JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 4-én 8.00
órakor kezdődő nyílt rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal, 2230 Gyömrő,
Szabadság út 1. alpolgármesteri tárgyalójában.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását előre
jelezte:
Gyenes Levente polgármester
Mezey Attila alpolgármester
Székely Attila képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné irodavezető
Az ülésre meghívás nem történt, meghívott nem jelent meg.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 8 képviselő van jelen, az ülést megnyitja. Bejelenti, hogy ülést az előzetes
megbeszélés alapján ő fogja levezetni, polgármester úr távolléte miatt.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat az alábbiak szerint
1.
2.
3.

Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő
támogatási igény benyújtásáról.
Döntés a 2013. II. félévi munkaterv módosításáról.
Döntés az Arany Óvoda megszüntető okiratának törzskönyvi nyilvántartásba
vételéhez szükséges határozatok meghozataláról.

elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. napirendhez:
Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő
támogatási igény benyújtásáról.
Hodruszky Lajos alpolgármester: A témát a Pénzügyi és Városfejlesztési és az Ügyrendi,
Jogi és Közbiztonsági Bizottság tárgyalta az előterjesztés alapján, mely a jegyzőkönyv 1. sz.
mellékletét képezi, és elfogadásra javasolta a Képviselő – testületnek. Megkéri Sas Zoltánt,

mint az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnökét, hogy mondja el a két bizottság
álláspontját.
Sas Zoltán képviselő: Az együttes bizottsági ülésen tárgyalták a napirendi pontot és mindkét
bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot.
Tölli László képviselő: A vízmű igazgatója, mint az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági
Bizottság tagja, a bizottsági ülésen felvetette, hogy a vízmű vagyon felmérésre szükséges
összeget nem-e lehetne bele tenni az igénylésbe. Javasolják a kérelmet ezzel kiegészíteni.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Ez körülbelül 20 millió forint és ezzel a módosítással
támogatta a két bizottság a javaslatot.
Gáspár Krisztián képviselő: Most csak elvi döntést hoznak? Ha a kérelem nincs meg, akkor
erről külön kellene dönteni, hogy mekkora összeget kér összegszerűen az önkormányzat?
Amíg ezt nem látja, addig nem áll módjában erről dönteni.
Varga Ernő jegyző: A képviselő-testület március 14-én a 2013. évi költségvetést rendeleti
formában elfogadta, annak a rendeletnek a része, hogy a testület pályázatot nyújt be erre a
kiegészítő támogatásra, vagy ebből igényel. A napokban jelent meg a belügyminisztérium
rendelete, mely alapján az önkormányzatoknak megnyílt a lehetőségük arra, hogy forráshiány
miatt a működésükhöz kérelmet nyújtsanak be. A BM rendelet részletesen tartalmazza, hogy
milyen feladatokra, milyen feltételekkel és mekkora összeget lehet igényelni. Ebben a
rendeletben annyi van, hogy a Képviselő-testület határozata szükséges arról, hogy pályázatot
nyújt be. Nem egy elvi döntést hoznak, hanem egy konkrét döntést hoz a testület, hogy
pályázatot nyújt be. Az EBR42 rendszerbe a BM rendelet alapján készült táblázatok
hozzáférhetők, ezekben kell a számadatokat szerepeltetni és rögzíteni, majd a rögzítést követő
egy munkanapon belül egy eredeti és egy másolati példányba a területileg illetékes
államkincstárba beküldeni. Tehát a pénzügyi iroda dolgozói, vezetői a megadott
mutatószámok alapján tudnak számadatokat beírni és ezt követően fog dönteni a
belügyminisztérium, vagy az illetékes minisztérium, hogy Gyömrő Város Önkormányzata
mekkora összegre jogosult.
Gáspár Krisztián képviselő: Tehát a végleges döntés megszületett, hogy pályázni szeretnénk.
A konkrét számokat szerette volna látni, hogy mekkora összegre pályáznak? Erről szeretett
volna egy konkrét döntést. Erre nem lesz lehetőségük? Erről kellene a testületnek döntenie.
Varga Ernő jegyző: Tájékoztató szinten a testületi ülésre össze áll az anyag, akkor a
polgármesteri beszámolóba beleteszik. Egyébként a féléves beszámolót is akkor tárgyalják és
ebben a körben is lehet róla tárgyalni.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Köszöni szépen. Képviselő úr biztos arra gondolt, hogy
meg tudják-e határozni az összeget, a költségvetési rendeletükben benne van és még plusz 20
millió forint.
Gáspár Krisztián képviselő: Látják-e a keretösszeget?
Varga Ernő jegyző: A költségvetési törvényben benne van, körülbelül 20 milliárd forint erre
a célra. Az önkormányzat működésének megőrzése érdekében nyújtanak be támogatási
igényt. Számos esetben tapasztalható, hogy az állam látja, hogy szükség van valamilyen
támogatásra. Sok önkormányzatnál látszott, hogy az étkeztetés finanszírozására megállapított
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összegből nem jön ki és apránként már fordítanak plusz pénzt rá, már a gyömrői
önkormányzat is kapott július elején egy összeget és a fennmaradt 15 millió forintot pedig
három hónapon keresztül utalják.
Gáspár Krisztián képviselő: Készültek-e valamilyen „B” tervvel, ha nem sikerülne megnyerni
a pályázatot?
Varga Ernő jegyző: Nem, de látszani fog a féléves beszámolóból, hogy az év, következő
időszakában hogyan és milyen irányba kell lépni.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Aki az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a 39/2013. (VII.31) számú BM rendelet alapján
támogatási igényt nyújt be a „megyei önkormányzati tartalék
és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló”
2013. évi kiegészítő támogatásra.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásához szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: 2013. szeptember 30.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
191/2013. (IX. 04.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a 39/2013. (VII.31) számú BM rendelet alapján
támogatási igényt nyújt be a „megyei önkormányzati tartalék
és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló”
2013. évi kiegészítő támogatásra.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásához szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: 2013. szeptember 30.

