JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 3-án 9.00
órakor kezdődő nyílt rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal, 2230 Gyömrő,
Szabadság út 1. alpolgármesteri tárgyalójában.
Jelen vannak:

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

Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné irodavezető
Fülöp Szilvia pü. irodavezető
Az ülésre meghívás nem történt, meghívott nem jelent meg.
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 11 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat az alábbiak szerint
1.
2.

Döntés a Gyömrő 2297/1. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogról való lemondásáról.
Döntés a Gyömrő Város meglévő/üzemelő ivóvízközmű rendszerére vonatkozó
közművagyon-értékelési feladatok ellátásáról.

elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 11 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. napirendhez:
Döntés a Gyömrő 2297/1. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogról való lemondásáról.
Gyenes Levente polgármester: A témát a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és az
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tárgyalta az előterjesztés alapján, mely a
jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi javasolják az elővásárlási jogról történő lemondást.
Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az alábbi határozatot hozza:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete,
mint a Monori Járási Hivatal Földhivatala ingatlan nyilvántartásában
2297/1. hrsz-on nyilvántartott, természetben (ingatlan-nyilvántartási cím szerint)
2230 Gyömrő, Steinmetz kapitány 8. szám alatt található ingatlan
2/31 arányú tulajdonostársa,

a vonatkozó vételi ajánlat ismeretében
elővásárlási jogáról lemond.
Megbízza a Polgármestert, hogy az elővásárlási jog lemondásával kapcsolatos nyilatkozatot
tegye meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
219/2013. (X. 03.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete,
mint a Monori Járási Hivatal Földhivatala ingatlan nyilvántartásában
2297/1. hrsz-on nyilvántartott, természetben (ingatlan-nyilvántartási cím szerint)
2230 Gyömrő, Steinmetz kapitány 8. szám alatt található ingatlan
2/31 arányú tulajdonostársa,
a vonatkozó vételi ajánlat ismeretében
elővásárlási jogáról lemond.
Megbízza a Polgármestert, hogy az elővásárlási jog lemondásával kapcsolatos
nyilatkozatot tegye meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

2. napirendhez:
Döntés a Gyömrő Város meglévő/üzemelő
közművagyon-értékelési feladatok ellátásáról.

ivóvízközmű

rendszerére

vonatkozó

Gyenes Levente polgármester: A témát a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és az
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tárgyalta, mely a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét
képezi, és elfogadásra javasolta a Képviselő – testületnek. Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Szeretne bővebb felvilágosítást kapni.
Mezey Attila alpolgármester: Törvényi előírás alapján kötelező a víziközmű hálózat
akkreditációs folyamatában a vagyonértékelés elvégzése. A DAKÖV, mint jelenlegi
szolgáltató 2013. augusztus 1-től benyújtotta az akkreditációs kérelmét az energiahatóság felé.
A hatóság hiánypótlásában a lehető legrövidebb határidővel kötelezte az önkormányzatot,
illetve a szolgáltatót arra, hogy a víziközmű feladatokat lássa el. A feladat pontos tartalmát, a
víziközmű törvény és az ahhoz kapcsolódó kormányrendelet pontosan meghatározza, tehát
meg van adva kormányrendeleti szinten, hogy mit kell ehhez elvégezni. Megadja azokat a
szervezeteket, akik erre jogosultak. Ennek a finanszírozása nem önkormányzati forrásból,
hanem a DAKÖV által, azaz a szolgáltató által fizetendő bérleti díjból történik, ezeket az
összeget más célra nem is lehet felhasználni, kizárólag a víziközmű használattal kapcsolatos
kiadások fedezetére, felújításra, karbantartásra, illetve ilyen jogszabály által előírt kötelező
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feladatok ellátására. Ezeket a forrásokat egyébként sem tudnák másra felhasználni kizárólag
ilyen feladatok finanszírozására, ami egyébként jogszabályi kötelezettségből keletkezik.
Gyenes Levente polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi határozati
javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a víziközmű vagyonának vagyonértékelési költségeit
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosítja, ez irányú költségvetés módosításra
a tervezetet a polgármester terjessze a testület elé.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a víziközmű vagyonértékelésével
kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal és folyamatos.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
220/2013. (X. 03.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1.
A Képviselő-testület a víziközmű vagyonának vagyonértékelési költségeit
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosítja, ez irányú költségvetés
módosításra a tervezetet a polgármester terjessze a testület elé.
2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a víziközmű
vagyonértékelésével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal és folyamatos.

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

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

3

