JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 11-én, 16.30
órakor kezdődő rendes, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230. Gyömrő, Szabadság út
1. alpolgármesteri tárgyalójában.
Jelen vannak:

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

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
Baji Beáta Gyömrői Rendőrőrs őrsparancsnok
Meghívottként
megjelent:
Szabó László Dezső testvértelepülési koordinátor
dr. Tóth János
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 11 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Herczku Dóra vezeti.
Gyenes Levente polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt a kiküldött napirendi
pontokkal kapcsolatban Jegyző Úr szeretne tájékoztatást nyújtani.
Varga Ernő jegyző: Tisztelt Képviselő – testület! Október 31-én kiküldött meghívóval
összehívásra került a Képviselő – testület 16 napirendi ponttal, az ehhez kapcsolódó meghívó
kiküldésre került. Elég korai időpontban az ülés napjához képest, ezért nem minden anyagot
tudtak akkor előkészíteni. A meghívóban szerepelt, hogy az anyag később kerül kiküldésre.
Adminisztratív okok miatt az anyag kiküldésre került egy aktualizált meghívóval együtt. Arra
kéri a képviselőket, hogy ezt tekintsék tárgytalannak. A 2013. október 30-i dátumú meghívó a
hatályos, és ennek alapján kell a testületi ülést is levezetni. Azokat az anyagot a pénteken 11.
08-án mindenki megkapta, ezek tartoznak a napirendekhez, de figyelembe véve a
szakbizottságok tárgyalásai folytán tett javaslatokat, javasolja a T. Képviselő – testületnek a
2., az 5.2., 5.3., és a 8. pontban szereplő téma levételét a napirendről.
Gyenes Levente polgármester: Köszöni szépen. Aki a 2. 5.2., 5.3., és a 8. napirendi pont
levételével egyetért, szavazzon.

Megállapítja, hogy a képviselő – testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják 2.
5.2., 5.3., és a 8. napirendi pont levételét.
Varga Ernő jegyző: A képviselő – testület összehívására vonatkozó 30-i dátummal ellátott
meghívóban a 6. napirendi pontban a polgármester által beterjesztett határozati javaslatok cím
üresen szerepelt. Most azonban a kiosztott meghívóban ezt a részt is kitöltötték tartalommal.
A hozzátartozó anyagokat minden képviselő megkapta egy kivételével. A holokauszt
emlékmű felállításával kapcsolatos anyagot a testület az ülés előtt olvashatták. Ezek
figyelembevételével a 6.1., 6.2., 6.3., és a 6.4. napirendi pont felvételére tesz javaslatot.
Gyenes Levente polgármester: Aki a plusz négy – 6.1., 6.2., 6.3., 6.4 – napirendi pont
felvételével egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő – testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért a plusz
négy – 6.1., 6.2., 6.3., 6.4 – napirendi pont felvételével.
Gyenes Levente polgármester: Aki a meghívóban kiküldött és módosításokkal együtt
elfogadott napirendi pontokat az alábbiak szerint
1. A ¾ éves költségvetési tájékoztató megtárgyalása.
3. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
4. Polgármesteri beszámoló.
5. Rendelet – tervezetek:
5.1. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III.25.), az
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról.
6. Polgármester által beterjesztett határozati javaslatok:
6.1. Döntés a KEOP -5.5.0/A/12-2013-0454 kódszámú „Gyömrő Város rendőrségi és
védőnői szolgálat épületének energiahatékonysági korszerűsítése” című pályázat
megvalósításáról és az önrész biztosításáról.
6.2. Döntés a 80 év felettiek karácsonyi ajándékozásáról.
6.3 Döntés a Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményi tanácsába további tagok delegálásáról.
6.4. Holokauszt emlékmű önkormányzati ingatlanon történő elhelyezéshez tulajdonosi
hozzájárulás.
7. A 2014. évi költségvetési koncepció megtárgyalása.
9. Döntés a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft-vel a hulladékkezelési feladatok ellátására
megkötött közszolgáltatási szerződés felmondásáról.
10. Döntés Gyömrő Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának
módosítása: Gyömrő, Rózsahegy, 5002/1, 2, 4, 5 hrsz-ú, 3728 m2 területű ingatlanok
övezeti besorolásának átvezetése korlátozott mezőgazdasági övezetből gazdasági
övezetként.
11. Döntés a Vecsési Gondozási Központ 2013. I. félévi beszámolójának elfogadásáról.
12. Döntés a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ módosított Szakmai
Programjának jóváhagyásáról.
13. Döntés a Bóbita, Arany – és Fejlesztő Óvoda:
12.1. Szervezeti és Működési Szabályzatának
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12.2. 2013/2014. évre vonatkozó munkatervének elfogadására.
14. Döntés az ÁROP-3.Á.2-2013-2013-0027 jelű „szervezetfejlesztés Gyömrőn” című
pályázat megvalósításáról.
15. Bizottsági beszámolók elfogadása.
- VOKS Bizottság
- Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
- Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
- Szociális és Egészségügyi Bizottság
16. Interpellációk.
elfogadja, szavazzon. Döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat a módosítással együtt
11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.
Gyenes Levente polgármester: Kíván – e valaki napirend előtt felszólalni? Nem.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. napirendi pont:
A ¾ éves költségvetési tájékoztató megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Sas Zoltán képviselő: A bevételi oldalon elmaradás látható a Járási Hivatallal és a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött szerződések teljesítése miatt. A
kérdése, hogy hogyan áll a helyzet most, van-e valamilyen előrelépés, változott-e a bevételi
oldal, hisz ez befolyásolhatja az önkormányzat működését?
Fülöp Szilvia megbízott pü. irodavezető: A megállapodás megszületett, a számlázások már
megkezdődtek és teljesítés is megindult, de még nem érte magát utol az önkormányzat.
Sas Zoltán képviselő: Köszöni szépen.
Gyenes Levente polgármester: Tehát folyamatban van a teljesítés. Más kérdés, hozzászólás?
Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati
javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a 2013. évi költségvetés háromnegyed évi
teljesítéséről szóló tájékoztatóját az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
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227/2013.(XI.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással

