JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 23-án,
14.00 órakor kezdődő rendes, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230. Gyömrő,
Szabadság út 1. alpolgármesteri tárgyalójában.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását előre
jelezte:
Garamszegi Sándor képviselő.

Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
dr. Béres Rita aljegyző
Volcz Zoltánné irodavezető
Fülöp Szilvia pü. irodavezető
Az ülésre meghívás történt,
meghívott:
Szabó László Dezső testvértelepülési koordinátor
dr. Tóth János
Agócs Zoltán Gyömrő TÜF Nonprofit Kft ügyvezető, Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság külső tag
Szabó Zsolt Gyömrői IVK Kft. ügyvezető
Baji Beáta Gyömrői Rendőrőrs őrsparancsnok
Meghívottként
megjelent:
Szabó László Dezső testvértelepülési koordinátor
Agócs Zoltán Gyömrő TÜF Nonprofit Kft ügyvezető, Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság külső tag
Szabó Zsolt Gyömrői IVK Kft. ügyvezető
Baji Beáta Gyömrői Rendőrőrs őrsparancsnok
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 10 képviselő van jelen, az ülést megnyitja. Plusz két napirendi pontot szeretne
felvetetni. A teljesítményszabályozós elektronikák elhelyezésével kapcsolatos témát, amelyhez
az anyagot kiküldtük, a 6.2. napirendi pontba, valamint a bizottsági beszámolók elfogadását.
Aki a plusz két napirendi pont felvételével egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a bizottsági tagok 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják a plusz
két napirendi pont felvételét.
A jegyzőkönyvet Herczku Dóra vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a meghívóban kiküldött és módosításokkal együtt
elfogadott napirendi pontokat az alábbiak szerint

1. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 3/2013. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.
2. Döntés a 2013. évi költségvetés féléves beszámolójának elfogadásáról.
3. Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz való
csatlakozásról.
4. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
5. Polgármesteri beszámoló.
6. Polgármester által beterjesztett határozati javaslatok.
6.1. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjának
elfogadásáról.
6.2. Döntés teljesítményszabályozós elektronikák beépítéséről Gyömrő Város egész
területén.
7. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének a pénzbeli és
természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról szóló
rendelet megalkotására.
8. Döntés az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről
szóló rendelet megalkotásáról.
9 Döntés a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításáról.
9.1. 46 hrsz-ú területre vonatkozóan a Településszerkezeti Terv módosításáról.
9.2. 053 hrsz-ú területre vonatkozóan a Településszerkezeti Terv módosításáról.
9.3. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének a 14/2011.(V.20.) sz. a
Település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló rendelet
módosításáról.
10. Döntés a Gyömrő város hulladékgazdálkodásával kapcsolatos
11. Döntés 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.
12. Döntés a Köznevelési törvényben meghatározott óvodai pedagógiai asszisztensek
alkalmazásának ütemezéséről.
13. Döntés a Mesevár Óvoda létszámváltozásáról.
14. Döntés Onodi László egyéni vállalkozóval kéményseprő tevékenység ellátásával
kapcsolatban kötött megállapodás módosításáról.
15. A Fidesz beadványának megtárgyalása.
16. Üllő Város által tervezett Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat módosítása.
17. Istvánfi János 2225 Üllő, Viola u. 1. sz. alatti lakos kérelmének megtárgyalása.
18. Döntés a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ I. féléves beszámolójának
elfogadásáról.
19. Döntés a Gyömrői IVK Kft. végelszámolással történő megszüntetéséről.
20. Döntés a Központi Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. további tevékenységéről.
21. Bizottsági beszámolók elfogadása.
22. Interpellációk.
elfogadja, szavazzon. Döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat a módosítással együtt
10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.
Gyenes Levente polgármester: Kíván – e valaki napirend előtt felszólalni? Nem.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 3/2013. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Egy kérdése és egy kérése is lenne az anyaggal kapcsolatban. A
kérdése: Ha jól olvasta az anyagban, akkor jelenleg 400 millió Ft-tal nőtt a kiadás – bevétel
főösszeg. Ez az adósságkonszolidációnak a következménye?
Fülöp Szilvia mb. pü. irodavezető: Igen, pontosan.
Gáspár Krisztián képviselő: A kérdésére a választ már meg is kapta. A másik, hogy már az
előző testületi ülésen is feszegette azt a kérdést, hogy 204 millió Ft szerepel az államtól
kapható működőképességet biztosító kiegészítő támogatások között. Mi a helyzet akkor, ha ezt
az összeget nem kapják meg?
Gyenes Levente polgármester: Hiszen a napokban hangzott el Kósa úr nyilatkozata, miszerint
100%-ban kell konszolidálni az önkormányzatokat.
Varga Ernő jegyző: Tisztelt Képviselő – testület! Korábban is felvetődött ez a testületi ülés
alkalmával. Szeptember 30-ig kell benyújtani a képviselő – testületnek az ezzel kapcsolatos
határozatát. Konkrét összeget szinte az utolsó napon fogják tudni megmondani. 260 millió Ft
hiánnyal indították a 2013. évi költségvetésüket, és a mostani számadatok, ahogy a képviselő
úr is mondja, 204 millió Ft. Viszont egy új információt tud ehhez a témához hozzákapcsolni,
méghozzá, hogy a legutolsó feldolgozott adatok alapján, most már 160 millió Ft körüli az az
összeg, amire pályáznak és valószínű meg is fognak kapni. Itt több tétel is közrejátszott a
hiány csökkenésében. Ilyen például a közétkeztetés kiegészítő támogatása, amire a település
közel 40 millió Ft-ot kapott. Még egy gondolatot tenne hozzá a témához. A bizottsági ülésen
felvetődött Kertész Gyula a DAKÖV Kft. Gyömrői üzemvezetője részéről, hogy a
vagyonfelmérésre 20 millió Ft-ot ebből költsenek. Sajnos ekkora összegeket nem tudnak
belerakni ebbe a keretbe. Most körülbelül 160 millió Ft az az összeg, amire a pályázat szólni
fog.
Gáspár Krisztián képviselő: Van-e valamilyen vészhelyzetben is használható forgatókönyv?
Varga Ernő jegyző: Nincsen, mert ezek a tételek olyanok, melyek a jogszabály alapján
támogatandó tételekként szerepeltetnek. A kormány elképzelései alapján is támogatandó
feladatokra kérik ezt az összeget.
Gyenes Levente polgármester: Tehát az a vészforgatókönyv, hogy beadják ezt az előírt
anyagot. Köszöni a hozzászólásokat. Más kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1.
sz. mellékletét képező előterjesztés alapján az 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:
Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése
1.§
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési
kiadási és bevételi főösszegét 2.731.808 ezer forintban állapítja meg (1. számú melléklet).
(2) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2013. évi mérleg fő
összegét 2.731.808,- ezer forintban állapítja meg (2. számú melléklet)
(3) A képviselő – testület Gyömrő Város Önkormányzat 2013. évi összesített működési
célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő – testület Gyömrő Önkormányzat 2013.évi összesített felhalmozási célú
bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
2.§
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
828.430 e Ft
irányitó szerv költségvetéséből származó felhalmozási célú központi támogatás
242.607 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
887.448 e Ft
amelyből
ba) működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás:
204.622 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,
25.537 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,
7.804 e Ft
bd) államháztartáson kívülről,
10.743 e Ft
be) jogi személyiségű társulástól,
0 e Ft
bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből,
585.693 e Ft
bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből,
53.049 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel (helyi adó átengedett pénzeszköz)
268.050 e Ft
d) intézményi működési bevétel,
243.990 e Ft
e) felhalmozási bevétel
10.500 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
4.103 e Ft
g) hitel felvétel
0 e Ft
h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/
246.680 e Ft
3.§
A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés
1.466.754 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:
497.786 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
125.001 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások:
704.880 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
72.176 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:
66.911 e Ft
b) felhalmozási költségvetés
704.212 e Ft
ba) intézményi beruházások,
473.084 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások
231.128 e Ft
c) tartalék, óvadék
86.768 e Ft
d) hiteltörlesztés
474.074 e Ft
da)fejlesztési
474.074 e Ft
db)működési
0 e Ft
(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság
jellegű ellátásai:
a) önkormányzati jogkör
6.005 e Ft
b) jegyzői jogkör
4. §
66.171 e Ft
A rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési törvény 4. melléklet 1. IV. pontjában
meghatározott feltételek alapján működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő
támogatási igényt nyújt be, melynek összege 204.622 e Ft.
5. §
A rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a céltartalék
12.181 e Ft
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztása:
környezetvédelmi alap:
12.181 e Ft
6. §
A rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi kötelező
feladatainak módosított költségvetési főösszegét 2.177.181 ezer forintban állapítja meg.
7. §
A rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................. 828.430 e Ft
irányitó szerv költségvetéséből származó felhalmozási célú központi támogatás
242.607 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ...................... 232.950 e Ft
amelyből
ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, ..................... 25.537 e Ft
bb) jogi személyiségű társulástól, ................................................ 0 e Ft
bc) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, .................................................. 207.413 e Ft
bd) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, ............................................................. 0 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel, helyi adó, átengedett adó, pótlék, bírság ............... 263.950 e Ft
d) intézményi működési bevétel, ............................................................. 173.883 e Ft
e) felhalmozási bevétel (Bajcsy u. 34) ...................................................... 10.500 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz..................................... 4.103 e Ft
g) hitel felvétel ................................................................................................... 0 e Ft
ga) működési (folyószámla hitel) ................................................. 0 e Ft

gb) fejlesztési
...................................................................... 0 e Ft
h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/.............................................................. 246.680 e Ft
i)működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő támogatás
204.622 e Ft
8. §
A rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: ....................................................................... 653.687 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 99.440 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 26.340 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: .............................................. 461.921 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: .............................................. 200 e Ft
ae) előző évi pénzmaradvány ................................................... 2.360 e Ft
af) speciális és működési célú támogatások: ....................... 49.426 e Ft
ag) közvetlen támogatások (7. sz melléklet) ......................... 4.000 e Ft
ah) közvetett támogatások tartalmazza (8. sz. melléklet)
ai) intézményfenntartás kiegészítő finanszírozás: ................................. 10.000 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: .................................................................. 335.647 e Ft
ba) intézményi beruházások összesen .................................... 335.647 e Ft
ebből beruházásonként ........................................................................
- Fekete István Ált Isk. vízvezeték beruházás
768 e Ft
- Sportcsarnok villanyszerelés
127 e Ft
- KMOP Óvodaépítés
216.127 e Ft
- Temető kerítés végszámla
269 e Ft
- Út, járda beruházás
3.000 e Ft
- Védőnői szolgálat épület beruházás, gépek vás. 5.681 e Ft
- Vízmű beruházás
90.875 e Ft
- Lakó- és nem lakóépület építése
18.800 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások ....................................................... 0 Ft
c) tartalékok .............................................................................................. 86.768 e Ft
cb) általánostartalék ............................................................................. 74.586 e Ft
ca) céltartalék
12.181 e Ft
d.) önkormányzat költségvetési általános statisztikai
szerveinek nyújtott költségvetési támogatása .................................... 627.006 e Ft
e.) hiteltörlesztés ..................................................................................... 474.074 e Ft
ea) likvidhitel .............................................................................. 0 e Ft
eb) fejlesztési
474.074 e Ft
9. §
A rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
támogatásértékű bevétel ............................................................................ 52.749 e Ft
10. §
A rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi kötelező
feladatainak költségvetési főösszegét 206.330 ezer forintban állapítja meg.
11. §
A rendelet 23. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
201.490 e Ft

12. §
A rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés
206.330 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .......................................... 104.892 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 26.028 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 75.410 e Ft
13. §
A rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak
2013. évi költségvetési főösszegét 13.461 ezer forintban állapítja meg
14. §
A rendelet 27. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A Polgármesteri Hivatal 2013. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
13.161 e Ft
15. §
A rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt módosított kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés .......................................................................... 13.461 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .............................................. 5.604 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................ 1.488 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: .................................................. 6.369 e Ft
16. §
A rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi államigazgatási
feladatainak költségvetési főösszegét 66.327 ezer forintban állapítja meg.
17. §
A rendelet 31. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A Polgármesteri Hivatal 2013. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
62.227 e Ft
18. §
A rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Polgármesteri Hivatal 2013. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés .......................................................................... 66.327 e Ft
aa) ellátottak pénzbeli juttatásai: ......................................... 66.171 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................... 156 e Ft
19. §
A rendelet 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete az Arany Óvoda 2013. évi költségvetési főösszegét
81.845 ezer forintban állapítja meg.
20. §
A rendelet 36. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Arany Óvoda költségvetési szerv 2013. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................... 64.020 e Ft
21. §
A rendelet 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Arany Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
80.845 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 45.338 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 11.958 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: .................................................. 6.980 e Ft
ad) gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó kiadások
........................................................................................... 17.569 e Ft
Arany Óvoda 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet tartalmazza.
22. §
A rendelet 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Bóbita Óvoda 2013. évi költségvetési főösszegét
88.423 ezer forintban állapítja meg.
23. §
A rendelet 40. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A Bóbita Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................... 69.586 e Ft
24. §
A rendelet 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Bóbita Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt módosított kiadási előirányzatai az
alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
88.423 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 47.852 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 12.806 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: .................................................. 9.298 e Ft
ad) gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó kiadások
........................................................................................... 18.467 e Ft
Bóbita Óvoda 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet
tartalmazza.
25. §
A rendelet 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Mesevár Óvoda költségvetési szerv 2013. évi
költségvetési főösszegét 124.353 ezer forintban állapítja meg.
26. §
A rendelet 44. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A Mesevár Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési módosított bevételei kiemelt
előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................... 94.859 e Ft
27. §
A rendelet 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Mesevár Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt módosított kiadási előirányzatai az
alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
124.353 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 64.316 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 17.094 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 13.833 e Ft
ad) gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó kiadások
.................................................................................................... 29.110 e Ft
Mesevár Óvoda 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet
tartalmazza.
28. §
A rendelet 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv
2013. évi költségvetési főösszegét 66.324 ezer forintban állapítja meg.
29. §
A rendelet 48. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2013. évi költségvetési módosított
bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................... 52.459 e Ft
30. §
A rendelet 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai
az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
66.324 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 39.844 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 10.544 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 14.811 e Ft
ad) támogatás értékű kiadások: ............................................. 1.125 e Ft
Bölcsőde és Gyermekközpont 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú
melléklet tartalmazza.
31. §
A rendelet 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Hankó István Művészeti Központ költségvetési
szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 31.422 ezer forintban állapítja meg.
32. §
A rendelet 52. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei
kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................... 25.545 e Ft
33. §
A rendelet 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2013. évi kiemelt módosított
kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: ......................................................................... 31.022 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ........................................... 14.354 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................... 3.822 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 12.846 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: ...................................................................
400 e Ft
Hankó István Művészeti Központ 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. számú
melléklet tartalmazza.
34. §

A rendelet 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató
Központ költségvetési szerv 2013. évi módosított költségvetési főösszegét 33.063 ezer
forintban állapítja meg
35. §.
A rendelet 56. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2013. évi
költségvetési módosított bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................... 10.258 e Ft
36. §
A rendelet 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2013. évi
kiemelt módosított kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: ......................................................................... 33.063 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 16.331 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................... 4.283 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 12.449 e Ft
37.§
A rendelet
1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.
2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.
3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.
4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.
13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.
14. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.
15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.
16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.
38.§ Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Gyömrő, 2013. ……………………
Gyenes Levente
Varga Ernő
polgármester
jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2013. …………………….
Varga Ernő
jegyző
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban részvevők száma: 10 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
20/2013. sz. rendeletét
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.25.) önkormányzati
rendelet 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:
Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése
1.§
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési
kiadási és bevételi főösszegét 2.731.808 ezer forintban állapítja meg (1. számú melléklet).
(2) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2013. évi mérleg fő
összegét 2.731.808,- ezer forintban állapítja meg (2. számú melléklet)
(3) A képviselő – testület Gyömrő Város Önkormányzat 2013. évi összesített működési
célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő – testület Gyömrő Önkormányzat 2013.évi összesített felhalmozási célú
bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
2.§
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
828.430 e Ft
irányitó szerv költségvetéséből származó felhalmozási célú központi támogatás
242.607 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
887.448 e Ft
amelyből
ba) működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás:
204.622 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,
25.537 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,
7.804 e Ft
bd) államháztartáson kívülről,
10.743 e Ft
be) jogi személyiségű társulástól,
0 e Ft
bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből,
585.693 e Ft
bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből,
53.049 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel (helyi adó átengedett pénzeszköz)
268.050 e Ft
d) intézményi működési bevétel,
243.990 e Ft
e) felhalmozási bevétel
10.500 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
4.103 e Ft
g) hitel felvétel
0 e Ft
h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/
246.680 e Ft
3.§
A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés
1.466.754 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:
497.786 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
125.001 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:
704.880 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
ae) egyéb működési célú kiadások:
b) felhalmozási költségvetés
ba) intézményi beruházások,
bb) egyéb felhalmozási kiadások
c) tartalék, óvadék
d) hiteltörlesztés
da)fejlesztési
db)működési

72.176 e Ft
66.911 e Ft
704.212 e Ft
473.084 e Ft
231.128 e Ft
86.768 e Ft
474.074 e Ft
474.074 e Ft
0 e Ft

(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság
jellegű ellátásai:
a) önkormányzati jogkör
6.005 e Ft
b) jegyzői jogkör
4. §
66.171 e Ft
A rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési törvény 4. melléklet 1. IV. pontjában
meghatározott feltételek alapján működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő
támogatási igényt nyújt be, melynek összege 204.622 e Ft.
5. §
A rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Az önkormányzat összevont költségvetésében a céltartalék
12.181 e Ft
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztása:
környezetvédelmi alap:
12.181 e Ft
6. §
A rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi kötelező
feladatainak módosított költségvetési főösszegét 2.177.181 ezer forintban állapítja meg.
7. §
A rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................. 828.430 e Ft
irányitó szerv költségvetéséből származó felhalmozási célú központi támogatás
242.607 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ...................... 232.950 e Ft
amelyből
ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, ..................... 25.537 e Ft
bb) jogi személyiségű társulástól, ................................................ 0 e Ft
bc) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, .................................................. 207.413 e Ft
bd) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, ............................................................. 0 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel, helyi adó, átengedett adó, pótlék, bírság ............... 263.950 e Ft
d) intézményi működési bevétel, ............................................................. 173.883 e Ft
e) felhalmozási bevétel (Bajcsy u. 34) ...................................................... 10.500 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz..................................... 4.103 e Ft
g) hitel felvétel ................................................................................................... 0 e Ft
ga) működési (folyószámla hitel) ................................................. 0 e Ft
gb) fejlesztési
...................................................................... 0 e Ft

h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/.............................................................. 246.680 e Ft
i)működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő támogatás
204.622 e Ft
8. §
A rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: ....................................................................... 653.687 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 99.440 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 26.340 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: .............................................. 461.921 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: .............................................. 200 e Ft
ae) előző évi pénzmaradvány ................................................... 2.360 e Ft
af) speciális és működési célú támogatások: ....................... 49.426 e Ft
ag) közvetlen támogatások (7. sz melléklet) ......................... 4.000 e Ft
ah) közvetett támogatások tartalmazza (8. sz. melléklet)
ai) intézményfenntartás kiegészítő finanszírozás: ................................. 10.000 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: .................................................................. 335.647 e Ft
ba) intézményi beruházások összesen .................................... 335.647 e Ft
ebből beruházásonként ........................................................................
- Fekete István Ált Isk. vízvezeték beruházás
768 e Ft
- Sportcsarnok villanyszerelés
127 e Ft
- KMOP Óvodaépítés
216.127 e Ft
- Temető kerítés végszámla
269 e Ft
- Út, járda beruházás
3.000 e Ft
- Védőnői szolgálat épület beruházás, gépek vás. 5.681 e Ft
- Vízmű beruházás
90.875 e Ft
- Lakó- és nem lakóépület építése
18.800 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások ....................................................... 0 Ft
c) tartalékok .............................................................................................. 86.768 e Ft
cb) általánostartalék ............................................................................. 74.586 e Ft
ca) céltartalék
12.181 e Ft
d.) önkormányzat költségvetési általános statisztikai
szerveinek nyújtott költségvetési támogatása .................................... 627.006 e Ft
e.) hiteltörlesztés ..................................................................................... 474.074 e Ft
ea) likvidhitel .............................................................................. 0 e Ft
eb) fejlesztési
474.074 e Ft
9. §
A rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
támogatásértékű bevétel ............................................................................ 52.749 e Ft
10. §
A rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi kötelező
feladatainak költségvetési főösszegét 206.330 ezer forintban állapítja meg.
11. §
A rendelet 23. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
201.490 e Ft
12. §

A rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés
206.330 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .......................................... 104.892 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 26.028 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 75.410 e Ft
13. §
A rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak
2013. évi költségvetési főösszegét 13.461 ezer forintban állapítja meg
14. §
A rendelet 27. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A Polgármesteri Hivatal 2013. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
13.161 e Ft
15. §
A rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt módosított kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés .......................................................................... 13.461 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .............................................. 5.604 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................ 1.488 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: .................................................. 6.369 e Ft
16. §
A rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi államigazgatási
feladatainak költségvetési főösszegét 66.327 ezer forintban állapítja meg.
17. §
A rendelet 31. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A Polgármesteri Hivatal 2013. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
62.227 e Ft
18. §
A rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Polgármesteri Hivatal 2013. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés .......................................................................... 66.327 e Ft
aa) ellátottak pénzbeli juttatásai: ......................................... 66.171 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................... 156 e Ft
19. §
A rendelet 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete az Arany Óvoda 2013. évi költségvetési főösszegét
81.845 ezer forintban állapítja meg.
20. §
A rendelet 36. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Arany Óvoda költségvetési szerv 2013. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................... 64.020 e Ft
21. §
A rendelet 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Arany Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
80.845 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 45.338 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 11.958 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: .................................................. 6.980 e Ft
ad) gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó kiadások
........................................................................................... 17.569 e Ft
Arany Óvoda 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet tartalmazza.
22. §
A rendelet 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Bóbita Óvoda 2013. évi költségvetési főösszegét
88.423 ezer forintban állapítja meg.
23. §
A rendelet 40. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A Bóbita Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................... 69.586 e Ft
24. §
A rendelet 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Bóbita Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt módosított kiadási előirányzatai az
alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
88.423 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 47.852 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 12.806 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: .................................................. 9.298 e Ft
ad) gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó kiadások
........................................................................................... 18.467 e Ft
Bóbita Óvoda 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet
tartalmazza.
25. §
A rendelet 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Mesevár Óvoda költségvetési szerv 2013. évi
költségvetési főösszegét 124.353 ezer forintban állapítja meg.
26. §
A rendelet 44. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A Mesevár Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési módosított bevételei kiemelt
előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................... 94.859 e Ft
27. §
A rendelet 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Mesevár Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt módosított kiadási előirányzatai az
alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
124.353 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 64.316 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: ................................................. 17.094 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 13.833 e Ft
ad) gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó kiadások
.................................................................................................... 29.110 e Ft
Mesevár Óvoda 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet
tartalmazza.
28. §
A rendelet 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv
2013. évi költségvetési főösszegét 66.324 ezer forintban állapítja meg.
29. §
A rendelet 48. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2013. évi költségvetési módosított
bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................... 52.459 e Ft
30. §
A rendelet 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai
az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
66.324 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 39.844 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 10.544 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 14.811 e Ft
ad) támogatás értékű kiadások: ............................................. 1.125 e Ft
Bölcsőde és Gyermekközpont 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú
melléklet tartalmazza.
31. §
A rendelet 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Hankó István Művészeti Központ költségvetési
szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 31.422 ezer forintban állapítja meg.
32. §
A rendelet 52. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei
kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................... 25.545 e Ft
33. §
A rendelet 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2013. évi kiemelt módosított
kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: ......................................................................... 31.022 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ........................................... 14.354 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................... 3.822 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 12.846 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: ...................................................................
400 e Ft
Hankó István Művészeti Központ 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. számú
melléklet tartalmazza.
34. §
A rendelet 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató
Központ költségvetési szerv 2013. évi módosított költségvetési főösszegét 33.063 ezer
forintban állapítja meg
35. §.
A rendelet 56. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2013. évi
költségvetési módosított bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................... 10.258 e Ft
36. §
A rendelet 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2013. évi
kiemelt módosított kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: ......................................................................... 33.063 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 16.331 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................... 4.283 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 12.449 e Ft
37.§
A rendelet
1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.
2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.
3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.
4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.
13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.
14. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.
15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.
16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.
38.§ Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Gyömrő, 2013. ……………………
Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2013. …………………….
Varga Ernő
jegyző

2. napirendi pont:
Döntés a 2013. évi költségvetés féléves beszámolójának elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 2. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

dönt arról, hogy a 2013. évi költségvetés féléves
beszámolóját az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban részvevők száma: 10 fő.
195/2013. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a 2013. évi költségvetés féléves
beszámolóját az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.