2. napirendhez:
Döntés a 2013. II. félévi munkaterv módosításáról.
Hodruszky Lajos alpolgármester: A témát az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
tárgyalta az előterjesztés alapján, mely a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi, és elfogadásra
javasolta a Képviselő – testületnek. Kérdés, hozzászólás?
Sas Zoltán képviselő: Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság egyetértett a munkaterv
módosításával.
Gáspár Krisztián képviselő: Mi az oka a munkaterv módosításának?
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Volcz Zoltánné testületi irodavezető: A testületi iroda kérte a módosítást az egyéb feladatok
feltorlódása- és a rendeletek szükséges módosításának elkészítése és társadalmi egyeztetésre
bocsájtása miatt. Csak a szeptemberi ülésrend lesz módosítva, egy héttel kérik annak
csúsztatását.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Azért módosítják, hogy a Képviselő-testületi iroda
rendesen elő tudja készíteni az anyagot és rájuk való tekintettel módosítanák a munkatervet.
Aki az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2013. II. félévi munkatervében tervezett ülés időpontját
– változatlan napirendi javaslattal –
2013. szeptember 16-ról 2013. szeptember 23-ára
módosítja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
192/2013. (IX. 04.) sz. önkormányzati határozat
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a 2013. II. félévi munkatervében tervezett ülés időpontját
– változatlan napirendi javaslattal –
2013. szeptember 16-ról 2013. szeptember 23-ára
módosítja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

3. napirendhez:
Döntés az Arany Óvoda megszüntető okiratának törzskönyvi nyilvántartásba vételéhez
szükséges határozatok meghozataláról.
Hodruszky Lajos alpolgármester: A témát az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
tárgyalta az előterjesztés alapján, mely a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi, és elfogadásra
javasolta a Képviselő – testületnek. Kérdés, hozzászólás?
Sas Zoltán képviselő: Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tárgyalta a témát és
támogatta a két határozati javaslat elfogadását.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Aki az alábbi első határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az Arany Óvoda jogutódlással – a Bóbita Óvodába való
egyesítés-beolvadással – történő megszüntetésével kapcsolatban az alábbiak szerint
rendelkezik:
1.