dönt arról, hogy a 2013. évi költségvetés háromnegyed évi
teljesítéséről szóló tájékoztatóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

3. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 2. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
228/2013.(XI.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

4. napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 3. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a polgármesteri beszámolót az előterjesztett
formában elfogadja.
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Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
229/2013.(XI.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a polgármesteri beszámolót az előterjesztett
formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

5.1. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III.25.), az
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 4. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi rendelet – tervezetet:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.25.) önkormányzati
rendelete módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdésének
f) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) – (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013 (III.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról az alábbi
rendeletet alkotja.
1. 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 2.676.387 ezer forintban állapítja meg (1. számú melléklet).
(2) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2013. évi mérleg fő
összegét 2.676.387,- 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.
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(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
868.885 e Ft
irányitó szerv költségvetéséből származó felhalmozási célú központi támogatás
242.607 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
798.345.e Ft
amelyből
ba) működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás:
125.120 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,
25.537 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,
0 e Ft
bd) államháztartáson kívülről,
0 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,
61.994 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel (helyi adó átengedett pénzeszköz)
268.050 e Ft
d) intézményi működési bevétel,
236.707 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/
247.191 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
1.478.227 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:
492.446 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
123.610 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:
703.984 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
86.846 e Ft
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ae) egyéb működési célú kiadások:
b) felhalmozási költségvetés
ba) intézményi beruházások,
bb) egyéb felhalmozási kiadások
c) tartalék, óvadék
d) hiteltörlesztés
da)fejlesztési
db)működési

71.341 e Ft
697.166 e Ft
451.860 e Ft
245.306 e Ft
71.020 e Ft
429.974 e Ft
429.974 e Ft
0 e Ft