3. napirendi pont:
Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz való
csatlakozásról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 3. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2013/2014. évi fordulójához.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban részvevők száma: 10 fő.
196/2013. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2013/2014. évi fordulójához.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

4. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 4. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban részvevők száma: 10 fő.
197/2013. (IX. 23.) 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.

5. napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 5. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a polgármesteri beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban részvevők száma: 10 fő.
198/2013. (IX. 23.) 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.

6.1. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 6. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Gyömrő Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programját
az előterjesztett formában elfogadja
és vállalja az abban foglalt intézkedési terv végrehajtását.

Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban részvevők száma: 10 fő.
199/2013. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Gyömrő Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programját
az előterjesztett formában elfogadja
és vállalja az abban foglalt intézkedési terv végrehajtását.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

6.2 napirendi pont:
Döntés teljesítményszabályozós elektronikák beépítéséről Gyömrő Város egész területén.
Gyenes Levente polgármester: Plusz napirendi pontként lettek kiküldve a csatolt
dokumentumok, ahhoz, hogy erről a testület érdemben dönteni tudjon. Ahogy a testület őt
ezzel az előző rendkívüli testületi ülésen megbízta, bekért három árajánlatot. Az EUROVILL
Kft. egyébként Gyömrőn végzi a közvilágítás karbantartását. A három közül az EUROVILL
Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot és azt mondták, hogy tekintettel arra, hogy Gyömrőn van
egy autójuk ügyeletben, annak költségét nem számolják fel. Így olcsóbb ajánlatot tudtak adni,
mint a konkurencia. Gyakorlatilag ez az önkormányzat semmilyen költségébe nem kerül. Amit
megtakarítanak, abból kell kifizetni a korszerűsítést, és 2 -3 év után a megtakarítás már az
övék. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képező előterjesztés
alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
döntött arról, hogy a közvilágítás területén elérhető
energia megtakarítás érdekében a bekért
három árajánlat alapján az Eurovill Kft. által benyújtott ajánlatot fogadja el, az Eurovill Kftvel köt kivitelezési szerződést.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban részvevők száma: 10 fő.
200/2013. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a közvilágítás területén elérhető
energia megtakarítás érdekében a bekért
három árajánlat alapján – mint a legkedvezőbb ajánlatot – az Eurovill Kft. által
benyújtott ajánlatot fogadja el, az Eurovill Kft-vel köt kivitelezési szerződést.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

7. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének a pénzbeli és
természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról szóló
rendelet megalkotására.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi rendelet –
tervezetet:
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
valamint a személyes gondoskodásokról
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv-ben
(továbbiakban: Szt.), valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§-a (1) bekezdésének 8. pontjában biztosított feladatkörében eljárva az
alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
A rendelet célja
l. §
(1)
E törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében
meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a
szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.
A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük
terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak.
A szociális ellátás feltételeinek biztosítása — az egyének önmagukért és családjukért,
valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl — az állam központi
szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.
A rendelet hatálya
2. §
(1)

A rendelet hatálya – az e.) pontban foglalt eltérésekkel – kiterjed Gyömrő város
közigazgatási területén élő:
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándorlottakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra
d) magyar hatóság által menekültként elismert személyekre,
e) valamint az Szt. 3. § (2)-(3) bekezdésében felsorolt személyekre.

(2)

Az önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére köteles az arra
rászorulóknak – különös tekintettel a hajléktalan személyre - átmeneti segélyt, étkezést
biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.

(3)

Az ellátást a (2) bekezdés szerinti ideiglenes intézkedéséről haladéktalanul értesíti a
hatáskörrel rendelkező illetékes szervet. Az értesítéssel egyidejűleg követelheti a
kifizetett átmeneti segély megtérítését.

(4)

A hajléktalan személyek ügyében szociális igazgatási eljárásra az a szociális hatáskört
gyakorló szerv az illetékes, amelynek illetékességi területét a hajléktalan személy az
ellátás igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási helyként megjelölte.
Általános szabályok
3. §

(1)

A rendelet alkalmazása szempontjából meghatározó alapvető fogalmakat a Szt. 4. §-a
tartalmazza.
Eljárási szabályok
4. §

(1)

E rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes általános eljárási
szabályokat az Szt. és az egyéb jogszabályok határozzák meg.

(2)

A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség
megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási eljárási törvényt kell
alkalmazni. Amennyiben az eljárásban nincs ellenérdekű fél, úgy a döntés
egyszerűsített határozat formájában is meghozható.

(3)

Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási
formák részletezik.

(4)

Az eljárás megindítása történhet:




kérelemre (a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.
(III.27.)
Kormányrendelet
(továbbiakban:
Korm.rendelet)
kötelező
kérelemnyomtatványai alapján),
hivatalból.

A kérelmet a Hivatal illetékes ügyintézőjénél kell előterjeszteni, vagy postai úton
benyújtani.
(5)

A kérelem elbírálására az a szociális hatáskört gyakoroló szerv köteles, amelynek
illetékességi területén a kérelmező lakcíme van. Az igénylő lakcíme az a lakóhely vagy
tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik.

(6)

Ha adott szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához e rendelet szerint vagyoni,
jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, illetve igazolást kell benyújtani, akkor
ezek tekintetében a jövedelemszámításnál irányadó időszak:
 a havonta mérhető jövedelmeknél egy hónap,
 egyéb jövedelmeknél egy év.

(7)

A kérelmező köteles együttműködni az önkormányzattal a szociális helyzetének
feltárásában.
Ha arról a rendelet rendelkezik, a kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja
jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat és mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket a
rendelet az egyes ellátásoknál előír, továbbá amelyek az ügy elbírásához
elengedhetetlenül szükségesek.

(8)

Amennyiben az önkormányzat a környezettanulmány lefolytatása alapján kérelmező
életkörülményeire tekintettel a (7) bekezdésben foglaltakat vitatja, felhívhatja a
kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon
fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Ha az ellátást megállapító
szerv a jövedelmet vélelmezi, a vélelmezett havi jövedelem nem haladhatja meg a
család által lakott lakás és a tulajdonában álló vagyontárgyak egy főre jutó együttes
havi fenntartási költségének háromszorosát.

(9)

A szociális hatáskört gyakorló szerv tájékoztatást nyújt
a) a Szt. szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások igénybevételi feltételeiről és az
igényléshez szükséges iratokról,
b) a Szt.-ben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és
szolgáltatásokkal kapcsolatban a helyben igénybe vehető ellátások és
szolgáltatások köréről, feltételeiről és az igénybevétel eljárási kérdéseiről.
A szociális igazgatási szervei
5. §

(1)

Az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket
a) a helyi önkormányzat képviselő-testülete,
b) a polgármester,
c) a jegyző
gyakorolja.

(2)

A települési önkormányzat képviselő-testületétől kapott átruházott hatáskörben a
Szociális és Egészségügyi Bizottság gyakorolja a
a) átmeneti segély megállapítását,
b) az Szt. 43/B. § (1) bekezdésében meghatározott ápolási díj megállapítását,
(továbbiakban: ápolási díj )

(3)

A települési önkormányzat képviselő-testületétől kapott átruházott hatáskörben a
polgármester hatáskörében tartozó szociális ellátások:
a)
azonnali segély megállapítása,
b)
temetési segély megállapítása.

(4)

A jegyző első fokon az alábbi hatáskörébe utalt hatósági ügyekben dönt:
a) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
b) Rendszeres szociális segélyre való jogosultság megállapítása,
c) Normatív lakásfenntartási támogatás, valamint a
d) Az Szt. 50 § (3) bek. alapján közgyógyellátásra való jogosultság megállapításáról.
(továbbiakban: közgyógyellátás)
e) Ellátja az Szt-ben és a külön jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat.

(5)

A jogosultságot megállapító szerv
a) az időskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre és az ápolási díjra (a
továbbiakban együtt: havi rendszeres szociális ellátás) való jogosultság feltételeinek
fennállását kétévente,
b) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását
évente legalább egyszer felülvizsgálja.

(6)

Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a havi rendszeres szociális ellátásra vagy
a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság megszűnik, akkor az ellátás
folyósítását a határozat meghozatal hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

(7)

A jogosult bejelentése vagy hivatalos tudomásszerzés alapján a havi rendszeres
szociális ellátás összegét a támogatásra való jogosultság jövedelmi feltételeinek
fennállását felül kell vizsgálni, ha az ellátás megállapításának alapjául szolgáló
jövedelemben tartós változás történt, vagy az ellátás megállapításánál figyelembe vett,
egy háztartásban élő családtagok száma megváltozott.

(8)

Az ellátások további felülvizsgálatát a Szt.25 § (4-12) bekezdése szabályozza.
Jogorvoslat
6. §

(1)
(2)
(3)

Ha az ügyben első fokon a polgármester, illetve a Szociális és Egészségügyi Bizottság
döntött, a fellebbezés elbírálására a képviselő-testület jogosult.
Az önkormányzat képviselő-testülete valamennyi szociális ellátás vonatkozásában
méltányossági jogkört gyakorolhat.
Ha a hatósági ügyben első fokon a jegyző döntött, a fellebbezés elbírálására a Pest
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala jogosult.
Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése
7. §

(1)

Szt. 17.§-ában meghatározottak az irányadók.
Adatkezelés
8. §

(1)

A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása,
fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet.

(2)

A nyilvántartások vezetése számítógépes programmal történik, annak részletes
szabályait a Szt. 18-24. §-a tartalmazza.

(3)

A szociális ellátások nyilvántartása az WIN-szoc. elnevezésű program alkalmazásával
biztosított.

(4)

A személyes szociális gondoskodásban részesülőkről az ellátó szociális intézmény
vezetője – külön jogszabály által előírt adattartalmú – nyilvántartást vezet.

(5)

A szociális igazgatási eljárás során a szociális hatáskört gyakorló szerv adatot kérhet a
polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervtől, valamint az ingatlanügyi
hatóságtól a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása céljából.
II. fejezet
Pénzbeli ellátások
Az ellátások formái

(1)

9. §
A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás
nyújtható.

(2)

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások:








aktívkorúak ellátása (foglalkoztatás helyettesítő támogatás, rendszeres szociális
segély),
lakásfenntartási támogatás,
ápolási díj,
átmeneti segély,
temetési segély,
közgyógyellátás,
azonnali segély.
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
Aktív korúak ellátása
10. §

(1)

Az aktív korúak ellátása igénybevételének módját jogosultsági és folyósítási
feltételeinek módját az Szt. 33–37/C. §, valamint a Korm. rendelet 15-17/B. §
szabályozza.

(2)

A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg, annak az aktív korú
személynek, aki az Szt. 33. § (1)-(6) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.

(3)

Az a személy, akinek a (2) bekezdésben meghatározottak alapján aktív korúak ellátásra
való jogosultságát megállapították az Szt. 35. §-ban meghatározottak alapján
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, az Szt. 37. § alapján rendszeres szociális
segélyre jogosult.

(4)

A jogosultság egyéb feltételeiről és eljárási szabályairól az Szt. 35-37/D. §-ai
rendelkeznek.

(5)

Rendszeres szociális segélyre jogosult az a 14 év alatti kiskorú gyermeket nevelő
kérelmező, akinek az intézményvezető által kiállított igazolás alapján a gyermek
napközbeni ellátását a biztosító intézmény a gyermek egészségi állapotára való
tekintettel, vagy egyéb más esetekre való hivatkozással nem tudja biztosítani.

(6)

A rendszeres szociális segélyben aktív korú nem foglalkoztatott /az Szt. 37.§ a. pontja
kivételével/ köteles a Vecsés és Környéke Társulás fenntartásában működő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal (továbbiakban CSASE), valamint az
illetékes Munkaügyi Központ kirendeltségével együttműködni.
(7)

Az együttműködés keretében jogosultnak minősül, az aki
a) az együttműködésre kijelölt szervnél kérelmezi nyilvántartásba vételét,
b) a beilleszkedését segítő programba való részvételről írásban megállapodik az
együttműködésre kijelölt szervvel, és
c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.

(8)

Beilleszkedést segítő program típusai:
 kapcsolattartás,
 képesség- fejlesztő és életmódformáló foglalkozások,
 képzésben, oktatásban való részvétel,
 munkavégzésre való felkészítés,
 közfoglalkoztatási forma valamelyikében való részvétel,
 munkaügyi központtal való együttműködés, szakember bevonásával.

(9)

Együttműködésre kötelezett együttműködési kötelezettségének hiányát, valamint
közfoglalkoztatásban és képzésben való részvétel alóli akadályoztatását kérelem
alapján, az alábbiak szerint igazolhatja:
- egészségügyi és mentális problémák miatti indok alapján: házi orvosi igazolás
benyújtása,
- családi körülményeire való hivatkozással a CSASE igazolása.

(10)

Amennyiben az együttműködési kötelezettségének hiányát a rendeletben
meghatározottak szerint az együttműködés időpontjától számított 8 napon belül nem
igazolja a kötelezett, úgy a támogatás 3 hónapra felfüggeszthető.

(11)

A rendszeres szociális segély havi összegének megállapításánál az Szt. 37.§ (4-5) bek.
az irányadó.

(12)

Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították
(kivétel az Szt. 37. §- ban foglaltak) - foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult.

(13)

Az önkormányzat foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság egyéb
feltételeként előírja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a
lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított
feltételeket teljesítse.
E rendeletben megállapított feltételek:
- lakott lakás vagy ház és annak udvarának, kertjének tisztántartása,
- kerítésen kívül határos terület, járda folyamatos tisztán tartása,
- az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának valamint higiénikus
állapotának biztosítása.

(14)

Fent megjelölt esetek folyamatos ellenőrzése, és a hiányosságok jelzése elsősorban a
közterület-felügyelők feladata.

(15)

A rendeletben megállapított hiányossági feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a
jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos határidő kitűzésével a jegyző - az elvégzendő
tevékenységek konkrét megjelölésével – felszólítja.

(16)

A kötelezettség nem teljesítése esetén a jegyző ismételten felszólítja jogosultat.

(17)

Amennyiben a jogosult ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti e rendeletben foglalt
kötelezettségeit, úgy részére az ellátás folyósítása (foglalkoztatást helyettesítő
támogatás)3 hónap időtartamra felfüggesztésre kerül.

(18)

Amennyiben 3 hónapon belül jogosult kötelezettségének eleget tesz,
folyósításra kerül.

(19)

Kötelezettség nem teljesítését, és annak okára való igazolást az önkormányzat csak
betegségre való hivatkozással fogadja el, mely esetben hivatalos orvosi igazolást kell
jogosultnak benyújtania.

(20)

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy
kötelezettségét az Szt. 35. § (3) bekezdése alapján teljesíti.

(21)

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy az Szt. 37.§ (3)
bekezdésében meghatározott önkéntes tevékenység teljesítésének érdekében köteles a
CSASE- val együttműködni.
A CSASE a felülvizsgálathoz szükséges igazolásokat köteles hatóságom részére
megküldi.

(22)

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80 %.-a.

(23)

A foglalkoztatás helyettesítő támogatás folyósításának megszüntetésére az Szt. 34. §
(2) bekezdése, valamint a 36. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadóak, a
szüneteltetésére az Szt. 36. § (1) bekezdésében és a 37/B. § (1) bekezdésében
meghatározottak az irányadóak.

(24)

Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát, annak a foglalkoztatás
helyettesítő támogatásra, valamint rendszeres szociális segélyre jogosult személynek,
aki az Szt. 34. § (2), -ben, valamint a 37/B. § (2) bekezdésében meghatározottaknak
megfelel.

(25)

A közfoglalkoztatásban részt vevő személy esetében a foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra, valamint a rendszeres szociális segélyre való jogosultság felülvizsgálatát
a közfoglalkoztatás megszűnését követően kell lefolytatni.

(26)

A hajléktalan személy részére megállapított aktív korúak ellátására való jogosultság az
Szt. 37/C. § - ban foglaltak alapján történik.

(27)

A CSASE legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program
végrehajtásáról és amennyiben szükséges – a személy bevonásával – módosítja a
programot.

ellátás tovább

együttműködési

Lakásfenntartási támogatás
11. §
(1)

A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására és folyósítására az Szt.38. §--a
az irányadó.

(2)

A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltétele, hogy a
kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja lakókörnyezetének tisztántartására
köteles.

(3)

A lakókörnyezet tisztántartására vonatkozó eljárások az e rendelet 10. §-nak (16-22)
bekezdésével azonosak.

(4)

A normatív lakásfenntartási támogatások kifizetése a Korm.rendelet 6.§ (3)
bekezdésben foglaltak szerint fizethető ki.

(5)

Fenti ellátást a jegyző méltányossági jogkört gyakorolva, krízis helyzetre való
tekintettel az éves megállapított ellátást egy összegben is kifizetheti.
Ápolási díj
12. §

(1)

Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

(2)

A Települési Önkormányzat Képviselő-testülete átruházott hatáskörében a Szociális és
Egészségügyi Bizottság ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18.
életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi.

(3)

Ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, akinek családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
egyedülálló esetében annak 150 %-át.

(4)

A (1 -3) bekezdésben meghatározott ellátási forma megállapítása során a Szt. 40. §-tól
a 43/B. §-ig megfelelően alkalmazni kell.

Átmeneti segély
13. §
(1)

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal
küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújthat, feltéve, ha a kialakult élethelyzet
önhibájára nem vonatkoztatható vissza, a kérelmező terhére nem róható fel.

(2)

A polgármester kivételesen méltányos esetben, évente egyszeri 4.000,- Ft-ig terjedő
azonnali segélyt állapíthat meg, gyógyszer-, kórházi kezelés esetére. A kérelem indokát
bizonyítani kell.

(3)

Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. Az alkalmankénti
segély gyógyszertámogatásként, illetve az egészségbiztosítás által nem vagy csak
részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként is megítélhető.

(4)

Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy
alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen betegség, elemi kár – miatt
anyagi segítségre szorulnak.

(5)

Az átmeneti segély összege egyedülálló és családos esetén
 a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-a,
 felső határa 25.000,- Ft, kivéve az elemi károsultak segélyét, ahol a segély felső
határa 50.000,- Ft lehet.

(6)

Súlyos, az életet, testi épséget veszélyeztető, a veszélyeztetett személy hibájául fel nem
róható elemi szintű épületkárra, egyszeri alkalommal 80.000,- Ft összegű segély
adható, ezen ellátásban részesülő a segély megállapítását követő év december 31.
napjáig lakásfenntartási támogatást nem vehet igénybe.

(7)

Átmeneti segély annak a családnak adható, ahol az egy főre jutó családi
jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át, egyedülálló személy esetén, illetve ha a családban valamely családtag tartós
betegsége áll fenn, indokolt esetben átmeneti segély nyújtható akkor is, ha az egy főre
jutó jövedelem a (7) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladja, de nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.

(8)

Kivételesen méltányosságból jövedelemhatárra való tekintet nélkül átmeneti segély
állapítható meg annak a személynek, aki a kérelem benyújtását megelőző 2 éven belül
nem részesült szociális ellátásban.

(9)

Az átmeneti segély egy naptári éven belül maximum négy alkalommal nyújtható be.
Temetési segély
14. §

(1)

Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott,
annak ellenére, hogy arra nem volt köteles vagy tartásra köteles hozzátartozó volt
ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását
veszélyezteti.

(2)

Temetési segély állapítható meg,
a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem eléri az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetében annak 200%-át,

(3)

Temetési segély nem állapítható meg,
b) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. tv. 16. §-a alapján temetési
hozzájárulásban részesült,
c) valamint abban az esetben, ha a temetés helye nem Magyarországon van.

(4)

A temetési segély összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-ától 200%áig terjedhet.

(5)

Amennyiben a kérelmező jövedelme meghaladja a (2) bekezdés a) pontjában
feltüntetett mértéket, úgy a Polgármester különös méltányosságból a kérelmezőt
10.000.- Ft összegű temetési segélyben részesítheti.

(6)

A temetési segély iránti kérelem a temetési számla kiállításától számított 30 napon
belül nyújtható be.

(7)

A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell:
 amennyiben a haláleset nem helyben történt, a halotti anyakönyvi kivonatot,
 jövedelemigazolásokat,
 a temetési számla eredeti példányát.
Közgyógyellátás
15. §

(1)

A Jegyző közgyógyellátási jogosultságot állapít meg, annak a szociálisan rászorult
személynek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nem egyedül élő személy esetében
150%-át, egyedül élő esetében 200 %-t, továbbá a havi rendszeres gyógyító ellátás
költségének mértékét az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át
meghaladja.

(2)

Az eljárás során az Szt. 49-53. §-ban, valamint a Korm. rendeletben meghatározott
szabályokat kell alkalmazni.

Természetben nyújtott szociális ellátások
16. §
(1)

(1)

Természetbeni szociális ellátásként nyújtható:
a) lakásfenntartási támogatás,
b) átmeneti segély,
c) köztemetés,
d) közgyógyellátás.
Szociális szolgáltatások
17. §
Ezen ellátások a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó
ellátások.
Szociális alapszolgáltatások
18. §

(1)

A szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat
 étkeztetést,
 házi segítségnyújtást
 jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,
 nappali ellátást biztosít társulás formájában.

(2)

Társulás neve: Gyömrő és Környéke Társulás

(3)

Székhelye: 2230. Gyömrő Szabadság út 1.

(4)

Célja: A Mötv.-ben meghatározott önkormányzati társulási jog gyakorlati
érvényesítésével a társult önkormányzatok közös érdekű feladatainak célszerű,
gazdaságosabb,
hatékonyabb
megvalósításával
polgároknak
nyújtott
közszolgáltatásaik színvonalainak javításával a tagok önkéntességének és
egyenjogúságának tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos
teherviselés szerint, a közös feladatmegvalósítás alapján a feladatok ellátásával és a
közös intézményi struktúra fenntartásával járó költségek csökkentése.
Záró rendelkezések
19. §

A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális törvényt és a vonatkozó
jogszabályokat kell alkalmazni.
E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg Gyömrő Város
Önkormányzat Képviselő - testületének pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról
valamint a személyes gondoskodásról szóló 4/2010.(III.17.) sz. rendelete, illetve a
4/2010.(III.17.) sz. rendelet módosításáról szóló 13/2011.(V.03.) sz. rendelet hatályát veszti.
Gyömrő, 2013.
Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: ………………………….
Varga Ernő
jegyző

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
21/2013. sz. rendeletét
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
valamint a személyes gondoskodásokról
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv-ben
(továbbiakban: Szt.), valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§-a (1) bekezdésének 8. pontjában biztosított feladatkörében eljárva az
alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
A rendelet célja

l. §
(1)
E törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében
meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a
szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.
A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük
terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak.
A szociális ellátás feltételeinek biztosítása — az egyének önmagukért és családjukért,
valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl — az állam központi
szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.
A rendelet hatálya
2. §
(1)

A rendelet hatálya – az e.) pontban foglalt eltérésekkel – kiterjed Gyömrő város
közigazgatási területén élő:
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándorlottakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra
d) magyar hatóság által menekültként elismert személyekre,
e) valamint az Szt. 3. § (2)-(3) bekezdésében felsorolt személyekre.

(2)

Az önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére köteles az arra
rászorulóknak – különös tekintettel a hajléktalan személyre - átmeneti segélyt, étkezést
biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.

(3)

Az ellátást a (2) bekezdés szerinti ideiglenes intézkedéséről haladéktalanul értesíti a
hatáskörrel rendelkező illetékes szervet. Az értesítéssel egyidejűleg követelheti a
kifizetett átmeneti segély megtérítését.

