (VII.18.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy pályázatot nyújt be az ÁROP -3.2.2-2013. számú
„Szervezetfejlesztés a Közép – magyarországi Régióban levő önkormányzatok számára”
tárgyú pályázatra, azt megvalósítja.
A támogatás összege minimum 10.000.000,-Ft és maximum 22.000.000,-Ft.
A pályázat keretében önrész biztosítására nincs szükség.
Megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

5. napirendi pont:
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Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról.
Mezey Attila alpolgármester: A VOKS Bizottság és az Ügyrendi és Jogi Bizottság az
esélyegyenlőségi program elfogadását javasolta a Képviselő – testületnek. Kérdés, hozzászólás?
Nincs. Aki a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati
javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gyömrő Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi
Programját – mely a határozat mellékletét képezi – az előterjesztett formában elfogadja és vállalja az
abban foglalt intézkedési terv végrehajtását.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
178/2013. (VII.18.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Gyömrő Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programját – mely a határozat mellékletét
képezi –
az előterjesztett formában elfogadja
és vállalja az abban foglalt intézkedési terv végrehajtását.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

6. napirendi pont:
Döntés Gyömrő, Kossuth tömb belső – Béla utca melletti – 133,134, 136, 138, 140, 143, 144,
128/6, 7,9 és 150/6. hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolásának módosításáról.
Mezey Attila alpolgármester: Az ülést megelőzően a Településügyi, Vagyonkezelő és
Környezetvédelmi Bizottság a témát hosszasan megvitatta, és azt javasolta a Képviselő – testület
felé, hogy fogadja el az övezeti besorolás módosítását. Ez azt jelentené, hogy a Kossuth – tömb belső
övezetének az átalakításával kapcsolatban meghozott és elfogadott – PESTTERV által elkészített –
anyag a testületi határozatot követően érvényesíthetővé válik. Volt egy olyan időszak, amikor nem
volt teljesen összhangban a háttéranyaggal. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 6. számú
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
1.
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Albert-Ház Kft. (Gyömrő, Mátyás
kir. u. 34/a.) kérelmét elfogadja és támogatja a 14/2011.(V.20.) önk. rendeletben, a Gyömrő, Kossuth
tömb belső, Béla utca melletti,
- 128/6-7, /9, 133,134,136,138,140,143,144 hrsz-ú területeken. kisvárosias lakóterület
kialakítását,
- 150/6 hrsz-ú területeken kertvárosias lakóterület kialakítását,
valamint
- a külterületen a 097/4 hrsz-ú területen erdőterület kialakítását.
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Az övezetek javasolt paraméterei a következők:
Az Lk-… jelű kisvárosias lakóövezet paraméterei
(1) Az övezetben a létesíthető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét
az alábbi táblázat tartalmazza:
KIALAKÍTHAT
LEGNAGYOB ZÖLDFELÜLET
ÖVEZET BEÉPÍTÉSI
LEGNAGYOBB
Ó
B ÉPÍTMÉNY- LEGKISEBB
JELE

MÓD

LEGKISEBB
TELEKTERÜLE

BEÉPÍTETTSÉG

Lk-…

Szabadonálló

3500 m2

30 %

MAGASSÁG

MÉRTÉKE

6,5 m

35 %

(2) Az építési övezetben az alábbi funkciójú épületek, építmények helyezhetők el:
a) lakóépületek,
c) melléképítmények, gépkocsitárolók önálló épületben nem helyezhetők el.
Az Lke-3 jelű kertvárosias lakóövezet
(1) Az övezetben a létesíthető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét
az alábbi táblázat tartalmazza:
KIALAKÍTHATÓ LEGNAGYOBB LEGNAGYOBB ZÖLDFELÜLET
LEGKISEBB
ÉPÍTMÉNYLEGKISEBB

ÖVEZET

BEÉPÍTÉSI

JELE

MÓD

Lke-3

Oldalhatáron
600 m2
álló

TELEKTERÜLET

BEÉPÍTETTSÉG

30 %

MAGASSÁG

MÉRTÉKE

6,5 m

35 %

(2) Az építési övezetben az alábbi funkciójú épületek, építmények helyezhetők el:
a) legfeljebb négylakásos lakóépület,
b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület.
(3) Az építési övezetben az OTÉK-ban előírtak figyelembevételével kivételesen elhelyezhető
funkciójú épületek, építmények:
a) legfeljebb hatlakásos lakóépület,
b) sportépítmény.
2.
Megbízza a polgármestert, hogy a fentiekben megfogalmazott paraméterek egyeztetési
dokumentációban történő átvezetésére a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
179/2013. (VII.18.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
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1.
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Albert-Ház Kft. (Gyömrő,
Mátyás kir. u. 34/a.) kérelmét elfogadja és támogatja a 14/2011.(V.20.) önk. rendeletben, a
Gyömrő, Kossuth tömb belső, Béla utca melletti,
- 128/6-7, /9, 133,134,136,138,140,143,144 hrsz-ú területeken. kisvárosias lakóterület
kialakítását,
- 150/6 hrsz-ú területeken kertvárosias lakóterület kialakítását,
valamint
- a külterületen a 097/4 hrsz-ú területen erdőterület kialakítását.
Az övezetek javasolt paraméterei a következők:
Az Lk-… jelű kisvárosias lakóövezet paraméterei
(1) Az övezetben a létesíthető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét
az alábbi táblázat tartalmazza:
KIALAKÍTHAT
LEGNAGYOB ZÖLDFELÜLET
ÖVEZET
BEÉPÍTÉSI
LEGNAGYOBB
Ó
B ÉPÍTMÉNYLEGKISEBB
JELE