Az Arany Óvoda álláshelyeit 2013. augusztus 31. napján megszünteti.
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2.

A Bóbita Óvoda álláshelyét 2013. szeptember 1-től az alábbiak szerint határozza meg: 29
óvodapedagógusi- és 14 nevelő oktató munkát közvetlenül segítő (dajka) közalkalmazotti
jogviszonyban ellátható álláshely.

3. Az Arany Óvodában 2013. augusztus 31-ig közalkalmazotti jogviszonyban
foglalkoztatottak jogviszonya
változatlan: bér és juttatások,
munkavégzés helye,
munkakör paraméterekkel és
megváltozott munkáltatói jogkör meghatározásával, a szükséges dokumentumokkal
alátámasztva jogfolytonosan a Bóbita Óvodában biztosított.
Felhatalmazza a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezetőket a dolgozók munkaviszonyával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
193/2013. (IX. 04.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Arany Óvoda jogutódlással – a Bóbita Óvodába való
egyesítés-beolvadással – történő megszüntetésével kapcsolatban az alábbiak szerint
rendelkezik:
1. Az Arany Óvoda álláshelyeit 2013. augusztus 31. napján megszünteti.
2. A Bóbita Óvoda álláshelyét 2013. szeptember 1-től az alábbiak szerint határozza
meg: 29 óvodapedagógusi- és 14 nevelő oktató munkát közvetlenül segítő (dajka)
közalkalmazotti jogviszonyban ellátható álláshely.
3. Az Arany Óvodában 2013. augusztus 31-ig közalkalmazotti jogviszonyban
foglalkoztatottak jogviszonya
változatlan:
bér és juttatások,
munkavégzés helye,
munkakör paraméterekkel és
megváltozott munkáltatói jogkör meghatározásával
a szükséges dokumentumokkal alátámasztva
jogfolytonosan a Bóbita Óvodában biztosított.
Felhatalmazza a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezetőket a dolgozók
munkaviszonyával kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Aki a második határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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az Arany Óvoda jogutódlással történő megszüntetésével kapcsolatban
az alábbi határozatot hozza:
1.

Kötelezettségvállalásra jogosultak köre:
2013. június 30-ig az óvodavezető: Lévai Zsuzsa
2013. július 1-től 2013. augusztus 31-ig a megbízott óvodavezető:
Gönczyné Szabó Judit
2013. szeptember 1-től a jogutód intézmény költségvetése terhére a jogutód
intézményvezetője: Beke Gabriella

2.

Az Arany Óvoda – kötelezettségvállalással felhatalmazott vezetője – mint önállóan
működő költségvetési szerv az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.
(III.25.) önkormányzati rendeletében meghatározott, az intézmény költségvetésében
szereplő jogcímek teljes körében, időarányosan
2013. augusztus 31-ig vállalhat kötelezettséget.

Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
194/2013. (IX. 04.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Arany Óvoda jogutódlással történő megszüntetésével kapcsolatban az alábbi
határozatot hozza:
1. Kötelezettségvállalásra jogosultak köre:
2013. június 30-ig az óvodavezető: Lévai Zsuzsa
2013. július 1-től 2013. augusztus 31-ig a megbízott óvodavezető:
Gönczyné Szabó Judit
2013. szeptember 1-től a jogutód intézmény költségvetése terhére a jogutód
intézmény vezetője: Beke Gabriella
2. Az Arany Óvoda – kötelezettségvállalással felhatalmazott vezetője – mint
önállóan működő költségvetési szerv az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 3/2013. (III.25.) önkormányzati rendeletében meghatározott, az intézmény
költségvetésében szereplő jogcímek teljes körében, időarányosan
2013. augusztus 31-ig vállalhat kötelezettséget.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
K.m.f.
Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző
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