(4)

A hajléktalan személyek ügyében szociális igazgatási eljárásra az a szociális hatáskört
gyakorló szerv az illetékes, amelynek illetékességi területét a hajléktalan személy az
ellátás igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási helyként megjelölte.
Általános szabályok
3. §

(1)

A rendelet alkalmazása szempontjából meghatározó alapvető fogalmakat a Szt. 4. §-a
tartalmazza.
Eljárási szabályok
4. §

(1)

E rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes általános eljárási
szabályokat az Szt. és az egyéb jogszabályok határozzák meg.

(2)

A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség
megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási eljárási törvényt kell
alkalmazni. Amennyiben az eljárásban nincs ellenérdekű fél, úgy a döntés
egyszerűsített határozat formájában is meghozható.

(3)

Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási
formák részletezik.

(4)

Az eljárás megindítása történhet:




kérelemre (a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.
(III.27.)
Kormányrendelet
(továbbiakban:
Korm.rendelet)
kötelező
kérelemnyomtatványai alapján),
hivatalból.

A kérelmet a Hivatal illetékes ügyintézőjénél kell előterjeszteni, vagy postai úton
benyújtani.
(5)

A kérelem elbírálására az a szociális hatáskört gyakoroló szerv köteles, amelynek
illetékességi területén a kérelmező lakcíme van. Az igénylő lakcíme az a lakóhely vagy
tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik.

(6)

Ha adott szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához e rendelet szerint vagyoni,
jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, illetve igazolást kell benyújtani, akkor
ezek tekintetében a jövedelemszámításnál irányadó időszak:
 a havonta mérhető jövedelmeknél egy hónap,
 egyéb jövedelmeknél egy év.

(7)

A kérelmező köteles együttműködni az önkormányzattal a szociális helyzetének
feltárásában.
Ha arról a rendelet rendelkezik, a kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja
jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat és mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket a
rendelet az egyes ellátásoknál előír, továbbá amelyek az ügy elbírásához
elengedhetetlenül szükségesek.

(8)

Amennyiben az önkormányzat a környezettanulmány lefolytatása alapján kérelmező
életkörülményeire tekintettel a (7) bekezdésben foglaltakat vitatja, felhívhatja a
kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon
fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Ha az ellátást megállapító
szerv a jövedelmet vélelmezi, a vélelmezett havi jövedelem nem haladhatja meg a
család által lakott lakás és a tulajdonában álló vagyontárgyak egy főre jutó együttes
havi fenntartási költségének háromszorosát.

(9)

A szociális hatáskört gyakorló szerv tájékoztatást nyújt
c) a Szt. szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások igénybevételi feltételeiről és az
igényléshez szükséges iratokról,
d) a Szt.-ben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és
szolgáltatásokkal kapcsolatban a helyben igénybe vehető ellátások és
szolgáltatások köréről, feltételeiről és az igénybevétel eljárási kérdéseiről.
A szociális igazgatási szervei
5. §

(1)

Az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket

a)
b)
c)

a helyi önkormányzat képviselő-testülete,
a polgármester,
a jegyző
gyakorolja.

(2)

A települési önkormányzat képviselő-testületétől kapott átruházott hatáskörben a
Szociális és Egészségügyi Bizottság gyakorolja a
c) átmeneti segély megállapítását,
d) az Szt. 43/B. § (1) bekezdésében meghatározott ápolási díj megállapítását,
(továbbiakban: ápolási díj )

(3)

A települési önkormányzat képviselő-testületétől kapott átruházott hatáskörben a
polgármester hatáskörében tartozó szociális ellátások:
c)
azonnali segély megállapítása,
d)
temetési segély megállapítása.

(4)

A jegyző első fokon az alábbi hatáskörébe utalt hatósági ügyekben dönt:
a) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
b) Rendszeres szociális segélyre való jogosultság megállapítása,
c) Normatív lakásfenntartási támogatás, valamint a
d) Az Szt. 50 § (3) bek. alapján közgyógyellátásra való jogosultság megállapításáról.
(továbbiakban: közgyógyellátás)
e) Ellátja az Szt-ben és a külön jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat.

(5)

A jogosultságot megállapító szerv
a) az időskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre és az ápolási díjra (a
továbbiakban együtt: havi rendszeres szociális ellátás) való jogosultság feltételeinek
fennállását kétévente,
b) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását
évente legalább egyszer felülvizsgálja.

(6)

Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a havi rendszeres szociális ellátásra vagy
a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság megszűnik, akkor az ellátás
folyósítását a határozat meghozatal hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

(7)

A jogosult bejelentése vagy hivatalos tudomásszerzés alapján a havi rendszeres
szociális ellátás összegét a támogatásra való jogosultság jövedelmi feltételeinek
fennállását felül kell vizsgálni, ha az ellátás megállapításának alapjául szolgáló
jövedelemben tartós változás történt, vagy az ellátás megállapításánál figyelembe vett,
egy háztartásban élő családtagok száma megváltozott.

(8)

Az ellátások további felülvizsgálatát a Szt.25 § (4-12) bekezdése szabályozza.
Jogorvoslat
6. §

(1)
(2)

Ha az ügyben első fokon a polgármester, illetve a Szociális és Egészségügyi Bizottság
döntött, a fellebbezés elbírálására a képviselő-testület jogosult.
Az önkormányzat képviselő-testülete valamennyi szociális ellátás vonatkozásában
méltányossági jogkört gyakorolhat.

(3)

Ha a hatósági ügyben első fokon a jegyző döntött, a fellebbezés elbírálására a Pest
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala jogosult.
Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése
7. §

(1)

Szt. 17.§-ában meghatározottak az irányadók.
Adatkezelés
8. §

(1)

A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása,
fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet.

(2)

A nyilvántartások vezetése számítógépes programmal történik, annak részletes
szabályait a Szt. 18-24. §-a tartalmazza.

(3)

A szociális ellátások nyilvántartása az WIN-szoc. elnevezésű program alkalmazásával
biztosított.

(4)

A személyes szociális gondoskodásban részesülőkről az ellátó szociális intézmény
vezetője – külön jogszabály által előírt adattartalmú – nyilvántartást vezet.

(5)

A szociális igazgatási eljárás során a szociális hatáskört gyakorló szerv adatot kérhet a
polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervtől, valamint az ingatlanügyi
hatóságtól a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása céljából.
II. fejezet
Pénzbeli ellátások

(1)

(2)

Az ellátások formái
9. §
A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás
nyújtható.
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások:








aktívkorúak ellátása (foglalkoztatás helyettesítő támogatás, rendszeres szociális
segély),
lakásfenntartási támogatás,
ápolási díj,
átmeneti segély,
temetési segély,
közgyógyellátás,
azonnali segély.
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
Aktív korúak ellátása
10. §

(1)

Az aktív korúak ellátása igénybevételének módját jogosultsági és folyósítási
feltételeinek módját az Szt. 33–37/C. §, valamint a Korm. rendelet 15-17/B. §
szabályozza.

(2)

A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg, annak az aktív korú
személynek, aki az Szt. 33. § (1)-(6) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.

(3)

Az a személy, akinek a (2) bekezdésben meghatározottak alapján aktív korúak ellátásra
való jogosultságát megállapították az Szt. 35. §-ban meghatározottak alapján
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, az Szt. 37. § alapján rendszeres szociális
segélyre jogosult.

(4)

A jogosultság egyéb feltételeiről és eljárási szabályairól az Szt. 35-37/D. §-ai
rendelkeznek.

(5)

Rendszeres szociális segélyre jogosult az a 14 év alatti kiskorú gyermeket nevelő
kérelmező, akinek az intézményvezető által kiállított igazolás alapján a gyermek
napközbeni ellátását a biztosító intézmény a gyermek egészségi állapotára való
tekintettel, vagy egyéb más esetekre való hivatkozással nem tudja biztosítani.

(6)

A rendszeres szociális segélyben aktív korú nem foglalkoztatott /az Szt. 37.§ a. pontja
kivételével/ köteles a Vecsés és Környéke Társulás fenntartásában működő
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal (továbbiakban CSASE), valamint az
illetékes Munkaügyi Központ kirendeltségével együttműködni.

(7)

Az együttműködés keretében jogosultnak minősül, az aki
a) az együttműködésre kijelölt szervnél kérelmezi nyilvántartásba vételét,
b) a beilleszkedését segítő programba való részvételről írásban megállapodik az
együttműködésre kijelölt szervvel, és
c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.

(8)

Beilleszkedést segítő program típusai:
 kapcsolattartás,
 képesség- fejlesztő és életmódformáló foglalkozások,
 képzésben, oktatásban való részvétel,
 munkavégzésre való felkészítés,
 közfoglalkoztatási forma valamelyikében való részvétel,
 munkaügyi központtal való együttműködés, szakember bevonásával.

(9)

Együttműködésre kötelezett együttműködési kötelezettségének hiányát, valamint
közfoglalkoztatásban és képzésben való részvétel alóli akadályoztatását kérelem
alapján, az alábbiak szerint igazolhatja:
- egészségügyi és mentális problémák miatti indok alapján: házi orvosi igazolás
benyújtása,
- családi körülményeire való hivatkozással a CSASE igazolása.

(10)

Amennyiben az együttműködési kötelezettségének hiányát a rendeletben
meghatározottak szerint az együttműködés időpontjától számított 8 napon belül nem
igazolja a kötelezett, úgy a támogatás 3 hónapra felfüggeszthető.

(11)

A rendszeres szociális segély havi összegének megállapításánál az Szt. 37.§ (4-5) bek.
az irányadó.

(12)

Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították
(kivétel az Szt. 37. §- ban foglaltak) - foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult.

(13)

Az önkormányzat foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság egyéb
feltételeként előírja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a
lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított
feltételeket teljesítse.
E rendeletben megállapított feltételek:
- lakott lakás vagy ház és annak udvarának, kertjének tisztántartása,
- kerítésen kívül határos terület, járda folyamatos tisztán tartása,
- az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának valamint higiénikus
állapotának biztosítása.

(14)

Fent megjelölt esetek folyamatos ellenőrzése, és a hiányosságok jelzése elsősorban a
közterület-felügyelők feladata.

(15)

A rendeletben megállapított hiányossági feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a
jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos határidő kitűzésével a jegyző - az elvégzendő
tevékenységek konkrét megjelölésével – felszólítja.

(16)

A kötelezettség nem teljesítése esetén a jegyző ismételten felszólítja jogosultat.

(17)

Amennyiben a jogosult ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti e rendeletben foglalt
kötelezettségeit, úgy részére az ellátás folyósítása (foglalkoztatást helyettesítő
támogatás)3 hónap időtartamra felfüggesztésre kerül.

(18)

Amennyiben 3 hónapon belül jogosult kötelezettségének eleget tesz,
folyósításra kerül.

(19)

Kötelezettség nem teljesítését, és annak okára való igazolást az önkormányzat csak
betegségre való hivatkozással fogadja el, mely esetben hivatalos orvosi igazolást kell
jogosultnak benyújtania.

(20)

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy
kötelezettségét az Szt. 35. § (3) bekezdése alapján teljesíti.

(21)

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy az Szt. 37.§ (3)
bekezdésében meghatározott önkéntes tevékenység teljesítésének érdekében köteles a
CSASE- val együttműködni.
A CSASE a felülvizsgálathoz szükséges igazolásokat köteles hatóságom részére
megküldi.

(22)

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80 %.-a.

ellátás tovább

együttműködési

(23)

A foglalkoztatás helyettesítő támogatás folyósításának megszüntetésére az Szt. 34. §
(2) bekezdése, valamint a 36. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadóak, a
szüneteltetésére az Szt. 36. § (1) bekezdésében és a 37/B. § (1) bekezdésében
meghatározottak az irányadóak.

(24)

Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát, annak a foglalkoztatás
helyettesítő támogatásra, valamint rendszeres szociális segélyre jogosult személynek,
aki az Szt. 34. § (2), -ben, valamint a 37/B. § (2) bekezdésében meghatározottaknak
megfelel.

(25)

A közfoglalkoztatásban részt vevő személy esetében a foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra, valamint a rendszeres szociális segélyre való jogosultság felülvizsgálatát
a közfoglalkoztatás megszűnését követően kell lefolytatni.

(26)

A hajléktalan személy részére megállapított aktív korúak ellátására való jogosultság az
Szt. 37/C. § - ban foglaltak alapján történik.

(27)

A CSASE legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program
végrehajtásáról és amennyiben szükséges – a személy bevonásával – módosítja a
programot.
Lakásfenntartási támogatás
11. §

(1)

A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására és folyósítására az Szt.38. §--a
az irányadó.

(2)

A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltétele, hogy a
kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja lakókörnyezetének tisztántartására
köteles.

(3)

A lakókörnyezet tisztántartására vonatkozó eljárások az e rendelet 10. §-nak (16-22)
bekezdésével azonosak.

(4)

A normatív lakásfenntartási támogatások kifizetése a Korm.rendelet 6.§ (3)
bekezdésben foglaltak szerint fizethető ki.

(5)

Fenti ellátást a jegyző méltányossági jogkört gyakorolva, krízis helyzetre való
tekintettel az éves megállapított ellátást egy összegben is kifizetheti.
Ápolási díj
12. §

(1)

Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

(2)

A Települési Önkormányzat Képviselő-testülete átruházott hatáskörében a Szociális és
Egészségügyi Bizottság ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18.
életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi.

(3)

Ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, akinek családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
egyedülálló esetében annak 150 %-át.

(4)

A (1 -3) bekezdésben meghatározott ellátási forma megállapítása során a Szt. 40. §-tól
a 43/B. §-ig megfelelően alkalmazni kell.
Átmeneti segély
13. §

(1)

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal
küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújthat, feltéve, ha a kialakult élethelyzet
önhibájára nem vonatkoztatható vissza, a kérelmező terhére nem róható fel.

(2)

A polgármester kivételesen méltányos esetben, évente egyszeri 4.000,- Ft-ig terjedő
azonnali segélyt állapíthat meg, gyógyszer-, kórházi kezelés esetére. A kérelem indokát
bizonyítani kell.

(3)

Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. Az alkalmankénti
segély gyógyszertámogatásként, illetve az egészségbiztosítás által nem vagy csak
részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként is megítélhető.

(4)

Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy
alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen betegség, elemi kár – miatt
anyagi segítségre szorulnak.

(5)

Az átmeneti segély összege egyedülálló és családos esetén
 a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-a,
 felső határa 25.000,- Ft, kivéve az elemi károsultak segélyét, ahol a segély felső
határa 50.000,- Ft lehet.

(6)

Súlyos, az életet, testi épséget veszélyeztető, a veszélyeztetett személy hibájául fel nem
róható elemi szintű épületkárra, egyszeri alkalommal 80.000,- Ft összegű segély
adható, ezen ellátásban részesülő a segély megállapítását követő év december 31.
napjáig lakásfenntartási támogatást nem vehet igénybe.

(7)

Átmeneti segély annak a családnak adható, ahol az egy főre jutó családi
jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át, egyedülálló személy esetén, illetve ha a családban valamely családtag tartós
betegsége áll fenn, indokolt esetben átmeneti segély nyújtható akkor is, ha az egy főre
jutó jövedelem a (7) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladja, de nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.

(8)

Kivételesen méltányosságból jövedelemhatárra való tekintet nélkül átmeneti segély
állapítható meg annak a személynek, aki a kérelem benyújtását megelőző 2 éven belül
nem részesült szociális ellátásban.

(9)

Az átmeneti segély egy naptári éven belül maximum négy alkalommal nyújtható be.

Temetési segély
14. §
(1)

Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott,
annak ellenére, hogy arra nem volt köteles vagy tartásra köteles hozzátartozó volt
ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását
veszélyezteti.

(2)

Temetési segély állapítható meg,
a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem eléri az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetében annak 200%-át,

(3)

Temetési segély nem állapítható meg,
a) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. tv. 16. §-a alapján temetési
hozzájárulásban részesült,
b) valamint abban az esetben, ha a temetés helye nem Magyarországon van.

(4)

A temetési segély összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-ától 200%áig terjedhet.

(5)

Amennyiben a kérelmező jövedelme meghaladja a (2) bekezdés a) pontjában
feltüntetett mértéket, úgy a Polgármester különös méltányosságból a kérelmezőt
10.000.- Ft összegű temetési segélyben részesítheti.

(6)

A temetési segély iránti kérelem a temetési számla kiállításától számított 30 napon
belül nyújtható be.

(7)

A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell:
 amennyiben a haláleset nem helyben történt, a halotti anyakönyvi kivonatot,
 jövedelemigazolásokat,
 a temetési számla eredeti példányát.
Közgyógyellátás
15. §

(1)

A Jegyző közgyógyellátási jogosultságot állapít meg, annak a szociálisan rászorult
személynek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nem egyedül élő személy esetében
150%-át, egyedül élő esetében 200 %-t, továbbá a havi rendszeres gyógyító ellátás
költségének mértékét az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át
meghaladja.

(2)

Az eljárás során az Szt. 49-53. §-ban, valamint a Korm. rendeletben meghatározott
szabályokat kell alkalmazni.
Természetben nyújtott szociális ellátások
16. §

(1)

Természetbeni szociális ellátásként nyújtható:
a) lakásfenntartási támogatás,

b) átmeneti segély,
c) köztemetés,
d) közgyógyellátás.
Szociális szolgáltatások
17. §
(1)

Ezen ellátások a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó
ellátások.
Szociális alapszolgáltatások
18. §

(1)

A szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat
 étkeztetést,
 házi segítségnyújtást
 jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,
 nappali ellátást biztosít társulás formájában.

(2)

Társulás neve: Gyömrő és Környéke Társulás

(3)

Székhelye: 2230. Gyömrő Szabadság út 1.

(4)

Célja: A Mötv.-ben meghatározott önkormányzati társulási jog gyakorlati
érvényesítésével a társult önkormányzatok közös érdekű feladatainak célszerű,
gazdaságosabb,
hatékonyabb
megvalósításával
polgároknak
nyújtott
közszolgáltatásaik színvonalainak javításával a tagok önkéntességének és
egyenjogúságának tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos
teherviselés szerint, a közös feladatmegvalósítás alapján a feladatok ellátásával és a
közös intézményi struktúra fenntartásával járó költségek csökkentése.
Záró rendelkezések
19. §

A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális törvényt és a vonatkozó
jogszabályokat kell alkalmazni.
E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg Gyömrő Város
Önkormányzat Képviselő - testületének pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról
valamint a személyes gondoskodásról szóló 4/2010.(III.17.) sz. rendelete, illetve a
4/2010.(III.17.) sz. rendelet módosításáról szóló 13/2011.(V.03.) sz. rendelet hatályát veszti.
Gyömrő, 2013.
Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: ………………………….
Varga Ernő
jegyző

8. napirendi pont:
Döntés az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló
rendelet megalkotásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Varga Ernő jegyző: Tisztelt Képviselő – testület! Aljegyző asszonnyal közösen előkészítették
az anyagot, de időközben egy módosításra tennének javaslatot. Szeptember 1-től van
lehetősége az önkormányzatnak a közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról
rendelkezni. A szöveg, amit a rendeletben bevezetnének az alábbi:
„Az önkormányzat tulajdonában álló közterületen tilos a szeszesital fogyasztása a (2)
bekezdésben meghatározott esetek kivételével.
(2) A tilalom hatálya nem terjed ki:
a) az érvényes közterület-használati szerződéssel rendelkező vendéglátó egységekre
nyitvatartási időben, valamint az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező alkalmi
rendezvényekre.
b) minden év első és utolsó napjára.”
Miután ezt a 30.§ szeretnék bevezetni, ezért a jelenlegi 30.§-tól felfelé a számozás egyel
megnőne. Javasolja tehát a rendelet elfogadását az alábbi kiegészítéssel.”
Gyenes Levente polgármester: Aki a Jegyző úr által tett módosítást elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő – testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal elfogadja.
Gyenes Levente polgármester: Aki a jegyzőkönyv 8. sz. mellékletét képező előterjesztés
alapján a módosítással együtt az alábbi rendelet – tervezetet:
az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, valamint a mozgóképről szóló 2004.
évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.
1.
1.

A rendelet hatálya

§ A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő Város közigazgatási területén

a) a Gyömrő Város Önkormányzat tulajdonában lévő és az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi
számmutatójában közterületként nyilvántartott belterületi földrészletre, és
b)belterületi földrészlet és építmény közhasználatra átadott részére, vagy a gyalogos forgalom
részére átadott területre.
2. Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásban:
1. Fülke: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, huzamos emberi
tartózkodásra alkalmas, 2 négyzetmétert meg nem haladó alapterületű építmény.

2. Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, huzamos
emberi tartózkodásra alkalmas, 2-12 négyzetméter alapterületű építmény.
3. Nyílt szerkezetű pult, állvány: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem rögzített, ideiglenes,
kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet.
4. Kirakat: kereskedelmi vagy szolgáltató létesítmény, műhely helyiségével közvetlen
kapcsolatban lévő vagy annak tevékenységével összefüggő, elsősorban árubemutatásra
szolgáló közterületre vagy közhasználatra átadott területre nyíló üvegezett felület.
5. Reklámvitrin: egyedi megjelenésű, egy vagy több oldalon üveglappal borított szerkezetű,
jellemzően termék elhelyezésére, valamely üzlet, vállalkozás áruválasztékának bemutatását
szolgáló kirakatnak nem minősülő hirdető-berendezés.
6. Hirdető-berendezés: azon vizuális, audió vagy audióvizuális berendezés, amely felületén,
vagy amelynek működése közben reklámnak vagy hirdetésnek minősülő információk jelennek
meg.
7. Cégtábla, címtábla: a tevékenység helyén általában a fal síkjával párhuzamosan elhelyezett,
a cég jelképét, nevét, az ott folytatott tevékenységre utaló feliratot tartalmazó tábla.
8. Cégér: valamely tevékenységet szimbolizáló, a tevékenység helyét képező ingatlanon
elhelyezett, általában a fal síkjából derékszögben kiemelkedő, kisméretű tárgy.
9. Vendéglátó terasz, előkert: az épületben lévő vendéglátóhelyhez tartozó, de az épületen
kívül kialakított vendégtér.
a) Idényjellegű terasz, előkert: 240 napot meg nem haladó időtartamra létesített épületben lévő
vendéglátóhelyhez tartozó, de az épületen kívül kialakított vendégtér.
b) Tartós használatú terasz-előkert: 240 napot meghaladó időtartamra létesített épületben lévő
vendéglátóhelyhez tartozó, de az épületen kívül kialakított vendégtér.
10. E rendelet hatálya alá eső, növényzettel fedett közterületek esetében:
a) Zöldterület: közigazgatási terület-felhasználási egység, a város más terület-felhasználási
egységbe nem tartozó, közhasználatú része (fásított köztér, közkert, közpark).
b) Zöldfelület: állandóan vagy időszakosan növényzettel fedett biológiailag aktív felület.
11. Molinó felület: az épületeken, az épületek vagy közterületen lévő oszlopok között
kifeszített textil vagy műanyag reklámhordozó.
12. Reklámzászló: olyan - rögzített egyedi méretű tartószerkezetre (zászlórúdra) szerelt,
állandó tartalmú - textil vagy textil jellegű egyéb anyagból készült hirdető-felület, mely
gazdasági-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó tevékenységet végzők megnevezéséről,
tevékenységéről, telephelyéről, annak megközelítéséről ad információt.
13. Koldulás: közterületen vagy nyilvános helyen pénzt vagy egyéb dolgot kéregetve gyűjtő
tevékenység vagy erre utaló magatartás tanúsítása, mely nem jár együtt mások zaklatásával,
házalással, és nem gyermekkorú személy társaságában vagy a gyermekkorú személy
rábírásával történik.
14. Szórólaposztás: kis terjedelmű, hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő) vagy
tájékoztatási célú nyomtatvány, irat kézből kézbe történő ingyenes átadása.
3. Eljárási szabály
3. § A rendelet hatálya alá tartozó közterületek használatához történő hozzájárulásról a
polgármester dönt.
4. A közterület-használat és a közterület-használati hozzájárulás
4. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra - a jogszabályok keretei között - bárki
szabadon használhatja.
(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.