Lk-…

MÓD

LEGKISEBB
TELEKTERÜLE

BEÉPÍTETTSÉG

Szabadonálló

3500 m2

30 %

MAGASSÁG

MÉRTÉKE

6,5 m

35 %

(2) Az építési övezetben az alábbi funkciójú épületek, építmények helyezhetők el:
a) lakóépületek,
c) melléképítmények, gépkocsitárolók önálló épületben nem helyezhetők el.
Az Lke-3 jelű kertvárosias lakóövezet
(1) Az övezetben a létesíthető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét
az alábbi táblázat tartalmazza:
ÖVEZET

BEÉPÍTÉSI

JELE

MÓD

Lke-3

Oldalhatáron
álló

KIALAKÍTHATÓ LEGNAGYOBB LEGNAGYOBB ZÖLDFELÜLET
LEGKISEBB
ÉPÍTMÉNYLEGKISEBB
TELEKTERÜLET

600 m2

BEÉPÍTETTSÉG

30 %

MAGASSÁG

MÉRTÉKE

6,5 m

35 %

(3) Az építési övezetben az alábbi funkciójú épületek, építmények helyezhetők el:
a) legfeljebb négylakásos lakóépület,
b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület.
(3) Az építési övezetben az OTÉK-ban előírtak figyelembevételével kivételesen elhelyezhető
funkciójú épületek, építmények:
c) legfeljebb hatlakásos lakóépület,
d) sportépítmény.
2.
Megbízza a polgármestert, hogy a fentiekben megfogalmazott paraméterek egyeztetési
dokumentációban történő átvezetésére a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.
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7. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ módosított szakmai
programjának elfogadásról.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete dönt arról, hogy a Gyömrő és Környéke
Szociális Szolgáltató Központ átdolgozott-, a határozat mellékletét képező szakmai programját az
előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
180/2013. (VII.18.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ átdolgozott-, a határozat
mellékletét képező szakmai programját az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
8. napirendi pont:
Döntés nyilatkozat DAKÖV részére történő kiadásáról.
Mezey Attila alpolgármester: A lényege, hogy a Dabas és Környéke Vízügyi Kft. részére átadják a
víziközmű üzemeltetését. Annak érdekében, hogy a jelenleg itt lévő gépek, valamint járművek után
az iparűzési adót és a gépjármű adót Gyömrőre fizesse a cég, engedélyezni szükséges, hogy a
településen telephelyet jegyeztessen be magának, azaz telephely-jog biztosítását engedélyeznék. Két
határozati javaslatról van szó. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
A képviselő – testület a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-vel kötött víziközmű bérleti –
üzemeltetési szerződésre figyelemmel hozzájárul ahhoz, hogy a Kft. a 2230. Gyömrő, Lengyel u. 8/a.
szám alatti – önkormányzati tulajdonú – vízmű területet telephelyként használja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
181/2013. (VII.18.) sz. önkormányzati határozat:
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Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
A képviselő – testület a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-vel kötött víziközmű bérleti –
üzemeltetési szerződésre figyelemmel hozzájárul ahhoz, hogy a Kft. a 2230. Gyömrő, Lengyel
u. 8/a. szám alatti – önkormányzati tulajdonú – vízmű területet telephelyként használja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
Mezey Attila alpolgármester: Aki a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képező előterjesztés alapján
az alábbi határozati javaslatot:
A képviselő – testület a Maglód Város Önkormányzat, Ecser Nagyközség Önkormányzat és a
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-vel bérleti – üzemeltetési szerződésre figyelemmel
hozzájárul ahhoz, hogy a Kft. a 2230. Gyömrő, 068/2. hrsz-ú– önkormányzati tulajdonú –
szennyvíztelep területet telephelyként használja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
182/2013. (VII.18.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
A képviselő – testület a Maglód Város Önkormányzat, Ecser Nagyközség Önkormányzat és a
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-vel
bérleti – üzemeltetési szerződésre figyelemmel hozzájárul ahhoz, hogy a Kft. a 2230. Gyömrő,
068/2. hrsz-ú– önkormányzati tulajdonú – szennyvíztelep területet telephelyként használja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
K.m.f.
Mezey Attila alpolgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző
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