(3) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület vagy annak
meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét a rendeletben
megfogalmazott módon akadályozza.
5. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat)
közterület-használati hozzájárulás és a hozzájárulást is tartalmazó írásbeli szerződés
megkötése (továbbiakban együtt: közterület-használati hozzájárulás) szükséges.
(2) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:
1. közterületbe nyúló védőtető, előtető, ernyőszerkezet és azon hirdető-berendezés,
reklámhordozó (ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezést is),
kirakat, reklámvitrin, a közterületbe 10 cm-en túl benyúló cég- vagy címtábla létesítéséhez
elhelyezéséhez, fennmaradásához;
2. hirdető-berendezés, molinó felület, reklámzászló és reklám céllal elhelyezett termékek
elhelyezéséhez, fennmaradásához, ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés, óriásplakát közterületen történő elhelyezését, fennmaradását is, továbbá a
közterületre jogszerűen - különösen hozzájárulás vagy jogszabály rendelkezése alapján kihelyezett bármilyen építményre vagy tárgyra (különösen pavilonra, nyílt szerkezetű
elárusítópultra, építési vagy egyéb célt szolgáló állványzatra) felszerelt reklám, reklámhordozó
berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához; valamint bármilyen képek vagy reklámok
közterületre történő vetítéséhez, és az erre a célra szolgáló berendezések közterületre történő
elhelyezéséhez, fennmaradásához;
3. árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, épület létesítéséhez,
fennmaradásához, a már meglévő ilyen fülkék, pavilonok, épületek működéséhez;
4. az üzlet homlokzatával érintkező közterületen ideiglenes vagy idényjellegű árusításhoz,
árubemutató kihelyezéséhez, fennmaradásához, mozgó árusítóhely létesítéséhez,
fennmaradásához;
5. üzemanyagtöltő állomás, üzemanyag-egységárat jelző berendezés
6. a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezéséhez,
fennmaradásához, amennyiben azok nem a közút tartozékai;
7. utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla, köztéri óra, kivetítő- és videofal-berendezés
elhelyezéséhez, fennmaradásához;
8. utcai árusító és egyéb (különösen pénzváltó-, ital-, tömegközlekedési eszközök
igénybevételére szolgáló jegy-, telefonkártya-, bank-, ATM) automaták felállításához,
fennmaradásához;
9. építési munkával kapcsolatos létesítmények (különösen építési állványzat, munkaterület
körülhatárolása, irodakonténer, konténer és tartozékai), valamint építmények és törmelékek
elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához;
10. alkalmi és mozgóárusításhoz, szórólap osztásához, szolgáltató tevékenység végzéséhez,
szórakoztató tevékenység folytatásához,
11. film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület
rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza, kivéve a mozgóképről
szóló 2004. évi II. törvény szerinti közterületi filmforgatást, ha nem kizárólag technikai
kiszolgálás és stábparkolás célú a közterület-használat;
12. sport-, kulturális és családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények, kiállítások, vásárok,
piacok (a továbbiakban együtt: rendezvények) megtartásához szükséges közterületi helyszín
használatához, mutatványos tevékenység folytatásához, továbbá az ezekhez kapcsolódó
ideiglenes parkolók létesítéséhez, elhelyezéséhez, fennmaradásához;
13. a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (különösen
vendéglátó terasz, előkert);
14. települési szilárdhulladék-gyűjtő konténer elhelyezéséhez vagy hulladékgyűjtő edény
állandó elhelyezéséhez (kivéve Gyömrő Város területén a köztisztasági feladatokat ellátó

szerv vagy jogi személy által kezelt kommunális hulladék részére rendszeresített
gyűjtőedény);
15. őrzött parkoló létesítéséhez, fennmaradásához;
16. alkalmankénti rakodás céljából közterület kizárólagos használatához;
17. civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtéshez szükséges építmények,
berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;
18. ételosztáshoz szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;
19. forgalomból ideiglenesen kivont járművek 30 napon túli tárolásához mellékútvonalon;
20. a Városi Emlékhely területén megemlékezés, megemlékezés céljára szolgáló rendezvény
tartásához;
21. megújuló energiaforrások műtárgyai elhelyezéséhez.
(3) A (2) bekezdés 1., 2., 3., 7. és 13. pontjában meghatározott közterület-használat esetén a
közterület-használati hozzájárulás feltétele a vonatkozó rendelet szerinti településképi
bejelentési eljárás lefolytatása, a bejelentés tudomásulvétele, kikötések esetén azok
figyelembevétele.
6. § (1) Nem kell közterület-használati hozzájárulás:
a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos munkák
elvégzéséhez;
b) fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;
c) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló
berendezések elhelyezéséhez;
d) elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények
hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez;
e) a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett, illetve a 30 percet meg nem haladó
időtartamú film-, televízió-, videó- és hangfelvételek készítéséhez, továbbá, ha turisztikai vagy
családi célból készül a felvétel;
f) reklámot nem tartalmazó előtető, védőtető, ernyőszerkezet elhelyezéséhez, ha annak
közterülettel érintkező felülete a 2 négyzetmétert nem haladja meg;
g) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok
elvégzéséhez;
h) futóversenyek, kerékpárversenyek útvonalának biztosításához.
(2) A közterület-használati hozzájárulás nélkül végezhető közterület-igénybevétel az (1)
bekezdés a), d) és g) pontjában foglalt eseteit a használat megkezdése előtt be kell jelenteni a
város közigazgatási területén közútkezelésért felelős személynek.
5. Vendéglátó terasz-előkert létesítése
7. § (1) Vendéglátó teraszok csak akkor létesíthetők a közterületi járdákon, ha a terasz által
elfoglalt terület miatt visszamaradó gyalogos járófelület szélessége legalább 1,5 méter.
(2) Épülethomlokzat előtt vendéglátó terasz csak akkor létesíthető, ha:
a) a társasház tulajdonosai a társasházakra vonatkozó jogszabályok szerint a hozzájárulásukat
megadják, valamint az üzemeltető a hozzájáruló határozatban esetlegesen kikötött feltételeket
tudomásul veszi, és azokat betartja,
b) az épület földszinti rendeltetési egységeinek akadálytalan megközelítése biztosított,
c) a terasz használata nem zavarja az épület rendeltetésszerű használatát.
(3) A vendéglátó terasz homlokzattal párhuzamos hosszmérete nem haladhatja meg az épület
homlokzati hosszméretét, figyelembe véve a kapubejárat és az egyéb rendeltetési egységek
kirakatainak és bejáratainak akadálytalan megközelítését is.
(4) Ha az épület földszintjén vagy magasföldszintjén lakás található, akkor a vendéglátó terasz
kialakításához a földszinti vagy magasföldszinti lakás tulajdonosának írásbeli hozzájárulását

meg kell szerezni. Hozzájárulás hiányában a terasz kialakításához közterületi hozzájárulás
nem adható.
(5) Vendéglátó teraszra vonatkozó közterület-használati megállapodásban elő kell írni a
szerződés megszűnése esetére a terasz elbontásának kötelezettségét.
6. Filmforgatás céljára történő használat jóváhagyása
8. § (1) A mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterülethasználat (a továbbiakban: filmforgatás céljára történő közterület-használat) vonatkozásában a
rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon
előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban a közútkezelő a
véleményében, a forgalomtechnikai kezelő-üzemeltető az általa jóváhagyott forgalomtechnikai
tervben, a zöldfelület kezelője-üzemeltetője a hozzájárulásban, vagy bármely más, a
kérelmezett közterület-használat folytán érintett szerv, szervezet nyilatkozatában meghatároz.
A közút közterület-használatára vonatkozó közútkezelői vélemény hiányában a hatósági
szerződés nem hagyható jóvá.
(3) Az Gyömrő Város központi területén a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín,
technikai kiszolgálás, stáb parkolás) nem haladhatja meg a 150 m2 területet. A technikai
kiszolgálás és stáb parkolás céljára történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes
közterület-használat 50%-át.
(4) Kizárólag stáb parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület-használathoz
e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.
9. § (1) Filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg az
egy hetet.
(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá.
10. § A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő
megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem
tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.
11. § (1) Amennyiben a közterületre vonatkozóan már közterület-használat iránt kérelmet
nyújtottak be, a már benyújtott kérelem az elbírálás során elsőbbséget élvez.
(2) Ha a hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes
közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.
(3) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, akinek a
közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes
közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy jóváhagyott hatósági
szerződésétől eltérően szabálytalanul használta a közterületet, vagy a megállapított díjat nem
fizette meg, vagy annak, aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterülethasználati hozzájárulás nélkül használta a közterületet.
7. A közterület használati hozzájárulás megtagadásának esetei
12. § (1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:
1. olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre
lépő gyalogos észlelését akadályozná;
2. zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt maradandóan károsítja
és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területükön húzódó közművek javításához,
létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat;

3. a közút és a járda felületének reklám - ideértve a politikai reklámot is - céljára történő
használatához;
4. büfétermék és sütőipari termék, zöldség és gyümölcs nyílt szerkezetű elárusító pulton,
berendezésen vagy járművön történő értékesítéséhez,
5. olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros hatással lenne, a
közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné;
6. olyan létesítmények és berendezések létesítéséhez, amelyek működtetéséhez a szükséges
energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű
szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem
állapítható meg;
7. jármű iparszerű javítására;
8. a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező vagy a közlekedésben részt
nem vevő olyan járművek elhelyezéséhez, tárolásához, amelyeken reklámhordozó kerül
elhelyezésre (különösen reklámos utánfutók);
9. főútvonalon és főútvonal jelzőtáblával jelzett utcában üzemképtelen jármű tárolására;
10. mutatványos tevékenységre, kivéve ünnepnap vagy rendezvény alkalmából az ünnep,
illetve a rendezvény időtartamára;
11. reklámberendezésekre:
a) zöldfelületen,
b) közutak mentén a közlekedési tábla, útbaigazító tábla elhelyezésére szolgáló területen,
c) közúti közlekedési jelzőtáblákon, illetve azok 10 m-es körzetében,
d) a Városi Emlékhelyen;
12. az utcanévtábla, emléktábla szélétől számított 3 méteren belül reklámtáblák és
fényreklámok elhelyezésére;
13. annak, akinek a közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven
belül jogellenes közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt megszűnt, vagy annak, aki
a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterület-használati hozzájárulás nélkül
használta a közterületet;
14. azoknak, akiknek az Önkormányzattal szemben közterület-használati díj hátraléka van
vagy az elmúlt naptári évben ilyen jogcímen tartozása volt;
15. új pavilon létesítésére,
16. asztali és mozgóárusításra a városi emlékhely területén;
17. olyan építményekre, amelyek elhelyezését a HÉSZ nem teszi lehetővé;
18.zöldterületein lovas rendezvényre, lovagoltatásra, hadászati eszközök, járművek,
nehézgépjárművek közlekedésére, bemutatására;
19. a közterület közlekedésre szolgáló részén gépjárműről, annak platójáról, csomagtartójából,
utánfutóból történő árusításra;
20. ha a működési engedéllyel rendelkező kereskedelmi vállalkozás az üzlethelyisége
homlokzatával érintkező közterületet a falsíkjától számított 50 centiméteren túl kívánja
használatba venni, és ezzel leszűkíti a zavartalan gyalogos közlekedéshez szükséges min. 1,5
m-es járda sávszélességet vagy egyébként a meglévő parkolási módot befolyásolja.
13. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó területeken 6 óra és 22 óra között kolduló, kéregető
tevékenység nem folytatható.
(2) A rendelet hatálya alá tartozó területeken tilos kéretlenül, másokat zavaró módon
különböző szolgáltatásokat nyújtani, árusítani, osztogatni.
(3) Tilos telepengedélyhez vagy bejelentéshez kötött vállalkozói tevékenységet közterületen
folytatni. (különösen iparszerű autószerelés, gumijavítás)
(4) Abban az esetben, ha a vállalkozás olyan tevékenységre irányul, amelyhez gépjármű ki-és
behajtás szükséges, a szolgáltatáshoz kapcsolódóan a gépjárművek tárolása nem

akadályozhatja, és nem zavarhatja a közterület gyalogos- és gépjárműforgalmát. (különösen
iparszerű autószerelés, gumijavítás).
(5) Amennyiben a rendezvényen illemhelyek telepítése szükséges, akkor a rendezvényen az
egyidejűleg résztvevők száma alapján 500 főre vetítve legalább 1 akadálymentesített illemhely
kihelyezése is kötelező.
8. A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem
14. § (1) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni
kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében és az építési munkálatokkal összefüggő
közterület-használat esetében az építtetőnek vagy az általa meghatalmazott személynek kell a
közterület-használati hozzájárulást beszereznie.
(2) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell különösen:
a) a kérelmező nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének és telephelyének címét;
b) a közterület-használat célját és időtartamát;
c) a közterület-használat helyének helyrajzi szám szerinti, pontos területnagysággal és a
használat módjával történő meghatározását és helyszínrajzon történő megjelölését,
rendezvények esetén továbbá a tervezett résztvevői létszámot és a tervezett illemhelyek külön megjelölve az akadálymentesítettek - helyét és darabszámát;
d) a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát;
e) a kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben részt vevők (közreműködők) nevét és
lakcímét;
f) építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő
közterület-használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogerős építésügyi
hatósági engedélyt;
g) a rendeletben meghatározott esetekben a településképi bejelentés tudomásulvételéről szóló
döntést;
h) meglévő vagy korábban létesített reklámtáblák, hirdető-berendezések, kirakatok,
reklámvitrinek, védőtetők, előtetők és ernyőszerkezetek esetén fényképet a megjelenítésről.
(3) Települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használathoz közterület-használati
hozzájárulás akkor adható, ha a kérelmező igazolja, hogy a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatást - ennek teljesítésére jogosult szolgáltató útján - igénybe veszi.
15. § (1) A hozzájárulás iránti kérelemnek vendéglátó teraszok létesítése esetén a 16. § (2)
bekezdésben foglaltakon kívül tartalmaznia kell:
a) a 7. § (2) bekezdés a) pontjában előírt tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot;
b) a terasz mögötti épület földszinti helyiségei rendeltetésének megnevezését;
c) az épület földszinti helyiségeinek és kirakatainak megközelítéséről készült vázlatrajzot;
d) a terasz kialakítására vonatkozó településképi bejelentés tudomásulvételéről szóló döntést;
e) szükség esetén a 7. § (4) bekezdésben előírt hozzájáruló nyilatkozatot.
16. § (1) A város zöldterületeinek használatához a kérelemben meg kell adni:
a) a látogatók várható számát;
b) a várható gépkocsiforgalmat és parkolóhely igényt;
c) a rendezvény lebonyolításában részt vevők számát;
d) a higiénés feltételek biztosítására vonatkozó adatokat.
(2) A helyszínrajzon fel kell tüntetni a rendezvény megtartásához szükséges területet.
17. § (1) Az alábbi kérelmek elbírálásához az illetékes szervek hozzájárulását be kell szerezni:
a) közút és járda területét érintő közterület-használatoknál a közútkezelő hozzájárulását;

b) kereskedelmi, vendéglátó-ipari, kisipari tevékenységek esetén az ipar-kereskedelmi hatóság
hozzájárulását;
c) műemléki védettség alatt álló területen a műemlékvédelmi hatóság hozzájárulását.
(2) A kérelmet a közterület-használat megkezdése előtt legalább 15 nappal kell benyújtani.
(3) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb
(különösen építésügyi, egészségügyi, rendészeti) hatósági, szakhatósági engedélyek,
hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzését.
18. § (1) A közterület nem rendeltetésszerű, de közterület-használati hozzájárulást az 6. § (1)
bekezdésben foglaltak szerint nem igénylő igénybevételét a (2)-(4) bekezdésben foglalt
kivételekkel - lehetőleg az igénybevétel megkezdése előtt 1 nappal, legkésőbb azonban a
használat megkezdésével egyidejűleg - be kell jelenteni, az (5) bekezdésben foglaltakra is
figyelemmel.
(2) A 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti futóversenyt, valamint kerékpárversenyt legalább 30
nappal az igénybevétel előtt kell bejelenteni.
(3) A 6. § (1) bekezdés e) pontja szerinti igénybevételt nem kell bejelenteni.
(4) A 6. § (1) bekezdés b) és f) pontjában meghatározott esetekben legalább 15 nappal az
igénybevétel előtt kell bejelenteni.
(5) Az 6. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt igénybevétel esetén a bejelentést minden esetben
haladéktalanul meg kell tenni, és a bejelentéshez csatolni kell a műszaki hiba részletes leírását,
az elhárításhoz szükséges intézkedések részletes felsorolásával együtt. A bejelentést és a
közterület igénybevételét az erre jogosult szervezet jogosult ellenőrizni.
9. A közterület-használati hozzájárulás megadása
19. § (1) A közterület-használati hozzájárulási kérelem elbírálása során figyelembe kell venni
a HÉSZ a városképi, városrendezési, műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi,
közegészségügyi és köztisztasági előírásokat, kereskedelmi és turisztikai szempontokat, s
érvényesíteni kell a jogszabályok előírásait is.
(2) A kérelem elbírálása során elsőbbséget kell biztosítani az építmények építésével,
javításával és karbantartásával kapcsolatos közterület-használatnak.
20. § (1) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell különösen:
a) a jogosult nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének, telephelyének címét;
b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a
hozzájárulás érvényes;
c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos
meghatározását;
d) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában
foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes;
e) a hozzájárulás megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli
helyreállításának kötelezettségét;
f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének
módját, díjmentesség esetén, annak tényét;
g) a jogosult közterületet érintő tevékenységében részt vevők nevét és lakcímét;
h) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és
kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a
munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást;
i) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és
tisztántartási kötelezettség előírását;

j) a közterület-használati hozzájárulás átengedésének tilalmát annak rögzítésével, hogy a
közterület-használati hozzájárulás kizárólag a jogosult részére szól, azonban lehetősége van a
közterület-használathoz közreműködőket igénybe venni, de a közterület-használat joga tovább
nem ruházható.
(2) A közterület-használati hozzájárulást meg kell küldeni:
a) a kérelmezőnek,
b) a pénzügyi és gazdálkodási irodának.
(3) A közterület-használati hozzájárulásról értesíteni kell:
a) közterület-felügyelőket,
b) a Monori Rendőr-kapitányságot a rendezvényekkel kapcsolatban.
(4) A közterület-használati hozzájárulás megtagadását közölni kell:
a) a kérelmezővel,
b) Monori Rendőr-kapitánysággal.
(5) A közterület-használati hozzájárulást tartalmazó szerződést a közterület-használati
hozzájárulásról szóló döntés meghozatalát követő 30 napon belül a kérelmezőnek alá kell írni,
ellenkező esetben kérelmét visszavontnak kell tekinteni. Nem adható közterület-használati
hozzájárulás ugyanannak a kérelmezőnek ugyanazon közterület használatára és ugyanazon
tevékenységre vonatkozóan az aláírás hiánya miatti második visszavonást követő 6 hónapon
belül.
21. § A közterület-használati hozzájárulás alapján a közterületet kizárólag a jogosult, valamint
a 22. § (1) bekezdés g) pontjában felsoroltak (közreműködők) használhatják. A közterülethasználati hozzájárulás harmadik személy részére át nem engedhető, az kizárólag a jogosult
részére szól, azonban ez nem korlátozza a jogosult azon jogát, hogy a közterület-használathoz
közreműködőket vegyen igénybe.
22. § (1) Fontos közérdekből vagy üzemzavar elhárítása miatt a közterület használatának
szünetelése rendelhető el.
(2) A közterület-használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterület-használat
időtartamába, és nem lehet hosszabb, mint a hozzájárulás megszűnéséig még hátralévő idő.
(3) A közterület-használat szünetelésének idejére a már befizetett közterület-használati díj
időarányos részét külön döntés nélkül vissza kell fizetni - a közterület-használati
hozzájárulásban foglaltak szerint - a jogosult részére.
23. § (1) Ha a közterület-használati hozzájárulás megszűnik vagy szünetel, a jogosult
kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát - különösen annak tisztaságát haladéktalanul helyreállítani.
(2) A közterület-használattal járó kötelezettségek - így különösen a közterület-használati díj
megfizetése - szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig
a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.
10. A közterület-használat időtartama és díja
24. § (1) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel - meghatározott
időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig - adható.
(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre - különösen állvány, építőanyag,
törmelék elhelyezésére - közterület-használati hozzájárulás csak az építési munka végzésének
tartamára adható.
(3) Az országgyűlési képviselő és az önkormányzati, valamint az egyéb képviseleti szervekbe
való választással, továbbá népszavazással kapcsolatos hirdető-berendezések elhelyezéséhez a

választás napjának kitűzését követő naptól a választások napját követő 15. napig terjedő
időszakra adható közterület-használati hozzájárulás.
(4) A közterület-használati hozzájárulás - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - legfeljebb egy
évre adható. A közterület-használati hozzájárulás mutatványos, ugrálóasztal esetén legfeljebb
tizenöt napra, idényjellegű árusítás és alkalmi árusítás (ünnepek előtti vásár, karácsony,
húsvét) esetén legfeljebb harminc napra adható.
(5) Az 1 évet meghaladó időtartamra szóló közterület-használati hozzájárulások megadásáról
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
25. § (1) A közterület-használatért a hozzájárulás jogosultja díjat köteles fizetni.
(2) A közterület-használati díj mértékét - kivéve a filmforgatás céljából történő közterülethasználatot - közterület a rendelet 1. melléklete határozza meg.
(3) A közterület-használati díjat a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott
tárgyidőszakra előre kell megfizetni.
(4) A közterület-használati díj összegét és megfizetésének módját közterület-használati
szerződésben, filmforgatás céljára történő használat esetén hatósági szerződésben kell
rögzíteni.
(5) A díjat a közterület tényleges használatára tekintet nélkül a szerződésben rögzített
időtartamra és módon kell megfizetni.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltakat filmforgatás céljából történő közterület-használat esetén is
megfelelően alkalmazni kell.
26. § (1) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény
négyzetméterekben számított területét kell figyelembe venni.
(2) Hirdetőtábla, hirdető-berendezés és óriásplakát esetén annak hirdetőfelületét, a vetített
képek és reklámok esetén a vetítéssel érintett négyzetméterben kifejezett felületet, a kivetítőés videófal-berendezés esetén a képernyő felületét kell számításba venni, míg a hirdetőoszlop
és a zászló esetében azok darabszámát kell figyelembe venni.
(3) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter, folyóméter egész
négyzetméternek, folyóméternek számít.
(4) A kézből történő utcai árusítás, továbbá a szórólaposztás esetében a fizetendő díj
szempontjából az 1 fő által elfoglalt terület egységesen 1 négyzetméternek tekintendő.
27. § Ha a díjköteles közterület-használat a közterület olyan igénybevételével jár, amely
megváltoztathatja annak eredeti állapotát, a közterület-használati szerződésben a használati díj
kétszeresének megfelelő óvadék fizetési kötelezettséget kell előírni. Az eredeti állapot
helyreállítása, a közterület-használati díj megfizetése esetén az óvadék visszajár.
11. A jogellenes közterület-használat következményei
28. § (1) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen
a hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére,
vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ, köteles
felhívásra a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá
kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására. Az Önkormányzat
az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti,
amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.
(2) Az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1)
bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az
élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, a közterület rendje,
rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében, vagy jelentős közérdekből

egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a
jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.
(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából a közterület rendje, rendeltetésszerű használata
súlyos sérelmének minősül, ha a jogellenes közterület-használat a közlekedésben való
részvétel feltételeivel nem rendelkező vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek
reklámhordozó céllal való elhelyezése, tárolása útján valósul meg. Ebben az esetben az
Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1)
bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja. Az
eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterülethasználó köteles viselni.
29. § (1) Tízszeres használati díjat kell fizetni arra az időtartamra, amely a közterülethasználati hozzájárulás megszűnésétől az eredeti állapot helyreállításáig tart.
(2) Tízszeres használati díjat kell fizetni annak, aki a közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a
hozzájárulástól eltérően, vagy megszűnése után használja.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat filmforgatás céljából történő közterület-használat
esetén is megfelelően alkalmazni kell.
30.§ (1) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületen tilos a szeszesital fogyasztása a (2)
bekezdésben meghatározott esetek kivételével.
(2) A tilalom hatálya nem terjed ki:
a) az érvényes közterület-használati szerződéssel rendelkező vendéglátó egységekre
nyitvatartási időben, valamint az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező alkalmi
rendezvényekre.
b) minden év első és utolsó napjára.
12. A közterület-használati díjfizetés alóli mentesség és kedvezmény esetei
31. § (1) A közterület-használati díjfizetés alóli mentesség a közterület-használati kérelem és a
közterület-használati szerződés alapján megilleti:
a) mindazokat a létesítményeket és tevékenységeket, így különösen azokat, amelyeknek
elhelyezésére és folytatására az Önkormányzattal egyeztetett, vagy jóváhagyott programok
alapján kerül sor (különösen szervezett hulladékgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtéshez
elhelyezett konténerek, non-profit érdekeltségű programok);
b) az önkormányzati tulajdonú épületek felújításával, önkormányzati beruházásban
megvalósuló épületek építésével, önkormányzati beruházásban megvalósuló közutak,
közterületek felújításával, fenntartásával kapcsolatos közterület-használatot, ha a használat
időtartama az egy évet nem haladja meg;
c) műemlékvédelem, vagy helyi védettség alatt álló épületek felújítási munkálataival
kapcsolatos közterület-használatot, ha a használat időtartama az egy évet nem haladja meg;
d) a közműveknek (elektromos, gáz, víz, csatornázás, távfűtés), a köztisztasági szerveknek a
feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményeit;
e) az országos és helyi közforgalmú vasutak, továbbá a közforgalmú közúti, vízi és légi
közlekedési vállalatoknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményeit;
f) az önkormányzat intézményei és az Önkormányzat nevében közfeladatot ellátó által a
közfeladat ellátása céljából történő közterület-használatot;
g) ételosztás céljából történő közterület-használatot;
(2) Nem terjed ki az (1) bekezdésben meghatározott mentesség a közforgalmú közúti és légi
közlekedési vállalatok közterületen elhelyezett állomáshelyein, fedett várakozóhelyein lévő
árusító és vendéglátó-ipari helyiségek (fülkék) által elfoglalt területekre.
(3) Csökkenthető a közterület-használati díj mértéke:

a) 50%-kal a kiemelt területeken a 18.00 óra és reggel 8.00 óra közötti időszakban rakodás
céljára igénybevett közterület használata után;
b) 40%-kal új lakások építése esetén;
c) 50%-kal, ha a magasépítési munkák során a kivitelező a gyalogos forgalom zavartalansága
és biztonsága érdekében a járda űrszelvénye fölé védőtetőt épít;
d) az egyéni vállalkozók közül a hadigondozottaknak, rokkantaknak, csökkentett
munkaképességűeknek 40%-kal, a nyugdíjkorhatárt elért személyeknek 25%-kal, amely egy
helyen vehető igénybe és csak akkor, ha a vállalkozó személyesen gyakorolja a tevékenységét.
(4) Részben vagy teljes mértékben csökkenthető a közterület-használati díj:
a) személyi vagy szociális helyzet alapján - különösen indokolt esetben méltányosságból magánszemélyek esetén;
b) az önkormányzat érdekében végzett építési munka után;
c) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység után;
d) az önkormányzat intézményei által szervezett rendezvények esetében;
e) civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtés esetében.
(5) Egyidejűleg csak egy jogcímen csökkenthető a közterület-használati díj.
32. § (1) A közterület-használati szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén
a jogosult által megfizetett használati díj időarányos részét számára vissza kell fizetni.
(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható filmforgatás céljából történő közterület-használat
jóváhagyása esetén.
13. A zöldterületekre és egyes közterületekre vonatkozó külön rendelkezések
33. § (1) A zöldfelületeket és a zöldterületeket rendeletetésüknek megfelelő célra és módon,
állaguk sérelme nélkül mindenki ingyenesen használhatja, az eltérő használathoz a
jogszabályok és e rendelet szerint lehet hozzájárulást adni.
(2) A zöldfelületek és a zöldterületek használata során az élő növényzet védelméről, a
zöldfelületekhez tartozó tárgyak, építmények, létesítmények, a zöldterületi funkció
megőrzéséről és a károsítás megelőzéséről gondoskodni kell.
34. § (1) A zöldfelületek megóvása érdekében tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep)
és a zöldfelületek egyéb elemeinek, tartozékainak, felszerelési tárgyainak bármilyen módon
történő szándékos vagy gondatlan megrongálása, elpusztítása, károsítása.
(2) Zöldterületeken járművel, kerékpárral csak az erre a célra kijelölt utakon szabad
közlekedni.
(3) Zöldterületen labdajátékokat folytatni csak az arra kijelölt helyen a kifüggesztett házirend
betartásával és mások testi épségére figyelemmel lehet.
(4) Tilos:
a) a zöldfelületeken lévő fákról, növényekről engedély nélkül a virágok, termések szedése, a
fák - talaj feletti vagy alatti részeinek - megcsonkítása;
b) az élő fára plakátot vagy más hirdetést kihelyezni;
c) gyepfelületre, parkosított területre gépkocsival vagy más járművel behajtani, beállni; kivéve
a fenntartással megbízott szolgáltató külön tulajdonosi hozzájárulással rendelkező
gépjárműveit;
d) zöldfelületen közkifolyónál, kútnál járművet mosni;
f) zöldfelületen szemetelni, törmeléket vagy egyéb, a zöldfelületet károsító tárgyat lerakni;
g) közterületen kempingezni;
h) a zöldterület fenntartását akadályozó vagy közegészségügyi veszélyeztetést okozó
tevékenységet folytatni.

35. § (1) A társasházak védnökséget vállalhatnak a háztömbökkel körülhatárolt, a háztömbök
épületek közé beékelődött vagy a háztömbbel közvetlenül határos közterületek felett.
(2) A védnökség alatt a közterület tisztántartását, karbantartását és szépítését kell érteni,
amelyhez a szükséges munkálatokat a társasházaknak saját költségen kell elvégezni. A
közterület rendeltetése nem változtatható meg.
(3) A védnökséget vállaló társasháznak biztosítania kell, hogy a védnökséggel érintett
közterületet a nyári időszámítás szerint 8 és 21 óra, téli időszámítás szerint 8 és 18 óra között
bárki igénybe vehesse annak eredeti rendeltetése szerint.
(4) A védnökség vállalásáról az önkormányzattal szerződést kell kötni.
(5) A közterületek fenntartásáról gondoskodó önkormányzati szervezet a (2) bekezdés szerinti
vállalás teljesítését jogosult ellenőrizni.
36. § A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a jogszabályok
szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, illetve a tulajdonos által megbízott egyéb
személyek, a városi polgármesteri hivatal megbízott ügyintézői a helyszínen, vagy más
alkalmas módon ellenőrizhetik. Az ellenőrzés során a közterület használója köteles igazolni a
használat jogalapját a közútkezelői hozzájárulás, a közterület-használati szerződés vagy a
közterület-használati hozzájárulás eredeti vagy hiteles másolati példányának átadásával.
14. Záró rendelkezések
37. § Ez a rendelet a 2013. október 15. napjával lép hatályba.
38. § Ezzel egyidejűleg Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2002.(VI.13.) .sz. a közterületek használatáról rendelete, illetve a 14/2002. (VI.13.) sz
rendelet módosításáról szóló 16/2005. (VI.23.), a 25/2005. (IX.15.) sz. 21/2006. (XII.14.) sz.,
15/2008. (VI.19.) sz. 5/2009. (II.24.) sz. a 20/2010. (IX.20.) sz. a 32/2011.(XII.19.) sz. és a
17/2012.(V.31.) sz. rendeletek hatályukat vesztik.
39. § A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően indult és folyamatban lévő
eljárásokban is alkalmazni kell.

Gyömrő, 2013. …………………………………

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2013……………………

Varga Ernő
jegyző

1. melléklet a önkormányzati rendelethez
DÍJTÁBLÁZATA - HASZNÁLATI IDŐTARTAM
1. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek
Közterület-használat célja

Ft/m2/hó+ÁFA

Pavilon

2.000

virág

1.000,-

csomagolt édesség, pirított
magok, pattogatott kukorica,
képeslap

1.000,-

Mozgóárus
hírlap, totó-lottó, buszjegy

1.000,-/nap/

büfétermék és sütőipari termék,
zöldség és gyümölcs

1.000,-/nap/

fagylalt-jégkrém

1.000,-/nap/

Árusító- és egyéb automata

10.000,-

Vendéglátás
idényjellegű előkert, terasz
tartós használatú terasz

1.000,100,-

védőtető, előtető, napvédő
ponyva reklám nélkül

300,-

Alkalmi árusítás (ünnepek előtti
vásár, karácsony, húsvét stb.)

1.000,-/nap/

Termékbemutató,

500,-/nap/m2

kiállítás,

egyéb elkerített terület
Idényjellegű árusítás (fenyő)

250,-/nap/m2

Vendéglátás sörsátor

5000,-/nap/m2

Film-,
televízió-,
videó,fénykép-, hangfelvétel, kivéve
mozgóképről
szólótörvény
szerinti közterületi filmforgatást

1.000,-

Reklámcélú vagy vállalkozási
rendezvény

1.000,-/nap/m2

2. Reklámhordozók felülete és árubemutatás
Óriásplakát

2.500,-

Hirdetőtábla,
reklámtábla,
fényreklám, megállító tábla

3m2 alatti saját díjtalan
3 m2 feletti, más 500,-

Üzlethomlokzat,
reklámvitrin, kirakat

1.500,-

portál,

Árubemutatás

500,-/nap/m2-

Üzleti
védőtető
(előtető)
ernyőszerkezet,
cégés
címtábla

előtető 300,-/hó/m2
cégtábla 3 m2 alatt ingyenes

Üzemanyag egységárat
berendezés

1.000,-

jelző

Vetített reklám

500,-

Vetítőberendezés

500,56

Hirdetőoszlop

500,-

Reklámzászló

500,-

Egyéb reklámhordozó (molinó)

500,-

Köztéri óra reklámmal

500,-

3. szórakoztató üzleti célú tevékenység
Mutatványos, ugrálóasztal

300,-/nap/m2

Légvárak

300,-/nap/m2

Tűzijáték

300,-/nap/m2

4. Kulturális és sportesemények
Ideiglenesen kiépített színpad
és egyéb elkerített terület

10,-Ft/m2/rendezvény

Karitatív tevékenység vagy
közérdekű
díjmentes
szolgáltatás

ingyenes

5. Építési-szerelési munkálatok
Hulladékgyűjtő
elhelyezése

konténer

50,-Ft/m2/alkalom, max. 7 nap

Daru, daruszerelés

200,-

Állvány, felvonulási terület,
építési anyag tárolás, szállítás

200,-

6. Autóparkolók
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Közterület-használat célja
Ideiglenes
autóparkoló
(rendezvényhez kapcsolódóan),
stábparkolás,
technikai
kiszolgálás
(filmforgatáshoz
kapcsolódóan) 10. § (4)
bekezdés esetén

200,-

Sportlétesítményeket kiszolgáló
parkoló

200,-

Őrzött parkoló
7. Egyéb tevékenységek
Civil és egyéb
érdekében
adománygyűjtés

szervezetek
végzett

100,-/alk/m2

Közterület-használat célja
Forgalomból
ideiglenesen
kivont gépjárművek tárolása

500,-

A
Városi
Emlékhely
engedélyezett használata

egyedi elbírálás szerint

elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban részvevők száma: 10 fő.
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Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
22/2013. sz. rendeletét
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2013. (… …) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, valamint a mozgóképről szóló 2004.
évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1.

§ A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő Város közigazgatási területén

a) a Gyömrő Város Önkormányzat tulajdonában lévő és az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi
számmutatójában közterületként nyilvántartott belterületi földrészletre, és
b)belterületi földrészlet és építmény közhasználatra átadott részére, vagy a gyalogos forgalom
részére átadott területre.
2. Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásban:
1. Fülke: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, huzamos emberi
tartózkodásra alkalmas, 2 négyzetmétert meg nem haladó alapterületű építmény.
2. Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, huzamos
emberi tartózkodásra alkalmas, 2-12 négyzetméter alapterületű építmény.
3. Nyílt szerkezetű pult, állvány: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem rögzített, ideiglenes,
kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet.
4. Kirakat: kereskedelmi vagy szolgáltató létesítmény, műhely helyiségével közvetlen
kapcsolatban lévő vagy annak tevékenységével összefüggő, elsősorban árubemutatásra
szolgáló közterületre vagy közhasználatra átadott területre nyíló üvegezett felület.
5. Reklámvitrin: egyedi megjelenésű, egy vagy több oldalon üveglappal borított szerkezetű,
jellemzően termék elhelyezésére, valamely üzlet, vállalkozás áruválasztékának bemutatását
szolgáló kirakatnak nem minősülő hirdető-berendezés.
6. Hirdető-berendezés: azon vizuális, audió vagy audióvizuális berendezés, amely felületén,
vagy amelynek működése közben reklámnak vagy hirdetésnek minősülő információk jelennek
meg.
7. Cégtábla, címtábla: a tevékenység helyén általában a fal síkjával párhuzamosan
elhelyezett, a cég jelképét, nevét, az ott folytatott tevékenységre utaló feliratot tartalmazó
tábla.
8. Cégér: valamely tevékenységet szimbolizáló, a tevékenység helyét képező ingatlanon
elhelyezett, általában a fal síkjából derékszögben kiemelkedő, kisméretű tárgy.
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9. Vendéglátó terasz, előkert: az épületben lévő vendéglátóhelyhez tartozó, de az épületen
kívül kialakított vendégtér.
a) Idényjellegű terasz, előkert: 240 napot meg nem haladó időtartamra létesített épületben
lévő vendéglátóhelyhez tartozó, de az épületen kívül kialakított vendégtér.
b) Tartós használatú terasz-előkert: 240 napot meghaladó időtartamra létesített épületben
lévő vendéglátóhelyhez tartozó, de az épületen kívül kialakított vendégtér.
10. E rendelet hatálya alá eső, növényzettel fedett közterületek esetében:
a) Zöldterület: közigazgatási terület-felhasználási egység, a város más terület-felhasználási
egységbe nem tartozó, közhasználatú része (fásított köztér, közkert, közpark).
b) Zöldfelület: állandóan vagy időszakosan növényzettel fedett biológiailag aktív felület.
11. Molinó felület: az épületeken, az épületek vagy közterületen lévő oszlopok között
kifeszített textil vagy műanyag reklámhordozó.
12. Reklámzászló: olyan - rögzített egyedi méretű tartószerkezetre (zászlórúdra) szerelt,
állandó tartalmú - textil vagy textil jellegű egyéb anyagból készült hirdető-felület, mely
gazdasági-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó tevékenységet végzők megnevezéséről,
tevékenységéről, telephelyéről, annak megközelítéséről ad információt.
13. Koldulás: közterületen vagy nyilvános helyen pénzt vagy egyéb dolgot kéregetve gyűjtő
tevékenység vagy erre utaló magatartás tanúsítása, mely nem jár együtt mások zaklatásával,
házalással, és nem gyermekkorú személy társaságában vagy a gyermekkorú személy
rábírásával történik.
14. Szórólaposztás: kis terjedelmű, hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő) vagy
tájékoztatási célú nyomtatvány, irat kézből kézbe történő ingyenes átadása.
3. Eljárási szabály
3. § A rendelet hatálya alá tartozó közterületek használatához történő hozzájárulásról a
polgármester dönt.
4. A közterület-használat és a közterület-használati hozzájárulás
4. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra - a jogszabályok keretei között - bárki
szabadon használhatja.
(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.
(3) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület vagy annak
meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét a rendeletben
megfogalmazott módon akadályozza.
5. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat)
közterület-használati hozzájárulás és a hozzájárulást is tartalmazó írásbeli szerződés
megkötése (továbbiakban együtt: közterület-használati hozzájárulás) szükséges.
(2) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:
1. közterületbe nyúló védőtető, előtető, ernyőszerkezet és azon hirdető-berendezés,
reklámhordozó (ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezést is),
kirakat, reklámvitrin, a közterületbe 10 cm-en túl benyúló cég- vagy címtábla létesítéséhez
elhelyezéséhez, fennmaradásához;
2. hirdető-berendezés, molinó felület, reklámzászló és reklám céllal elhelyezett termékek
elhelyezéséhez, fennmaradásához, ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés, óriásplakát közterületen történő elhelyezését, fennmaradását is, továbbá a
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közterületre jogszerűen - különösen hozzájárulás vagy jogszabály rendelkezése alapján kihelyezett bármilyen építményre vagy tárgyra (különösen pavilonra, nyílt szerkezetű
elárusítópultra, építési vagy egyéb célt szolgáló állványzatra) felszerelt reklám,
reklámhordozó berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához; valamint bármilyen képek vagy
reklámok közterületre történő vetítéséhez, és az erre a célra szolgáló berendezések
közterületre történő elhelyezéséhez, fennmaradásához;
3. árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, épület létesítéséhez,
fennmaradásához, a már meglévő ilyen fülkék, pavilonok, épületek működéséhez;
4. az üzlet homlokzatával érintkező közterületen ideiglenes vagy idényjellegű árusításhoz,
árubemutató kihelyezéséhez, fennmaradásához, mozgó árusítóhely létesítéséhez,
fennmaradásához;
5. üzemanyagtöltő állomás, üzemanyag-egységárat jelző berendezés
6. a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezéséhez,
fennmaradásához, amennyiben azok nem a közút tartozékai;
7. utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla, köztéri óra, kivetítő- és videofal-berendezés
elhelyezéséhez, fennmaradásához;
8. utcai árusító és egyéb (különösen pénzváltó-, ital-, tömegközlekedési eszközök
igénybevételére szolgáló jegy-, telefonkártya-, bank-, ATM) automaták felállításához,
fennmaradásához;
9. építési munkával kapcsolatos létesítmények (különösen építési állványzat, munkaterület
körülhatárolása, irodakonténer, konténer és tartozékai), valamint építmények és törmelékek
elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához;
10. alkalmi és mozgóárusításhoz, szórólap osztásához, szolgáltató tevékenység végzéséhez,
szórakoztató tevékenység folytatásához,
11. film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület
rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza, kivéve a mozgóképről
szóló 2004. évi II. törvény szerinti közterületi filmforgatást, ha nem kizárólag technikai
kiszolgálás és stábparkolás célú a közterület-használat;
12. sport-, kulturális és családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények, kiállítások, vásárok,
piacok (a továbbiakban együtt: rendezvények) megtartásához szükséges közterületi helyszín
használatához, mutatványos tevékenység folytatásához, továbbá az ezekhez kapcsolódó
ideiglenes parkolók létesítéséhez, elhelyezéséhez, fennmaradásához;
13. a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (különösen
vendéglátó terasz, előkert);
14. települési szilárdhulladék-gyűjtő konténer elhelyezéséhez vagy hulladékgyűjtő edény
állandó elhelyezéséhez (kivéve Gyömrő Város területén a köztisztasági feladatokat ellátó
szerv vagy jogi személy által kezelt kommunális hulladék részére rendszeresített
gyűjtőedény);
15. őrzött parkoló létesítéséhez, fennmaradásához;
16. alkalmankénti rakodás céljából közterület kizárólagos használatához;
17. civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtéshez szükséges építmények,
berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;
18. ételosztáshoz szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;
19. forgalomból ideiglenesen kivont járművek 30 napon túli tárolásához mellékútvonalon;
20. a Városi Emlékhely területén megemlékezés, megemlékezés céljára szolgáló rendezvény
tartásához;
21. megújuló energiaforrások műtárgyai elhelyezéséhez.
(3) A (2) bekezdés 1., 2., 3., 7. és 13. pontjában meghatározott közterület-használat esetén a
közterület-használati hozzájárulás feltétele a vonatkozó rendelet szerinti településképi
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bejelentési eljárás lefolytatása, a bejelentés tudomásulvétele, kikötések esetén azok
figyelembevétele.
6. § (1) Nem kell közterület-használati hozzájárulás:
a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos
munkák elvégzéséhez;
b) fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;
c) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló
berendezések elhelyezéséhez;
d) elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve
létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez;
e) a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett, illetve a 30 percet meg nem haladó
időtartamú film-, televízió-, videó- és hangfelvételek készítéséhez, továbbá, ha turisztikai
vagy családi célból készül a felvétel;
f) reklámot nem tartalmazó előtető, védőtető, ernyőszerkezet elhelyezéséhez, ha annak
közterülettel érintkező felülete a 2 négyzetmétert nem haladja meg;
g) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok
elvégzéséhez;
h) futóversenyek, kerékpárversenyek útvonalának biztosításához.
(2) A közterület-használati hozzájárulás nélkül végezhető közterület-igénybevétel az (1)
bekezdés a), d) és g) pontjában foglalt eseteit a használat megkezdése előtt be kell jelenteni a
város közigazgatási területén közútkezelésért felelős személynek.
5. Vendéglátó terasz-előkert létesítése
7. § (1) Vendéglátó teraszok csak akkor létesíthetők a közterületi járdákon, ha a terasz által
elfoglalt terület miatt visszamaradó gyalogos járófelület szélessége legalább 1,5 méter.
(2) Épülethomlokzat előtt vendéglátó terasz csak akkor létesíthető, ha:
a) a társasház tulajdonosai a társasházakra vonatkozó jogszabályok szerint a hozzájárulásukat
megadják, valamint az üzemeltető a hozzájáruló határozatban esetlegesen kikötött feltételeket
tudomásul veszi, és azokat betartja,
b) az épület földszinti rendeltetési egységeinek akadálytalan megközelítése biztosított,
c) a terasz használata nem zavarja az épület rendeltetésszerű használatát.
(3) A vendéglátó terasz homlokzattal párhuzamos hosszmérete nem haladhatja meg az épület
homlokzati hosszméretét, figyelembe véve a kapubejárat és az egyéb rendeltetési egységek
kirakatainak és bejáratainak akadálytalan megközelítését is.
(4) Ha az épület földszintjén vagy magasföldszintjén lakás található, akkor a vendéglátó terasz
kialakításához a földszinti vagy magasföldszinti lakás tulajdonosának írásbeli hozzájárulását
meg kell szerezni. Hozzájárulás hiányában a terasz kialakításához közterületi hozzájárulás
nem adható.
(5) Vendéglátó teraszra vonatkozó közterület-használati megállapodásban elő kell írni a
szerződés megszűnése esetére a terasz elbontásának kötelezettségét.
6. Filmforgatás céljára történő használat jóváhagyása
8. § (1) A mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő
közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás céljára történő közterület-használat)
vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
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(2) A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon
előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban a közútkezelő a
véleményében, a forgalomtechnikai kezelő-üzemeltető az általa jóváhagyott
forgalomtechnikai tervben, a zöldfelület kezelője-üzemeltetője a hozzájárulásban, vagy
bármely más, a kérelmezett közterület-használat folytán érintett szerv, szervezet
nyilatkozatában meghatároz. A közút közterület-használatára vonatkozó közútkezelői
vélemény hiányában a hatósági szerződés nem hagyható jóvá.
(3) Az Gyömrő Város központi területén a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín,
technikai kiszolgálás, stáb parkolás) nem haladhatja meg a 150 m2 területet. A technikai
kiszolgálás és stáb parkolás céljára történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes
közterület-használat 50%-át.
(4) Kizárólag stáb parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterülethasználathoz e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.
9. § (1) Filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg az
egy hetet.
(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá.
10. § A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő
megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem
tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.
11. § (1) Amennyiben a közterületre vonatkozóan már közterület-használat iránt kérelmet
nyújtottak be, a már benyújtott kérelem az elbírálás során elsőbbséget élvez.
(2) Ha a hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan
érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell
tagadni.
(3) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, akinek a
közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes
közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy jóváhagyott hatósági
szerződésétől eltérően szabálytalanul használta a közterületet, vagy a megállapított díjat nem
fizette meg, vagy annak, aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterülethasználati hozzájárulás nélkül használta a közterületet.
7. A közterület használati hozzájárulás megtagadásának esetei
12. § (1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:
1. olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre
lépő gyalogos észlelését akadályozná;
2. zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt maradandóan károsítja
és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területükön húzódó közművek javításához,
létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat;
3. a közút és a járda felületének reklám - ideértve a politikai reklámot is - céljára történő
használatához;
4. büfétermék és sütőipari termék, zöldség és gyümölcs nyílt szerkezetű elárusító pulton,
berendezésen vagy járművön történő értékesítéséhez,
5. olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros hatással lenne, a
közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné;
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6. olyan létesítmények és berendezések létesítéséhez, amelyek működtetéséhez a szükséges
energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű
szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem
állapítható meg;
7. jármű iparszerű javítására;
8. a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező vagy a közlekedésben részt
nem vevő olyan járművek elhelyezéséhez, tárolásához, amelyeken reklámhordozó kerül
elhelyezésre (különösen reklámos utánfutók);
9. főútvonalon és főútvonal jelzőtáblával jelzett utcában üzemképtelen jármű tárolására;
10. mutatványos tevékenységre, kivéve ünnepnap vagy rendezvény alkalmából az ünnep,
illetve a rendezvény időtartamára;
11. reklámberendezésekre:
a) zöldfelületen,
b) közutak mentén a közlekedési tábla, útbaigazító tábla elhelyezésére szolgáló területen,
c) közúti közlekedési jelzőtáblákon, illetve azok 10 m-es körzetében,
d) a Városi Emlékhelyen;
12. az utcanévtábla, emléktábla szélétől számított 3 méteren belül reklámtáblák és
fényreklámok elhelyezésére;
13. annak, akinek a közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy
éven belül jogellenes közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt megszűnt, vagy
annak, aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterület-használati hozzájárulás
nélkül használta a közterületet;
14. azoknak, akiknek az Önkormányzattal szemben közterület-használati díj hátraléka van
vagy az elmúlt naptári évben ilyen jogcímen tartozása volt;
15. új pavilon létesítésére,
16. asztali és mozgóárusításra a városi emlékhely területén;
17. olyan építményekre, amelyek elhelyezését a HÉSZ nem teszi lehetővé;
18.zöldterületein lovas rendezvényre, lovagoltatásra, hadászati eszközök, járművek,
nehézgépjárművek közlekedésére, bemutatására;
19. a közterület közlekedésre szolgáló részén gépjárműről, annak platójáról, csomagtartójából,
utánfutóból történő árusításra;
20. ha a működési engedéllyel rendelkező kereskedelmi vállalkozás az üzlethelyisége
homlokzatával érintkező közterületet a falsíkjától számított 50 centiméteren túl kívánja
használatba venni, és ezzel leszűkíti a zavartalan gyalogos közlekedéshez szükséges min. 1,5
m-es járda sávszélességet vagy egyébként a meglévő parkolási módot befolyásolja.
13. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó területeken 6 óra és 22 óra között kolduló, kéregető
tevékenység nem folytatható.
(2) A rendelet hatálya alá tartozó területeken tilos kéretlenül, másokat zavaró módon
különböző szolgáltatásokat nyújtani, árusítani, osztogatni.
(3) Tilos telepengedélyhez vagy bejelentéshez kötött vállalkozói tevékenységet közterületen
folytatni. (különösen iparszerű autószerelés, gumijavítás)
(4) Abban az esetben, ha a vállalkozás olyan tevékenységre irányul, amelyhez gépjármű ki-és
behajtás szükséges, a szolgáltatáshoz kapcsolódóan a gépjárművek tárolása nem
akadályozhatja, és nem zavarhatja a közterület gyalogos- és gépjárműforgalmát. (különösen
iparszerű autószerelés, gumijavítás).
(5) Amennyiben a rendezvényen illemhelyek telepítése szükséges, akkor a rendezvényen az
egyidejűleg résztvevők száma alapján 500 főre vetítve legalább 1 akadálymentesített
illemhely kihelyezése is kötelező.
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8. A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem
14. § (1) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni
kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében és az építési munkálatokkal összefüggő
közterület-használat esetében az építtetőnek vagy az általa meghatalmazott személynek kell a
közterület-használati hozzájárulást beszereznie.
(2) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell különösen:
a) a kérelmező nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének és telephelyének címét;
b) a közterület-használat célját és időtartamát;
c) a közterület-használat helyének helyrajzi szám szerinti, pontos területnagysággal és a
használat módjával történő meghatározását és helyszínrajzon történő megjelölését,
rendezvények esetén továbbá a tervezett résztvevői létszámot és a tervezett illemhelyek külön megjelölve az akadálymentesítettek - helyét és darabszámát;
d) a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát;
e) a kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben részt vevők (közreműködők) nevét és
lakcímét;
f) építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő
közterület-használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogerős építésügyi
hatósági engedélyt;
g) a rendeletben meghatározott esetekben a településképi bejelentés tudomásulvételéről szóló
döntést;
h) meglévő vagy korábban létesített reklámtáblák, hirdető-berendezések, kirakatok,
reklámvitrinek, védőtetők, előtetők és ernyőszerkezetek esetén fényképet a megjelenítésről.
(3) Települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használathoz közterülethasználati hozzájárulás akkor adható, ha a kérelmező igazolja, hogy a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást - ennek teljesítésére jogosult szolgáltató útján igénybe veszi.
15. § (1) A hozzájárulás iránti kérelemnek vendéglátó teraszok létesítése esetén a 16. § (2)
bekezdésben foglaltakon kívül tartalmaznia kell:
a) a 7. § (2) bekezdés a) pontjában előírt tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot;
b) a terasz mögötti épület földszinti helyiségei rendeltetésének megnevezését;
c) az épület földszinti helyiségeinek és kirakatainak megközelítéséről készült vázlatrajzot;
d) a terasz kialakítására vonatkozó településképi bejelentés tudomásulvételéről szóló döntést;
e) szükség esetén a 7. § (4) bekezdésben előírt hozzájáruló nyilatkozatot.
16. § (1) A város zöldterületeinek használatához a kérelemben meg kell adni:
a) a látogatók várható számát;
b) a várható gépkocsiforgalmat és parkolóhely igényt;
c) a rendezvény lebonyolításában részt vevők számát;
d) a higiénés feltételek biztosítására vonatkozó adatokat.
(2) A helyszínrajzon fel kell tüntetni a rendezvény megtartásához szükséges területet.
17. § (1) Az alábbi kérelmek elbírálásához az illetékes szervek hozzájárulását be kell szerezni:
a) közút és járda területét érintő közterület-használatoknál a közútkezelő hozzájárulását;
b) kereskedelmi, vendéglátó-ipari, kisipari tevékenységek esetén az ipar-kereskedelmi hatóság
hozzájárulását;
c) műemléki védettség alatt álló területen a műemlékvédelmi hatóság hozzájárulását.
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(2) A kérelmet a közterület-használat megkezdése előtt legalább 15 nappal kell benyújtani.
(3) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb
(különösen építésügyi, egészségügyi, rendészeti) hatósági, szakhatósági engedélyek,
hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzését.
18. § (1) A közterület nem rendeltetésszerű, de közterület-használati hozzájárulást az 6. § (1)
bekezdésben foglaltak szerint nem igénylő igénybevételét a (2)-(4) bekezdésben foglalt
kivételekkel - lehetőleg az igénybevétel megkezdése előtt 1 nappal, legkésőbb azonban a
használat megkezdésével egyidejűleg - be kell jelenteni, az (5) bekezdésben foglaltakra is
figyelemmel.
(2) A 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti futóversenyt, valamint kerékpárversenyt legalább 30
nappal az igénybevétel előtt kell bejelenteni.
(3) A 6. § (1) bekezdés e) pontja szerinti igénybevételt nem kell bejelenteni.
(4) A 6. § (1) bekezdés b) és f) pontjában meghatározott esetekben legalább 15 nappal az
igénybevétel előtt kell bejelenteni.
(5) Az 6. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt igénybevétel esetén a bejelentést minden esetben
haladéktalanul meg kell tenni, és a bejelentéshez csatolni kell a műszaki hiba részletes
leírását, az elhárításhoz szükséges intézkedések részletes felsorolásával együtt. A bejelentést
és a közterület igénybevételét az erre jogosult szervezet jogosult ellenőrizni.
9. A közterület-használati hozzájárulás megadása
19. § (1) A közterület-használati hozzájárulási kérelem elbírálása során figyelembe kell venni
a HÉSZ a városképi, városrendezési, műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi,
közegészségügyi és köztisztasági előírásokat, kereskedelmi és turisztikai szempontokat, s
érvényesíteni kell a jogszabályok előírásait is.
(2) A kérelem elbírálása során elsőbbséget kell biztosítani az építmények építésével,
javításával és karbantartásával kapcsolatos közterület-használatnak.
20. § (1) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell különösen:
a) a jogosult nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének, telephelyének címét;
b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a
hozzájárulás érvényes;
c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos
meghatározását;
d) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában
foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes;
e) a hozzájárulás megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli
helyreállításának kötelezettségét;
f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének
módját, díjmentesség esetén, annak tényét;
g) a jogosult közterületet érintő tevékenységében részt vevők nevét és lakcímét;
h) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és
kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a
munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást;
i) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és
tisztántartási kötelezettség előírását;
j) a közterület-használati hozzájárulás átengedésének tilalmát annak rögzítésével, hogy a
közterület-használati hozzájárulás kizárólag a jogosult részére szól, azonban lehetősége van a
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közterület-használathoz közreműködőket igénybe venni, de a közterület-használat joga tovább
nem ruházható.
(2) A közterület-használati hozzájárulást meg kell küldeni:
a) a kérelmezőnek,
b) a pénzügyi és gazdálkodási irodának.
(3) A közterület-használati hozzájárulásról értesíteni kell:
a) közterület-felügyelőket,
b) a Monori Rendőr-kapitányságot a rendezvényekkel kapcsolatban.
(4) A közterület-használati hozzájárulás megtagadását közölni kell:
a) a kérelmezővel,
b) Monori Rendőr-kapitánysággal.
(5) A közterület-használati hozzájárulást tartalmazó szerződést a közterület-használati
hozzájárulásról szóló döntés meghozatalát követő 30 napon belül a kérelmezőnek alá kell írni,
ellenkező esetben kérelmét visszavontnak kell tekinteni. Nem adható közterület-használati
hozzájárulás ugyanannak a kérelmezőnek ugyanazon közterület használatára és ugyanazon
tevékenységre vonatkozóan az aláírás hiánya miatti második visszavonást követő 6 hónapon
belül.
21. § A közterület-használati hozzájárulás alapján a közterületet kizárólag a jogosult, valamint
a 22. § (1) bekezdés g) pontjában felsoroltak (közreműködők) használhatják. A közterülethasználati hozzájárulás harmadik személy részére át nem engedhető, az kizárólag a jogosult
részére szól, azonban ez nem korlátozza a jogosult azon jogát, hogy a közterület-használathoz
közreműködőket vegyen igénybe.
22. § (1) Fontos közérdekből vagy üzemzavar elhárítása miatt a közterület használatának
szünetelése rendelhető el.
(2) A közterület-használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterület-használat
időtartamába, és nem lehet hosszabb, mint a hozzájárulás megszűnéséig még hátralévő idő.
(3) A közterület-használat szünetelésének idejére a már befizetett közterület-használati díj
időarányos részét külön döntés nélkül vissza kell fizetni - a közterület-használati
hozzájárulásban foglaltak szerint - a jogosult részére.
23. § (1) Ha a közterület-használati hozzájárulás megszűnik vagy szünetel, a jogosult
kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát - különösen annak tisztaságát haladéktalanul helyreállítani.
(2) A közterület-használattal járó kötelezettségek - így különösen a közterület-használati díj
megfizetése - szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig
a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.
10. A közterület-használat időtartama és díja
24. § (1) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel - meghatározott
időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig - adható.
(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre - különösen állvány, építőanyag,
törmelék elhelyezésére - közterület-használati hozzájárulás csak az építési munka végzésének
tartamára adható.
(3) Az országgyűlési képviselő és az önkormányzati, valamint az egyéb képviseleti szervekbe
való választással, továbbá népszavazással kapcsolatos hirdető-berendezések elhelyezéséhez a
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választás napjának kitűzését követő naptól a választások napját követő 15. napig terjedő
időszakra adható közterület-használati hozzájárulás.
(4) A közterület-használati hozzájárulás - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - legfeljebb
egy évre adható. A közterület-használati hozzájárulás mutatványos, ugrálóasztal esetén
legfeljebb tizenöt napra, idényjellegű árusítás és alkalmi árusítás (ünnepek előtti vásár,
karácsony, húsvét) esetén legfeljebb harminc napra adható.
(5) Az 1 évet meghaladó időtartamra szóló közterület-használati hozzájárulások megadásáról
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
25. § (1) A közterület-használatért a hozzájárulás jogosultja díjat köteles fizetni.
(2) A közterület-használati díj mértékét - kivéve a filmforgatás céljából történő közterülethasználatot - közterület a rendelet 1. melléklete határozza meg.
(3) A közterület-használati díjat a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott
tárgyidőszakra előre kell megfizetni.
(4) A közterület-használati díj összegét és megfizetésének módját közterület-használati
szerződésben, filmforgatás céljára történő használat esetén hatósági szerződésben kell
rögzíteni.
(5) A díjat a közterület tényleges használatára tekintet nélkül a szerződésben rögzített
időtartamra és módon kell megfizetni.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltakat filmforgatás céljából történő közterület-használat esetén is
megfelelően alkalmazni kell.
26. § (1) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény
négyzetméterekben számított területét kell figyelembe venni.
(2) Hirdetőtábla, hirdető-berendezés és óriásplakát esetén annak hirdetőfelületét, a vetített
képek és reklámok esetén a vetítéssel érintett négyzetméterben kifejezett felületet, a kivetítőés videófal-berendezés esetén a képernyő felületét kell számításba venni, míg a hirdetőoszlop
és a zászló esetében azok darabszámát kell figyelembe venni.
(3) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter, folyóméter egész
négyzetméternek, folyóméternek számít.
(4) A kézből történő utcai árusítás, továbbá a szórólaposztás esetében a fizetendő díj
szempontjából az 1 fő által elfoglalt terület egységesen 1 négyzetméternek tekintendő.
27. § Ha a díjköteles közterület-használat a közterület olyan igénybevételével jár, amely
megváltoztathatja annak eredeti állapotát, a közterület-használati szerződésben a használati díj
kétszeresének megfelelő óvadék fizetési kötelezettséget kell előírni. Az eredeti állapot
helyreállítása, a közterület-használati díj megfizetése esetén az óvadék visszajár.
11. A jogellenes közterület-használat következményei
28. § (1) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen
a hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére,
vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ, köteles
felhívásra a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá
kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására. Az Önkormányzat
az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti,
amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.
(2) Az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1)
bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az
élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, a közterület rendje,
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rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében, vagy jelentős
közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az
esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.
(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából a közterület rendje, rendeltetésszerű használata
súlyos sérelmének minősül, ha a jogellenes közterület-használat a közlekedésben való
részvétel feltételeivel nem rendelkező vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek
reklámhordozó céllal való elhelyezése, tárolása útján valósul meg. Ebben az esetben az
Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1)
bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja. Az
eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterülethasználó köteles viselni.
29. § (1) Tízszeres használati díjat kell fizetni arra az időtartamra, amely a közterülethasználati hozzájárulás megszűnésétől az eredeti állapot helyreállításáig tart.
(2) Tízszeres használati díjat kell fizetni annak, aki a közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a
hozzájárulástól eltérően, vagy megszűnése után használja.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat filmforgatás céljából történő közterület-használat
esetén is megfelelően alkalmazni kell.
30.§ (1) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületen tilos a szeszesital fogyasztása a (2)
bekezdésben meghatározott esetek kivételével.
(2) A tilalom hatálya nem terjed ki:
a) az érvényes közterület-használati szerződéssel rendelkező vendéglátó egységekre
nyitvatartási időben, valamint az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező alkalmi
rendezvényekre.
b) minden év első és utolsó napjára.
12. A közterület-használati díjfizetés alóli mentesség és kedvezmény esetei
31. § (1) A közterület-használati díjfizetés alóli mentesség a közterület-használati kérelem és
a közterület-használati szerződés alapján megilleti:
a) mindazokat a létesítményeket és tevékenységeket, így különösen azokat, amelyeknek
elhelyezésére és folytatására az Önkormányzattal egyeztetett, vagy jóváhagyott programok
alapján kerül sor (különösen szervezett hulladékgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtéshez
elhelyezett konténerek, non-profit érdekeltségű programok);
b) az önkormányzati tulajdonú épületek felújításával, önkormányzati beruházásban
megvalósuló épületek építésével, önkormányzati beruházásban megvalósuló közutak,
közterületek felújításával, fenntartásával kapcsolatos közterület-használatot, ha a használat
időtartama az egy évet nem haladja meg;
c) műemlékvédelem, vagy helyi védettség alatt álló épületek felújítási munkálataival
kapcsolatos közterület-használatot, ha a használat időtartama az egy évet nem haladja meg;
d) a közműveknek (elektromos, gáz, víz, csatornázás, távfűtés), a köztisztasági szerveknek a
feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményeit;
e) az országos és helyi közforgalmú vasutak, továbbá a közforgalmú közúti, vízi és légi
közlekedési vállalatoknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményeit;
f) az önkormányzat intézményei és az Önkormányzat nevében közfeladatot ellátó által a
közfeladat ellátása céljából történő közterület-használatot;
g) ételosztás céljából történő közterület-használatot;
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(2) Nem terjed ki az (1) bekezdésben meghatározott mentesség a közforgalmú közúti és légi
közlekedési vállalatok közterületen elhelyezett állomáshelyein, fedett várakozóhelyein lévő
árusító és vendéglátó-ipari helyiségek (fülkék) által elfoglalt területekre.
(3) Csökkenthető a közterület-használati díj mértéke:
a) 50%-kal a kiemelt területeken a 18.00 óra és reggel 8.00 óra közötti időszakban rakodás
céljára igénybevett közterület használata után;
b) 40%-kal új lakások építése esetén;
c) 50%-kal, ha a magasépítési munkák során a kivitelező a gyalogos forgalom zavartalansága
és biztonsága érdekében a járda űrszelvénye fölé védőtetőt épít;
d) az egyéni vállalkozók közül a hadigondozottaknak, rokkantaknak, csökkentett
munkaképességűeknek 40%-kal, a nyugdíjkorhatárt elért személyeknek 25%-kal, amely egy
helyen vehető igénybe és csak akkor, ha a vállalkozó személyesen gyakorolja a
tevékenységét.
(4) Részben vagy teljes mértékben csökkenthető a közterület-használati díj:
a) személyi vagy szociális helyzet alapján - különösen indokolt esetben méltányosságból magánszemélyek esetén;
b) az önkormányzat érdekében végzett építési munka után;
c) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység után;
d) az önkormányzat intézményei által szervezett rendezvények esetében;
e) civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtés esetében.
(5) Egyidejűleg csak egy jogcímen csökkenthető a közterület-használati díj.
32. § (1) A közterület-használati szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése
esetén a jogosult által megfizetett használati díj időarányos részét számára vissza kell fizetni.
(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható filmforgatás céljából történő közterület-használat
jóváhagyása esetén.
13. A zöldterületekre és egyes közterületekre vonatkozó külön rendelkezések
33. § (1) A zöldfelületeket és a zöldterületeket rendeletetésüknek megfelelő célra és módon,
állaguk sérelme nélkül mindenki ingyenesen használhatja, az eltérő használathoz a
jogszabályok és e rendelet szerint lehet hozzájárulást adni.
(2) A zöldfelületek és a zöldterületek használata során az élő növényzet védelméről, a
zöldfelületekhez tartozó tárgyak, építmények, létesítmények, a zöldterületi funkció
megőrzéséről és a károsítás megelőzéséről gondoskodni kell.
34. § (1) A zöldfelületek megóvása érdekében tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep)
és a zöldfelületek egyéb elemeinek, tartozékainak, felszerelési tárgyainak bármilyen módon
történő szándékos vagy gondatlan megrongálása, elpusztítása, károsítása.
(2) Zöldterületeken járművel, kerékpárral csak az erre a célra kijelölt utakon szabad
közlekedni.
(3) Zöldterületen labdajátékokat folytatni csak az arra kijelölt helyen a kifüggesztett házirend
betartásával és mások testi épségére figyelemmel lehet.
(4) Tilos:
a) a zöldfelületeken lévő fákról, növényekről engedély nélkül a virágok, termések szedése, a
fák - talaj feletti vagy alatti részeinek - megcsonkítása;
b) az élő fára plakátot vagy más hirdetést kihelyezni;
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c) gyepfelületre, parkosított területre gépkocsival vagy más járművel behajtani, beállni;
kivéve a fenntartással megbízott szolgáltató külön tulajdonosi hozzájárulással rendelkező
gépjárműveit;
d) zöldfelületen közkifolyónál, kútnál járművet mosni;
f) zöldfelületen szemetelni, törmeléket vagy egyéb, a zöldfelületet károsító tárgyat lerakni;
g) közterületen kempingezni;
h) a zöldterület fenntartását akadályozó vagy közegészségügyi veszélyeztetést okozó
tevékenységet folytatni.
35. § (1) A társasházak védnökséget vállalhatnak a háztömbökkel körülhatárolt, a háztömbök
épületek közé beékelődött vagy a háztömbbel közvetlenül határos közterületek felett.
(2) A védnökség alatt a közterület tisztántartását, karbantartását és szépítését kell érteni,
amelyhez a szükséges munkálatokat a társasházaknak saját költségen kell elvégezni. A
közterület rendeltetése nem változtatható meg.
(3) A védnökséget vállaló társasháznak biztosítania kell, hogy a védnökséggel érintett
közterületet a nyári időszámítás szerint 8 és 21 óra, téli időszámítás szerint 8 és 18 óra között
bárki igénybe vehesse annak eredeti rendeltetése szerint.
(4) A védnökség vállalásáról az önkormányzattal szerződést kell kötni.
(5) A közterületek fenntartásáról gondoskodó önkormányzati szervezet a (2) bekezdés szerinti
vállalás teljesítését jogosult ellenőrizni.
36. § A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a jogszabályok
szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, illetve a tulajdonos által megbízott egyéb
személyek, a városi polgármesteri hivatal megbízott ügyintézői a helyszínen, vagy más
alkalmas módon ellenőrizhetik. Az ellenőrzés során a közterület használója köteles igazolni a
használat jogalapját a közútkezelői hozzájárulás, a közterület-használati szerződés vagy a
közterület-használati hozzájárulás eredeti vagy hiteles másolati példányának átadásával.
14. Záró rendelkezések
37. § Ez a rendelet a 2013. október 15. napjával lép hatályba.
38. § Ezzel egyidejűleg Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2002.(VI.13.)
.sz. a közterületek használatáról rendelete, illetve a 14/2002. (VI.13.) sz rendelet
módosításáról szóló 16/2005. (VI.23.), a 25/2005. (IX.15.) sz. 21/2006. (XII.14.) sz., 15/2008.
(VI.19.) sz. 5/2009. (II.24.) sz. a 20/2010. (IX.20.) sz. a 32/2011.(XII.19.) sz. és a
17/2012.(V.31.) sz. rendeletek hatályukat vesztik.
39. § A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően indult és folyamatban lévő
eljárásokban is alkalmazni kell.
Gyömrő, 2013. …………………………………
Varga Ernő
jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2013…………………

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző
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1. melléklet a önkormányzati rendelethez
DÍJTÁBLÁZATA - HASZNÁLATI IDŐTARTAM
1. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek
Közterület-használat célja

Ft/m2/hó+ÁFA

Pavilon

2.000

virág

1.000,-

csomagolt édesség, pirított
magok, pattogatott kukorica,
képeslap

1.000,-

Mozgóárus
hírlap, totó-lottó, buszjegy

1.000,-/nap/

büfétermék és sütőipari termék,
zöldség és gyümölcs

1.000,-/nap/

fagylalt-jégkrém

1.000,-/nap/

Árusító- és egyéb automata

10.000,-

Vendéglátás
idényjellegű előkert, terasz
tartós használatú terasz

1.000,100,-

védőtető, előtető, napvédő
ponyva reklám nélkül

300,-

Alkalmi árusítás (ünnepek előtti
vásár, karácsony, húsvét stb.)

1.000,-/nap/

Termékbemutató,

500,-/nap/m2

kiállítás,

egyéb elkerített terület
Idényjellegű árusítás (fenyő)

250,-/nap/m2

Vendéglátás sörsátor

5000,-/nap/m2

Film-,
televízió-,
videó,fénykép-, hangfelvétel, kivéve
mozgóképről
szólótörvény
szerinti közterületi filmforgatást

1.000,-

Reklámcélú vagy vállalkozási
rendezvény

1.000,-/nap/m2

2. Reklámhordozók felülete és árubemutatás
Óriásplakát

2.500,-

Hirdetőtábla,
reklámtábla,
fényreklám, megállító tábla

3m2 alatti saját díjtalan
3 m2 feletti, más 500,-

Üzlethomlokzat,
reklámvitrin, kirakat

1.500,-

portál,

Árubemutatás

500,-/nap/m2-

Üzleti
védőtető
(előtető)
ernyőszerkezet,
cégés
címtábla

előtető 300,-/hó/m2
cégtábla 3 m2 alatt ingyenes

Üzemanyag egységárat
berendezés

1.000,-

jelző

Vetített reklám

500,-

Vetítőberendezés

500,73

Hirdetőoszlop

500,-

Reklámzászló

500,-

Egyéb reklámhordozó (molinó)

500,-

Köztéri óra reklámmal

500,-

3. szórakoztató üzleti célú tevékenység
Mutatványos, ugrálóasztal

300,-/nap/m2

Légvárak

300,-/nap/m2

Tűzijáték

300,-/nap/m2

4. Kulturális és sportesemények
Ideiglenesen kiépített színpad
és egyéb elkerített terület

10,-Ft/m2/rendezvény

Karitatív tevékenység vagy
közérdekű
díjmentes
szolgáltatás

ingyenes

5. Építési-szerelési munkálatok
Hulladékgyűjtő
elhelyezése

konténer

50,-Ft/m2/alkalom, max. 7 nap

Daru, daruszerelés

200,-

Állvány, felvonulási terület,
építési anyag tárolás, szállítás

200,-

6. Autóparkolók
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Közterület-használat célja
Ideiglenes
autóparkoló
(rendezvényhez kapcsolódóan),
stábparkolás,
technikai
kiszolgálás
(filmforgatáshoz
kapcsolódóan) 10. § (4)
bekezdés esetén

200,-

Sportlétesítményeket kiszolgáló
parkoló

200,-

Őrzött parkoló
7. Egyéb tevékenységek
Civil és egyéb
érdekében
adománygyűjtés

szervezetek
végzett

100,-/alk/m2

Közterület-használat célja
Forgalomból
ideiglenesen
kivont gépjárművek tárolása

500,-

A
Városi
Emlékhely
engedélyezett használata

egyedi elbírálás szerint
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9.1. napirendi pont:
Döntés a 46 hrsz-ú területre vonatkozóan a Településszerkezeti Terv módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Hodruszky Lajos alpolgármester: Tisztelt Képviselő – testület! Ahogy a bizottsági ülésen
megbeszélték, ő bekérte a vállalkozótól, hogy eddig milyen közérdekű felajánlást tett Gyömrő Város
Önkormányzata részére. Szó van játszótér építésről, Fekete István Iskolában térkő és szélkövek
szállításáról, Védőnői Szolgálatban végzett kőművesmunkákról, valamint földszállításról, mely
összesen 3 millió Ft értékű. Ezt már teljesítette a vállalásából, mely úgy gondolja, hogy a vállalkozó
jó szándékát mutatja.
Gyenes Levente polgármester: Továbbá ő beszélt vele, tekintettel arra, hogy az önkormányzat
ügyvédjével folytatott megbeszélésen elhangzott, hogy számára az, amit az önkormányzat előírt nem
teljesíthető. 20 millió Ft-ot nem tud megfizetni, de ezek mellé fel tudja ajánlani még a járda teljes
felújítását a Szent István úttól egészen a körforgalomig a Dózsa György úton, mely körülbelül 5
millió Ft nagyságrendű összeg, így tehát egy 8-9 millió Ft körüli összeget tudna le a tartozásból.
Gáspár Krisztián képviselő: Köszöni szépen a szót. A maga részéről ő továbbra sem tudja támogatni
ezt a módosítást. Véleménye szerint ez a terület nem alkalmas arra, hogy megfelelő lakókörnyezetet
tudjanak kialakítani, illetve ezzel a Strand további bővítését akadályozzák meg annak ellenére, hogy
a Strandot és környezetét turisztikai célra kellene használni. Pláne, hogy az elhangzott összeg is
kevesebb lett, mert eredetileg 22 millió Ft-ról volt szó.
Gyenes Levente polgármester: Ők határozták meg, hogy ennyit kérnek, de a vállalkozó ennyit nem
tud fizetni.
Gáspár Krisztián képviselő: Annak tudatában fogadta el a módosítást a testület, hogy a 22 millió Ftot már készpénznek vette. Azt gondolja, hogy arról sem szabad megfeledkezni, hogy az utca
lakossága meg fog háromszorozódni. Az anyagban az szerepel, hogy a forgalmi hatása nem jelentős.
Ez nem igaz, hiszen háromszor annyi lakás lesz, mint ami jelenleg van. Ez egy jó kis trükk volt, ami
a szemük előtt zajlott le. Elkezdődött itt egy olyan építkezés, ahová már eredetileg is lakásokat
akartak építeni. Már akkor eladásra hirdette a vállalkozó az ingatlanokat. Egy kényszerhelyzetbe
került a testület és ezt szeretné most a vállalkozó legalizáltatni. Nem mehetnek el e mellett, nem
hunyhatnak szemet a fölött, hogy a vállalkozó igen csak jó kapcsolatokat ápolt a városvezetés több
tagjával is, így ez nem volt egy korrekt hozzáállás.
Gyenes Levente polgármester: Mint ahogy a város legtöbb vállalkozója jó kapcsolatot vállal a
városvezetéssel.
Gáspár Krisztián képviselő: De nem sok vállalkozónak van közös cége a polgármester úrral.
Gyenes Levente polgármester: Ez így van, mint ahogy senkinek.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Úgy gondolja, hogy mint a terület képviselője, és mint Malom
utcai lakos, ő igazán érintett a Gyömrő Tópark Kft. által történő építkezésben. Az építkezés
negatívumainak elszenvedői ők, az utcában élő lakosok. Jelen pillanatban 15 lakás van az utcában, és
tény és való, hogy megduplázódik, de megkérdezte a lakosok véleményét a témával kapcsolatban,
mint mikroközösség ők hogyan vélekednek erről az építkezésről. A lakók leginkább annak
örülnének, - ha már így alakult, - ha, állandó lakosok kerülnének oda, hiszen annak kisebb a

forgalma, mint bérelhető ingatlanok esetében. Ha jól tudja, közepes, vagy magasan kvalifikált
lakosok költöznek be. Ő úgy gondolja, hogy ez a város adófizető állampolgárainak gyarapítja. Jelen
pillanatban nem érzékeli, hogy nagyon növekedett volna a forgalom, illetve a terület maximálisan
alkalmas arra, hogy megfelelő létszámú gépjárművet befogadjon. A legnagyobb félelme neki ez volt,
de a módosításnak köszönhetően megoldódik a probléma, hisz nem kell felosztani kisebb parcellákra
a területet, hanem egybe kezelhető lehet. Egyébként a másik, amit szeretne elmondani, hogy most a
döntés nem erről szól, hiszen ezen a szakaszon már túl vannak, és ezeket csak érdekességképp
mondta el. Ha megnyugtatja a képviselő társát ő pont az, aki kritikusan és nagyon szigorúan fogja ezt
a vállalkozót.
Gáspár Krisztián képviselő: Ez nagyon érdekes, mert az ott lakók egy kicsit mást mondanak. A
Tordai úr, aki szintén ott lakik az utcában azt írja a beadványában, hogy a beépítést véleménye
szerint zavarni fogja az ő megszokott életüket. Meg fog növekedni a forgalom az utcában.
Gyenes Levente polgármester: Egyébként teljesen igaza van, hisz ahhoz a pusztasághoz, gazos
területhez képest, ami ott volt valóban meg fog növekedni a forgalom. Egyébként ez a terület régen
is és most is magánterület, tehát az önkormányzatnak semmi köze hozzá.
Gáspár Krisztián képviselő: Valaha volt az önkormányzaté.
Spaits Miklós képviselő: Ez mindig magánterület volt.
Gyenes Levente polgármester: A mögötte lévő terület volt önkormányzati tulajdonú, amit az akkori
Doer Kft. abban az időben 1,- Ft-ért megszerzett. Egyébként a Strand bővítéséről egyébként sem
lehet szó, mert közvetlenül a mellette lévő terület a Doer Kft. tulajdonában van és eszük ágában sincs
eladni. Más kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletét képező előterjesztés
alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a 252/2005. (IX. 12.) az önkormányzati határozattal elfogadott településszerkezeti
tervet az alábbiak szerint módosítja:
Gyömrő város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV tv. szerint és az 1997. évi
LXXVIII. törvény alapján a Gyömrő településfejlesztési koncepciójában foglaltakkal összhangban az
alábbi döntéseket hozza:
(1) Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következők szerint módosítja a város településszerkezeti tervéről szóló többször módosított
252/2005. (IX. 12.) Kt. határozatát, és egyúttal jóváhagyja a TSZT-m3 jelű, településszerkezeti
tervlap módosítását és a településszerkezeti terv leírásának módosítását, valamint előírja azok
kötelező együttes alkalmazását.
(2) A határozat hatálya területi értelemben Gyömrő Város igazgatási területére terjed ki. A
közigazgatási területen a 252/2005. (IX. 12.) Kt. határozathoz tartozó településszerkezeti tervlap
helyett az e határozathoz tartozó TSZT-m3 jelű tervlapot kell alkalmazni.
(3) A településszerkezeti terv leírása az e határozat hatálya alá tartozó területre vonatkozóan a
következőkkel egészül ki:
Kisvárosias lakóterület kialakítása a Malom utcától keletre a 46 hrsz. területen (0,7 ha) a tervlapon
ábrázoltak szerint.
(4) A tervmódosítás alapján a településen a biológiai aktivitásérték nem csökken, mivel új beépítésre
szánt terület kijelölés nem történik. Emiatt pótlási kötelezettség nem áll fenn.
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(5) A BATrT Szerkezeti Terv és a TRT módosítás területi mérlege Gyömrőt érintően:
A BATrT Szerkezeti Terv és a jelenlegi TRT módosítás
területi mérlege Gyömrőt érintően:
A BATrT-ben A BATrT-ben BATrT alapján a
jelenlegi További
meghatározott, meghatározott, beépítésre nem tervmódosítás igénybe vehető
a
települést Területszánt területek során
területek
érintő
nagyságok (ha) igénybe vehető igénybevett új (ha)
megyei
területei (ha)
beépítésre
területfelhaszn
szánt területek
álási
(ha)
kategóriák
városias
845,78
16,9 ha
16,9 ha
települési
térség
magas
38,85
11,65
11,65
zöldfelületi
arányú
települési
térség
erdőgazdálkod 321,35
48,2
48,2
ási térség
mezőgazdasági 1364,98
136,5
136,5
térség
különleges
70,13
rendeltetésű
térség
építmények
9,04
által igénybe
vett térség
Ez a határozat és a hozzá tartozó módosított településszerkezeti tervlap 2013. év szeptember 23.
napján lép hatályba.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
201/2013. (IX.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a 252/2005. (IX. 12.) az önkormányzati határozattal elfogadott
településszerkezeti tervet az alábbiak szerint módosítja:
Gyömrő város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV tv. szerint és az 1997. évi
LXXVIII. törvény alapján a Gyömrő településfejlesztési koncepciójában foglaltakkal összhangban az
alábbi döntéseket hozza:
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(1) Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következők szerint módosítja a város településszerkezeti tervéről szóló többször módosított
252/2005. (IX. 12.) Kt. határozatát, és egyúttal jóváhagyja a TSZT-m3 jelű, településszerkezeti
tervlap módosítását és a településszerkezeti terv leírásának módosítását, valamint előírja azok
kötelező együttes alkalmazását.
(2) A határozat hatálya területi értelemben Gyömrő Város igazgatási területére terjed ki. A
közigazgatási területen a 252/2005. (IX. 12.) Kt. határozathoz tartozó településszerkezeti tervlap
helyett az e határozathoz tartozó TSZT-m3 jelű tervlapot kell alkalmazni.
(3) A településszerkezeti terv leírása az e határozat hatálya alá tartozó területre vonatkozóan a
következőkkel egészül ki:
Kisvárosias lakóterület kialakítása a Malom utcától keletre a 46 hrsz. területen (0,7 ha) a tervlapon
ábrázoltak szerint.
(4) A tervmódosítás alapján a településen a biológiai aktivitásérték nem csökken, mivel új beépítésre
szánt terület kijelölés nem történik. Emiatt pótlási kötelezettség nem áll fenn.
(5) A BATrT Szerkezeti Terv és a TRT módosítás területi mérlege Gyömrőt érintően:
A BATrT Szerkezeti Terv és a jelenlegi TRT módosítás
területi mérlege Gyömrőt érintően:
A BATrT-ben A BATrT-ben BATrT
a jelenlegi
További
meghatározot meghatározot alapján
tervmódosítás igénybe
t, a települést t,
beépítésre
során
vehető
érintő
Területnem szánt
igénybevett új területek
megyei
nagyságok
területek
beépítésre
(ha)
területfelhasz (ha)
igénybe
szánt
nálási
vehető
területek (ha)
kategóriák
területei (ha)
városias
845,78
16,9 ha
16,9 ha
települési
térség
magas
38,85
11,65
11,65
zöldfelületi
arányú
települési
térség
erdőgazdálkod 321,35
48,2
48,2
ási térség
mezőgazdasági 1364,98
136,5
136,5
térség
különleges
70,13
rendeltetésű
térség
építmények
9,04
által igénybe
vett térség
Ez a határozat és a hozzá tartozó módosított településszerkezeti tervlap 2013. év szeptember 23.
napján lép hatályba.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
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9.2. napirendi pont:
Döntés a 053 hrsz-ú területre vonatkozóan a Településszerkezeti Terv módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 10. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a 252/2005. (IX. 12.) az önkormányzati határozattal elfogadott településszerkezeti
tervet az alábbiak szerint módosítja:
Gyömrő város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV tv. szerint és az 1997. évi
LXXVIII. törvény alapján a Gyömrő településfejlesztési koncepciójában foglaltakkal összhangban az
alábbi döntéseket hozza:
(1) Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következők szerint módosítja a város településszerkezeti tervéről szóló többször módosított
252/2005. (IX. 12.) Kt. határozatát, és egyúttal jóváhagyja a módosított településszerkezeti
tervlapokat és a településszerkezeti terv leírásának módosítását, valamint előírja azok kötelező
együttes alkalmazását.
(2) A határozat hatálya területi értelemben Gyömrő Város igazgatási területére terjed ki. A
közigazgatási területen a 252/2005. (IX. 12.) Kt. határozathoz tartozó településszerkezeti tervlap
helyett az e határozathoz tartozó TSZT-m1 és TSZT-m2 jelű tervlapot kell alkalmazni.
(3) A településszerkezeti terv leírása az e határozat hatálya alá tartozó területre vonatkozóan a
következőkkel egészül ki:
Ipari-gazdasági és közlekedési terület kialakítása a Gróf Teleki Pál úttól délre (053/38,42,63,64
hrsz.) (0,1+2,1 ha) a tervlapon ábrázoltak szerint.
Településközponti vegyes terület (2748/1-2 hrsz. terület, 0,7 ha) kialakítása a belterület északnyugati részén, a tervlapon ábrázoltak szerint.
Erdőterület kijelölése közigazgatási terület dél-keleti részén, általános mezőgazdasági területen
(097/4 hrsz. egy része, 2,2 ha) a tervlapon ábrázoltak szerint.
(4) A tervmódosítás alapján a településen a biológiai aktivitásérték nem csökken. Emiatt pótlási
kötelezettség nem áll fenn. A tervmódosítás során egyedileg megállapított biológiai aktivitásérték
mutatók: a Vt övezetre 2,0; a KÖu övezetre 1,0.
(5) A BATrT Szerkezeti Terv és a TRT módosítás területi mérlege Gyömrőt érintően:
A BATrT Szerkezeti Terv és a jelenlegi TRT módosítás
területi mérlege Gyömrőt érintően:
A BATrT-ben A BATrT-ben BATrT alapján a
jelenlegi
meghatározott, meghatározott, beépítésre nem tervmódosítás
a
települést Területszánt területek során
érintő
nagyságok (ha) igénybe vehető igénybevett új
megyei
területei (ha)
beépítésre
területfelhaszn
szánt területek
álási
(ha)
kategóriák
városias
845,78
16,91 ha
0,01 ha
települési
térség
magas
38,85
11,65
80

További
igénybe vehető
területek
(ha)

16,9 ha

11,65

zöldfelületi
arányú
települési
térség
erdőgazdálkod
ási térség
mezőgazdasági
térség
különleges
rendeltetésű
térség
építmények
által igénybe
vett térség

321,35

48,2

-

48,2

1364,98

136,5

-0,01

136,49

70,13

-

-

-

9,04

-

-

-

Ez a határozat és a hozzá tartozó módosított településszerkezeti tervlap 2013. szeptember 23. napján
lép hatályba.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban részvevők száma: 10 fő.
202/2013.(IX.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a 252/2005. (IX. 12.) az önkormányzati határozattal elfogadott
településszerkezeti tervet az alábbiak szerint módosítja:
Gyömrő város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV tv. szerint és az 1997. évi
LXXVIII. törvény alapján a Gyömrő településfejlesztési koncepciójában foglaltakkal összhangban az
alábbi döntéseket hozza:
(1) Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következők szerint módosítja a város településszerkezeti tervéről szóló többször módosított
252/2005. (IX. 12.) Kt. határozatát, és egyúttal jóváhagyja a módosított településszerkezeti
tervlapokat és a településszerkezeti terv leírásának módosítását, valamint előírja azok kötelező
együttes alkalmazását.
(2) A határozat hatálya területi értelemben Gyömrő Város igazgatási területére terjed ki. A
közigazgatási területen a 252/2005. (IX. 12.) Kt. határozathoz tartozó településszerkezeti tervlap
helyett az e határozathoz tartozó TSZT-m1 és TSZT-m2 jelű tervlapot kell alkalmazni.
(3) A településszerkezeti terv leírása az e határozat hatálya alá tartozó területre vonatkozóan a
következőkkel egészül ki:
Ipari-gazdasági és közlekedési terület kialakítása a Gróf Teleki Pál úttól délre (053/38,42,63,64
hrsz.) (0,1+2,1 ha) a tervlapon ábrázoltak szerint.
Településközponti vegyes terület (2748/1-2 hrsz. terület, 0,7 ha) kialakítása a belterület északnyugati részén, a tervlapon ábrázoltak szerint.
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Erdőterület kijelölése közigazgatási terület dél-keleti részén, általános mezőgazdasági területen
(097/4 hrsz. egy része, 2,2 ha) a tervlapon ábrázoltak szerint.
(4) A tervmódosítás alapján a településen a biológiai aktivitásérték nem csökken. Emiatt pótlási
kötelezettség nem áll fenn. A tervmódosítás során egyedileg megállapított biológiai aktivitásérték
mutatók: a Vt övezetre 2,0; a KÖu övezetre 1,0.
(5) A BATrT Szerkezeti Terv és a TRT módosítás területi mérlege Gyömrőt érintően:
A BATrT Szerkezeti Terv és a jelenlegi TRT módosítás
területi mérlege Gyömrőt érintően:
A BATrT-ben A BATrT-ben BATrT
a jelenlegi
További
meghatározot meghatározot alapján
tervmódosítás igénybe
t, a települést t,
beépítésre
során
vehető
érintő
Területnem szánt
igénybevett új területek
megyei
nagyságok
területek
beépítésre
(ha)
területfelhasz (ha)
igénybe
szánt
nálási
vehető
területek (ha)
kategóriák
területei (ha)
városias
845,78
16,91 ha
0,01 ha
16,9 ha
települési
térség
magas
38,85
11,65
11,65
zöldfelületi
arányú
települési
térség
erdőgazdálkod 321,35
48,2
48,2
ási térség
mezőgazdasági 1364,98
136,5
-0,01
136,49
térség
különleges
70,13
rendeltetésű
térség
építmények
9,04
által igénybe
vett térség
Ez a határozat és a hozzá tartozó módosított településszerkezeti tervlap 2013. szeptember 23. napján
lép hatályba.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

9.3. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének a 14/2011.(V.20.) sz. a
Település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló rendelet módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi rendelet – tervezetet:
a 14/2011. (V. 20.) sz. a Település Helyi Építési Szabályzatáról
és Szabályozási Tervéről szóló rendelet módosításáról
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Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdésében c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az Étv. 6.§ (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településrendezés feladatkörében eljáró Pest
Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, élelmiszer-biztonság feladatkörében eljáró Pest Megyei
Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság, a környezetvédelem,
természetvédelem, tájvédelem, vízügy feladatkörében eljáró Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a közegészségügy feladatkörében eljáró Budapest
Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási szerve, a tűzvédelem, polgárvédelem
feladatkörében eljáró Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a közlekedés feladatkörében
eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, a légi közlekedés feladatkörében
eljáró Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, a műemlékvédelem, régészet feladatkörében
eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája, a természet- és tájvédelem
feladatkörében eljáró Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, földvédelem feladatkörében eljáró Pest
Megyei Kormányhivatal Földhivatala, erdőrendezés, erdővédelem feladatkörében eljáró Pest Megyei
Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, talajvédelem feladatkörében eljáró Pest Megyei
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, honvédelem feladatkörében eljáró Honvéd
Vezérkar főnöke, bányászat, geológia, morfológia, csúszásveszély feladatkörében eljáró Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság, hírközlés feladatkörében eljáró Nemzeti
Média és- Hírközlési Hatóság, a településrendezési tervek és a megyei területrendezési tervek
összhangjának előmozdítása feladatkörében eljáró Pest Megye Közgyűlésének Elnöke véleményének
kikérésével, a Település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2011.(V.20.)
rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet 1. § (2) bekezdése az alábbi c)-e) pontokkal egészül ki:
c) SZT-K-1m: Szabályozási tervlap a 053/38,42,63,64 hrsz. területre (m=1:2.000)
d) SZT-B-2m: Szabályozási tervlap a 2748/1-2 hrsz. területre (m=1:2.000)
e) SZT-B-3m: Szabályozási tervlap 46 hrsz területre. (m=1:2.000)
2. §
A rendelet az alábbi 32/A. § egészül ki:
A Vt-15 jelű övezet
(1) Az övezetben a létesíthető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét
az alábbi táblázat tartalmazza:
Övezet jele

Beépítési
mód

Vt-15

Szabadonálló

Kialakítható
legkisebb
telekterület
800m2

Legnagyobb
beépíthetőség
45%

Legnagyobb
Zöldfelület
építménymagasság legkisebb
mértéke
6,5m
40%

(2) Az építési övezetben elhelyezhető épületek, építmények:
a) lakóépület, legfeljebb 4 lakással,
b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, épület.
c) A vasúti terület 50 méteres védőtávolságán belül lakó rendeltetési egység nem helyezhető el.
Gyömrő 053/38,42,63,64 hrsz. és 2748/1-2 hrsz. területek szabályozási terve
Törzsszám: 1034 2013. június File: Gyömrő_053_muleir_0617.doc 19
(3) Az övezet területén a vasút felőli telekhatár mentén legalább 10 m szélességben többszintes,
közhasználatra megnyitott zöldsáv alakítandó ki. A zöldsáv területének legfeljebb 25%-a vehető
igénybe parkoló és egyéb közlekedési burkolat számára.
3.§
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E rendelet a kihirdetés követő 30. napon lép hatályba, a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
E a rendelet Gyömrő Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kerül
kihirdetésre.
Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2013. ………………………..
Varga Ernő
jegyző
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodással megalkotja a
23/2013. sz. rendeletét
a 14/2011. (V. 20.) sz. a Település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló
rendelet módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdésében c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az Étv. 6.§ (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településrendezés feladatkörében eljáró Pest
Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, élelmiszer-biztonság feladatkörében eljáró Pest Megyei
Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság, a környezetvédelem,
természetvédelem, tájvédelem, vízügy feladatkörében eljáró Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a közegészségügy feladatkörében eljáró Budapest
Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási szerve, a tűzvédelem, polgárvédelem
feladatkörében eljáró Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a közlekedés feladatkörében
eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, a légi közlekedés feladatkörében
eljáró Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, a műemlékvédelem, régészet feladatkörében
eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája, a természet- és tájvédelem
feladatkörében eljáró Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, földvédelem feladatkörében eljáró Pest
Megyei Kormányhivatal Földhivatala, erdőrendezés, erdővédelem feladatkörében eljáró Pest Megyei
Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, talajvédelem feladatkörében eljáró Pest Megyei
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, honvédelem feladatkörében eljáró Honvéd
Vezérkar főnöke, bányászat, geológia, morfológia, csúszásveszély feladatkörében eljáró Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság, hírközlés feladatkörében eljáró Nemzeti
Média és- Hírközlési Hatóság, a településrendezési tervek és a megyei területrendezési tervek
összhangjának előmozdítása feladatkörében eljáró Pest Megye Közgyűlésének Elnöke véleményének
kikérésével, a Település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2011.(V.20.)
rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
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1. §
A rendelet 1. § (2) bekezdése az alábbi c)-e) pontokkal egészül ki:
c) SZT-K-1m: Szabályozási tervlap a 053/38,42,63,64 hrsz. területre (m=1:2.000)
d) SZT-B-2m: Szabályozási tervlap a 2748/1-2 hrsz. területre (m=1:2.000)
e) SZT-B-3m: Szabályozási tervlap 46 hrsz területre. (m=1:2.000)
2. §
A rendelet az alábbi 32/A. § egészül ki:
A Vt-15 jelű övezet
(1) Az övezetben a létesíthető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét
az alábbi táblázat tartalmazza:
Övezet jele Beépítési
Kialakítható Legnagyobb
Legnagyobb
Zöldfelület
mód
legkisebb
beépíthetőség építménymagasság legkisebb
telekterület
mértéke
Szabadonálló 800m2
45%
6,5m
40%
Vt-15
(2) Az építési övezetben elhelyezhető épületek, építmények:
a) lakóépület, legfeljebb 4 lakással,
b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, épület.
c) A vasúti terület 50 méteres védőtávolságán belül lakó rendeltetési egység nem helyezhető el.
Gyömrő 053/38,42,63,64 hrsz. és 2748/1-2 hrsz. területek szabályozási terve
Törzsszám: 1034 2013. június File: Gyömrő_053_muleir_0617.doc 19
(3) Az övezet területén a vasút felőli telekhatár mentén legalább 10 m szélességben többszintes,
közhasználatra megnyitott zöldsáv alakítandó ki. A zöldsáv területének legfeljebb 25%-a vehető
igénybe parkoló és egyéb közlekedési burkolat számára.
3.§
E rendelet a kihirdetés követő 30. napon lép hatályba, a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
E a rendelet Gyömrő Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kerül
kihirdetésre.
Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2013. ………………………..
Varga Ernő
jegyző

10. napirendi pont:
Döntés tulajdonosi jog létesítéséről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a 11. sz. mellékletét képező
előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy az Önkormányzat a települési szemétszállítási tevékenység
folyamatosságának fenntartása érdekében, a HBUS Kft. jogi-gazdasági átvilágítását
követően meghatározott vételár ellenében, 2.550.000,- Ft névértéken, a Gyömrői TÜF Kft., – mint
100%-os önkormányzati tulajdonú cég
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többségi (51%-os ) szavazati jogot biztosító üzletrészt szerez a HBUS Kft.-ben
(székhelye: 2230 Gyömrő, Csokonai utca 30. Cg. 13-19-124245).
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a HBUS Kft. jogi-gazdasági átvilágításáról
intézkedjen, az üzletrész-átruházási szerződést és a szükséges egyéb iratokat
az Önkormányzat képviseletében aláírja.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
203/2013.(IX.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy az Önkormányzat a települési szemétszállítási tevékenység
folyamatosságának fenntartása érdekében, a HBUS Kft. jogi-gazdasági átvilágítását
követően meghatározott vételár ellenében, 2.550.000,- Ft névértéken, a Gyömrői TÜF Kft., –
mint 100%-os önkormányzati tulajdonú cég
többségi (51%-os ) szavazati jogot biztosító üzletrészt szerez a HBUS Kft.-ben
(székhelye: 2230 Gyömrő, Csokonai utca 30. Cg. 13-19-124245).
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a HBUS Kft. jogi-gazdasági átvilágításáról
intézkedjen, az üzletrész-átruházási szerződést és a szükséges egyéb iratokat
az Önkormányzat képviseletében aláírja.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.

11. napirendi pont:
Döntés 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.
Gyenes Levente polgármester: A témát több bizottság is tárgyalta. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki
a bizottságok javaslata alapján előterjesztett 12. sz. mellékletben foglalt határozati javaslatot
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a Gyömrő, Rózsahegy, 5002/1, 2, 4, 5 hrsz-ú ingatlanok
övezeti besorolás módosításához nem járul hozzá,
a benyújtott kérelmet elutasítja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. Döntéshozatalban résztvevők száma:10 fő.
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204/2013.(IX.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 7 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrő, Rózsahegy, 5002/1, 2, 4, 5 hrsz-ú ingatlanok
övezeti besorolás módosításához megfogalmazott - bizottságok által javasolt – határozati
javaslatot nem fogadja el .
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gáspár Krisztián képviselő: A bizottsági javaslat nem lett elfogadva?
Gyenes Levente polgármester: A határozati javaslat.
Gáspár Krisztián képviselő: A határozati javaslat a bizottsági javaslattal megegyezik.
Sas Zoltán képviselő: A bizottság ellenezte az átsorolást.
Gyenes Levente polgármester: A bizottság ellenezte az átsorolást.
Spaits Miklós képviselő: Erről szavaztak most.
Gáspár Krisztián képviselő: Így van, tehát a bizottsági javaslatot támogatják. Ezért nem érti az
egészet, és semmiképp nem jó ez így.
Gyenes Levente polgármester: Semmiképpen nem fogadták el, hiszen a tartózkodtak.
Gáspár Krisztián képviselő: Volt egy javaslata a bizottság, azt kellett volna elfogadni.
Sas Zoltán képviselő: A bizottságnak az volt a javaslata, hogy nem, és ehhez csatlakoztak.
Gáspár Krisztián képviselő: Nem, a bizottság javaslatát nem fogadták el.
Varga Ernő jegyző: Nem került elfogadásra a határozati javaslat. A tartózkodás nem elfogadás. A
javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők többségének igen szavazata kellett volna.

12. napirendi pont:
Döntés a Köznevelési törvényben
alkalmazásának ütemezéséről.

meghatározott

óvodai

pedagógiai

asszisztensek

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a 13. sz. mellékletét képező
előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 2. sz. melléklete alapján
Gyömrő Város Képviselő – testülete ütemezetten:
2014. január 1-től:
Bóbita Óvoda: 3 fő óvodai pedagógiai asszisztens
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Mesevár Óvoda: 3 fő óvodai pedagógiai asszisztens
álláshelyet létesít.
2014. szeptember 1-től:
Bóbita Óvoda: 2 fő óvodai pedagógiai asszisztens 1 fő óvodatitkár és 0,5 fő gyógypedagógus
Mesevár Óvoda: 1 fő óvodai pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár és 0,5 fő gyógypedagógus
álláshelyet létesít.
Az álláshely bővítéshez szükséges bérköltségeket Gyömrő Város Önkormányzat 2014. évi
költségvetésében biztosítja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban részvevők száma: 10 fő.
205/2013.(IX.23.) sz. önkormányzati 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 2. sz. melléklete alapján
Gyömrő Város Képviselő – testülete ütemezetten:
2014. január 1-től:
Bóbita Óvoda: 3 fő óvodai pedagógiai asszisztens
Mesevár Óvoda: 3 fő óvodai pedagógiai asszisztens
álláshelyet létesít.
2014. szeptember 1-től:
Bóbita Óvoda: 2 fő óvodai pedagógiai asszisztens 1 fő óvodatitkár és 0,5 fő gyógypedagógus
Mesevár Óvoda: 1 fő óvodai pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár és 0,5 fő gyógypedagógus
álláshelyet létesít.
Az álláshely bővítéshez szükséges bérköltségeket Gyömrő Város Önkormányzat 2014. évi
költségvetésében biztosítja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

13. napirendi pont:
Döntés a Mesevár Óvoda létszámváltozásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a 14. sz. mellékletét képező
előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt
1. A Mesevár Óvoda álláshely bővítésének ütemezéséről:
2013. október 1-től 1 fő óvodai dajka
2013. november 1-től 2 fő óvónő
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2014. január 1-től 2 fő óvónő és 1 fő óvodai dajka
2. Az intézmény álláshelyeinek száma:
2013. október 1: óvodapedagógus 23, dajka 12 álláshely
2013. november 1: óvodapedagógus 25, dajka 12 álláshely
2014. január 1: óvodapedagógus 27, dajka 13 álláshely.
3. Az álláshely bővítéshez szükséges bérköltségeket Gyömrő Város Önkormányzat költségvetésében
biztosítja.
4. A Mesevár Óvoda Falusi Tagóvoda tornaszobájának felújításához szükséges költségek fedezetét a
2014. évi költségvetésben biztosítja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: folyamatos
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban részvevők száma: 10 fő.
206/2013.(IX.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt
1. A Mesevár Óvoda álláshely bővítésének ütemezéséről:
2013. október 1-től 1 fő óvodai dajka
2013. november 1-től 2 fő óvónő
2014. január 1-től 2 fő óvónő és 1 fő óvodai dajka.
2. Az intézmény álláshelyeinek száma:
2013. október 1: óvodapedagógus 23, dajka 12 álláshely
2013. november 1: óvodapedagógus 25, dajka 12 álláshely
2014. január 1: óvodapedagógus 27, dajka 13 álláshely.
3. Az álláshely bővítéshez szükséges bérköltségeket Gyömrő Város Önkormányzat
költségvetésében biztosítja.
4. A Mesevár Óvoda Falusi Tagóvoda tornaszobájának felújításához szükséges költségek
fedezetét a 2014. évi költségvetésben biztosítja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: folyamatos

14. napirendi pont:
Döntés Onodi László egyéni vállalkozóval kéményseprő tevékenység ellátásával kapcsolatban
kötött megállapodás módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a 15. sz. mellékletét képező
előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy Onodi László egyéni vállalkozóval kötött
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„Kötelező kéményseprői tevékenység ellátására” vonatkozó megbízási szerződést
az alábbiak szerint módosítja:
1. Szolgáltatás időtartamát 10 évben határozza meg.
2. Az érintett ingatlanok használójának a vállalkozó által végzendő munka időpontjáról történő
értesítés módját a szerződésben a következők szerint rögzítik:
„A Szolgáltató a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott ingatlan
használónak (a továbbiakban: ingatlan használó) szóló értesítéseit kellő időben - de a munka
megkezdését legalább 8 nappal megelőzően - szórólapon, vagy a Szolgáltató által kézbesített értesítő
útján küldi meg.”
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződés módosítására a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban részvevők száma: 10 fő.
207/2013.(IX.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy Onodi László egyéni vállalkozóval kötött
„Kötelező kéményseprői tevékenység ellátására” vonatkozó megbízási szerződést
az alábbiak szerint módosítja:
1. Szolgáltatás időtartamát 10 évben határozza meg.
2. Az érintett ingatlanok használójának a vállalkozó által végzendő munka időpontjáról
történő értesítés módját a szerződésben a következők szerint rögzítik:
„A Szolgáltató a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott ingatlan
használónak (a továbbiakban: ingatlan használó) szóló értesítéseit kellő időben - de a munka
megkezdését legalább 8 nappal megelőzően - szórólapon, vagy a Szolgáltató által kézbesített
értesítő útján küldi meg.”
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződés módosítására a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos.

15. napirendi pont:
A Fidesz beadványának megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Sas Zoltán képviselő: Tisztelt Képviselő – testület! Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
tárgyalta a Fidesz helyi elnökségének a beadványát. Meg is hívták őket, hogy tudják képviselni az
ülésen az általuk benyújtott iratot, de sajnos nem tudtak megjelenni. Az ülésen azonban részt vett a
Gyömrői Rendőrőrs őrsparancsnoka, valamint Szmodics Róbert Monori Rendőrkapitányságot vezető
alezredes úr. A kapitány úr javaslatára fogalmazták meg a képviselő – testület felé azokat a célokat,
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elveket, melyeket a határozati javaslat is tartalmaz. A rendőrség szakmai véleménye alapján nem
javasolják teljes körben a Fidesz által javasolt módosítást.
Kossuth László képviselő: Remélik, hogy a Fiatal Demokraták, akik a beadvány mögött állnak
kizárólag jó szándékból kezdeményeztek és nem rosszindulatú szándék, vagy más motiváció van a
háttérben. Azt látja, hogy a kábítószer elleni küzdelemben az őrsparancsnok asszony és emberei
megteszik azokat az intézkedéseket, amit a jogszabályok, a hatáskör megenged. Amik az elmúlt
időben történtek felderítések, véleménye szerint példaértékű volt.
Gyenes Levente polgármester: Annyit tenne hozzá, hogy – bár azt nem látták a beadvány készítői –
de ők néhány éve adtak ki egy kiadványt az internet veszélyeiről, amit ő maga is nagyon komolyan
szponzorált. A dizájner drogok terjesztése alapvetően az interneten történik, melynek veszélyeire
alapvetően felhívja a figyelmet a kiadvány. Ő maga is részt vett a bizottsági ülésen, ő is lesújtva
érezte magát, hogy egy teljes szervezetből senki nem tud megjelenni, képviselni a saját
véleményüket. Nagyon örül neki, hogy a meghívott szakemberek, hozzáértők megtisztelték a
bizottság tagjait és megjelentek az ülésen. Elég hosszan beszélgettek a témáról, és őt a Kapitány úr és
az Őrsparancsnok asszony meggyőzte arról, hogy ekkora veszély nincsen Gyömrőn. Minden
szakember, aki a témában érintett, vagy dolgozik vele, - például ifjúság védelemben, oktatásban, akár
bűnüldözésben, megelőzésben, - teszik a dolgukat és folyamatos egyeztetések zajlanak. Nem kell
külön erre fórumot összehozni. Ezzel együtt – mivel itt a bizottság nem javasolta elfogadni a
beadványt – szeretne egy módosító indítványt benyújtani. Javasolja, hogy az önkormányzat részéről
nevezzenek ki egy drogprevenciós szakreferenst, akinek a feladata a különböző szervezeteknek,
oktatási intézményeknek, családsegítőnek a koordinálása, és a városvezetés felé történő referálás.
Név szerinti javaslatot is szeretne tenni Volcz Zoltánné személyében, aki eddig az oktatási referense
volt az önkormányzatnak és most is jelen van az ülésen, és nem kér zárt ülést személyét is érintő
döntésben. Nagyon jó kapcsolatot ápol a jelenlegi intézményvezetőkkel, e-miatt össze tudja őket
fogni. A rendőrséggel is elég jó kapcsolatban áll, valamint jelenleg irodavezető és a városvezetés fel
is tud a témában referálni. Valóban ne menjenek el a probléma mellett – ami egyébként nem akkor
probléma szerintük és a rendőrség szerint sem a településen, hisz a kapitány úr elmondta, hogy
országos viszonylatban Gyömrő az átlagosnál jobb helyzetben van, – ezért javasolja egy koordinátor
kijelölését, akihez ezzel a problémával lehet fordulni.
Sas Zoltán képviselő: Teljesen egyetért a felelős személy megnevezésével, már csak azért is, mert a
bizottság két ajánlást fogalmazott meg. Az egyik, hogy vegyék fel a kapcsolatot az intézmények
vezetőjével, és mérjék fel az igényt arra vonatkozólag, hogy a rendőrség jelenlévőivel, egy irányított
rendkívüli szülői értekezletre mennyire van igény. A másik egy olyan előadás bemutatása, melyet
később akár a Signal Tv, újság is bemutathatna, sugározhatna. Ő javasolja, hogy amennyiben Volcz
Zoltánné személyét a testület elfogadja, akkor ezt a két ajánlást munkaként állapítsák meg neki, és
kérjék meg, hogy a következő testületi ülésen számoljon be az intézkedésekről.
Gyenes Levente polgármester: Ő egyébként javasolja, hogy a kábítószer üldözést hagyják meg
azoknak a személyeknek, akik meg tudják különböztetni a vadkendert az indiai marihuánától.
Gáspár Krisztián képviselő: A Fidesz javaslata egy kábítószerügyi egyeztető fórum felállítása.
Köszöni polgármester úr bölcsességét, mert más formában, de egy hasonló funkció létrehozására tett
javaslatot. Azt gondolja, hogy kár lenne a téma mellett elmenni, ezért ezzel a módosítással
véleménye szerint a javaslat elfogadható.
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Gyenes Levente polgármester: Más kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az előterjesztett módosító
indítványt elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő – testület a módosító indítványt 10 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadja.
Gyenes Levente polgármester: Aki a 16. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján a módosítással
együtt az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy
1. Gyömrő Város Önkormányzat drogstratégiájának kidolgozását és az egyeztető fórum
felállítását nem támogatja.
2. Megbízza Volcz Zoltánnét, hogy a drogprevenciós feladatokkal kapcsolatos koordináló
feladatokat lássa el:
– Gyömrő székhelyű intézményekben mérje fel egy tájékoztató, rendkívüli szülői értekezlet
igényének mértékét;
– gondoskodjon fenti témában tanulók számára történő szakmai előadás megszervezéséről.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal, folyamatos
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban részvevők száma: 10 fő.
208/2013.(IX.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy
1. Gyömrő Város Önkormányzat drogstratégiájának kidolgozását és az egyeztető fórum
felállítását nem támogatja.
2. Megbízza Volcz Zoltánnét, hogy a drogprevenciós feladatokkal kapcsolatos koordináló
feladatokat lássa el:
– Gyömrő székhelyű intézményekben mérje fel egy tájékoztató, rendkívüli szülői értekezlet
igényének mértékét;
– gondoskodjon fenti témában tanulók számára történő szakmai előadás megszervezéséről.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal, folyamatos

16. napirendi pont:
Üllő Város által tervezett Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat módosítása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a 17. sz. mellékletét képező
előterjesztés alapján a módosítással együtt az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az alábbi határozatot hozta:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Üllő város által tervezett,
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egyes üllői részterületekre vonatkozó Településszerkezeti Terv, Szabályozási Tervének és Helyi
Építési Szabályzatának módosítással kapcsolatban kifogást nem emel, a további egyeztetési
eljárásban részt kíván venni.
Felkéri a polgármestert, hogy erről Üllő város polgármesterét tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
209/2013.(IX.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Üllő város által tervezett,
egyes üllői részterületekre vonatkozó Településszerkezeti Terv, Szabályozási Tervének és Helyi
Építési Szabályzatának módosítással kapcsolatban kifogást nem emel, a további egyeztetési
eljárásban részt kíván venni.
Felkéri a polgármestert, hogy erről Üllő város polgármesterét tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

17. napirendi pont:
Istvánfi János 2225 Üllő, Viola u. 1. sz. alatti lakos kérelmének megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a 18. sz. mellékletét képező
előterjesztés alapján a módosítással együtt az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy 3958. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában kötött
bérleti szerződésben foglaltak alapján,
3. személynek történő további bérbeadáshoz nem járul hozzá,
a kérelmet elutasítja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban részvevők száma: 10 fő.
210/2013.(IX.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy 3958. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában kötött
bérleti szerződésben foglaltak alapján,
3. személynek történő további bérbeadáshoz nem járul hozzá,
a kérelmet elutasítja.
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Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

18. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ I. féléves beszámolójának
elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a 19. sz. mellékletét képező
előterjesztés alapján a módosítással együtt az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ I. féléves beszámolóját az
előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban részvevők száma: 10 fő.
211/2013.(IX.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ I. féléves beszámolóját az
előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

19. napirendi pont:
Döntés a Gyömrői IVK Kft. végelszámolással történő megszüntetéséről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Többször ejtettek már szót a témával kapcsolatban. Úgy gondolja, hogy
az ingatlan hasznosítás egy olyan kiugrási lehetőség lehet az önkormányzatnak, amely tartósan
hosszú távon bevételt eredményezhet. Lakótelepek kialakítása kifejezetten olyan tevékenység, ami az
önkormányzatokhoz hozzá tartozik. Ezért nem érti, hogy ebből 12 éve az önkormányzat miért vonul
ki? Látni kell, hogy ha kilépnek ezen az ajtón azért probléma, mert nagyon jó üzlet és átengedik a
tevékenységet másoknak, mely egy jelentős gazdasági károkozás. Ő ehhez egyátalán nem adja a
nevét, de azért, hogy ez 12 éve így folyik, véleménye szerint magyarázkodhat egy pár ember. Az i-re
a pont, hogy ezt a Kft-t megszűntetik.
Gyenes Levente polgármester: Nagyon el van képedve a képviselő úr szavain, mert ő még javában
bizottsági tag volt, amikor az önkormányzat elherdálta Gyömrő ingatlan vagyonát.
Gáspár Krisztián képviselő: A Kóczán úti területet például?
Gyenes Levente polgármester: Nem, de sok másikat. Viszont így utólag már megszépülnek az
emlékek. A lényeg a lényeg, hogy az IVK Kft jelen pillanatban a törzstőkéjét éli fel, és ő úgy
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gondolja, hogy felesleges pénzt fektetni egy olyan cégbe, ami jelen pillanatban érdemben nem tud
működni. Egész biztos, hogy a gazdasági helyzet megváltozásával, 1,5 millió Ft-ból bármikor tudnak
egy másik vagyonkezelő céget alapítani. Azért fenntartani egy céget, hogy bevallási, könyvelési
kiadásokra elköltsék az önkormányzat pénzét nem túl szerencsés. Aki a 20. sz. mellékletét képező
előterjesztés alapján a módosítással együtt az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt a Gyömrő IVK Kft. végelszámolással történő megszűntetéséről.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a végelszámoláshoz és a megszűntetéshez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
212/2013.(IX.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt a Gyömrő IVK Kft. végelszámolással történő megszűntetéséről.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a végelszámoláshoz és a megszűntetéshez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

20. napirendi pont:
Döntés a Központi Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. további tevékenységéről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a 21. sz. mellékletét képező
előterjesztés alapján a módosítással együtt az alábbi határozati javaslatot:
213/2013.(IX.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy
az Önkormányzat az orvosi ügyeleti feladatok ellátásának biztonsága érdekében,
a társaság törzstőkéjének a kötelező minimális mértékre való leszállítása keretében a társaság
tulajdonában álló ingatlanok és gépjármű jelenlegi tulajdonosok közötti megosztását, valamint
a társaság jogi-gazdasági átvilágítását követően
a lehető legkedvezőbb vételár ellenében megvásárolja a Központi Orvosi Ügyelet Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2230 Gyömrő, Szt. István utca 55., Cg.
13-09-129783) önkormányzati tulajdonú üzletrészen felüli, a tőkeleszállítás során kialakuló
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(250.000,- Ft névértékű 49 %-os mértékű szavazati jogot biztosító) üzletrészét, és ezzel a
társaság kizárólagos tulajdonosává válik.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság tőkeleszállítása és a vagyonmegosztás ügyében
intézkedjen, a társaság tulajdonában álló ingatlan és gépjármű önkormányzat részére való
átruházása esetén a Képviselő-testület részére szükség szerint előterjesztést tegyen,
valamint a társaság jogi-gazdasági átvilágításáról gondoskodjon, a társaság taggyűlésén az
önkormányzatot a határozatnak megfelelően képviselje, az üzletrész-átruházási szerződést és a
szükséges egyéb iratokat az Önkormányzat képviseletében aláírja.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.

21. napirendi pont:
Bizottsági beszámolók elfogadása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
214/2013.(IX.23.) 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.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban részvevők száma: 10 fő.
215/2013.(IX.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a VOKS Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
216/2013.(IX.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a VOKS Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
217/2013.(IX.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
218/2013.(IX.23.) 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.
Gyenes Levente polgármester: Kíván – e valaki interpellálni? Nem. Megköszöni a részvételt, az
ülést bezárja.
K.m.f.

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester
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