4. §
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 125.120 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 2.144.084 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................................. 598.033 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
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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
125.120 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: ....................................................................... 652.158 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 98.672 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 26.134 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: .............................................. 468.132 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: .............................................. 200 e Ft
ae) előző évi pénzmaradvány ................................................... 2.360 e Ft
af) speciális és működési célú támogatások: ....................... 42.660 e Ft
ag) közvetlen támogatások ................................................... 4.000 e Ft
ah) közvetett támogatások tartalmazza
ai) intézményfenntartás kiegészítő finanszírozás: ................................. 10.000 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: .................................................................. 328.600 e Ft
ba) intézményi beruházások összesen .................................... 314.423 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
69.651 e Ft
- Lakó- és nem lakóépület építése
18.800 e Ft
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bb) egyéb felhalmozási kiadások .............................................. 14.177 Ft
c) tartalékok .............................................................................................. 71.021 e Ft
cb) általánostartalék ............................................................................. 58.839 e Ft
ca) céltartalék
12.181 e Ft
d.) önkormányzat költségvetési általános statisztikai
szerveinek nyújtott költségvetési támogatása ..................................... 652.331e Ft
e.) hiteltörlesztés ..................................................................................... 429.974 e Ft
ea) likvidhitel ................................................................... 147.675 e Ft
eb) fejlesztési
282.299 e Ft
9. §
A rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi önként vállalt
feladatainak költségvetési főösszegét 406.358 forintban állapítja meg.
10. §
A rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
15. § Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
38.193 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 13.837 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................... 3.736 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 20.620 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:
368.165 e Ft
ba) intézményi beruházások beruházásonként, ..................... 137.037 e Ft
- HUSK pályázat inkubátorház............................ 137.037 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások
231.128 e Ft
11. §
A rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi kötelező
feladatainak költségvetési főösszegét 206.699 ezer forintban állapítja meg.
12. §
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
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13. §
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
206.699 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .......................................... 105.176 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 26.113 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 75.410 e Ft
14. §
A rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi államigazgatási
feladatainak költségvetési főösszegét 80.997 ezer forintban állapítja meg.
15. §
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
80.997 e Ft
16. §
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 .......................................................................... 80.997 e Ft
aa) ellátottak pénzbeli juttatásai: ......................................... 80.841 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................... 156 e Ft
Polgármesteri Hivatal 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. számú melléklet
tartalmazza.
17. §
A rendelet 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete az Arany Óvoda 2013. évi költségvetési főösszegét
53.828 ezer forintban állapítja meg.
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18. §
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................................... 46.561 e Ft
19. §
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:
53.828 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 28.229 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................... 7.547 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: .................................................. 5.091 e Ft
ad) gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó kiadások
........................................................................................... 12.961 e Ft
Arany Óvoda 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet
tartalmazza.
20. §
A rendelet 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Bóbita Óvoda 2013. évi költségvetési főösszegét
119.246 ezer forintban állapítja meg.
21. §
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................................. 106.301 e Ft
b) működési célú támogatás államháztartáson belülről ................................ 1.196 e Ft
22. §
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:
119.246 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 66.098 e Ft
11

ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 17.690 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 12.248 e Ft
ad) gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó kiadások
........................................................................................... 23.210 e Ft
Bóbita Óvoda 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet
tartalmazza.
23. §
A rendelet 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Mesevár Óvoda költségvetési szerv 2013. évi
költségvetési főösszegét 125.397 ezer forintban állapítja meg.
24. §
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................................. 110.382 e Ft
25. §
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:
125.397 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 65.138 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 17.316 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.
26. §
A rendelet 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv
2013. évi költségvetési főösszegét 66.791 ezer forintban állapítja meg.
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27. §
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................................... 52.926 e Ft
28. §
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:
66.791 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 40.212 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 10.643 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.
29. §
A rendelet 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Hankó István Művészeti Központ költségvetési
szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 31.433 ezer forintban állapítja meg.
30. §
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................................... 25.556 e Ft
31. §
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: ......................................................................... 31.033 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ........................................... 14.363 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................... 3.824 e Ft
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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.
32. §
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 18.628 ezer
forintban állapítja meg
33. §.
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................................... 18.688 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
0 e Ft
c)intézményi működési bevétel ................................................................... 4.385 e Ft
34. §
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: ......................................................................... 18.628 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .............................................. 9.103 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................... 2.231 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: .................................................. 7.294 e Ft
35. §
A rendelet 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató
Központ költségvetési szerv 2013. évi önként vállalt feladatainak költségvetési főösszegét
4.782 ezer forintban állapítja meg.
36. §
A rendelet 60. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
A Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ önként vállalt feladataihoz rendelt
költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
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a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás..................................... 4.445 e Ft
b) intézményi működési bevétel ..................................................................... 337 e Ft
c) támogatás értékű bevétel ................................................................................ 0 e Ft
37. §
A rendelet 61. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
A Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2013. évi
kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
4.782 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .............................................. 1.226 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ...................................................... 311 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: .................................................. 3.245 e Ft
A Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi előirányzat-felhasználási
ütemtervét a 10. számú melléklet tartalmazza.

A rendelet

38.§
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.
10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete lép.
11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. 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.
17. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.

39.§ Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Gyömrő, 2013. október 30.
Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve:
Varga Ernő
jegyző
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
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Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
25/2013. sz. rendeletét
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.25.) önkormányzati
rendelete módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdésének
f) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) – (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013 (III.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról az alábbi
rendeletet alkotja.
1. 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 2.676.387 ezer forintban állapítja meg (1. számú melléklet).
(2) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2013. évi mérleg fő
összegét 2.676.387,- 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
868.885 e Ft
irányitó szerv költségvetéséből származó felhalmozási célú központi támogatás
242.607 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
798.345.e Ft
amelyből
ba) működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás:
125.120 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,
25.537 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,
0 e Ft
bd) államháztartáson kívülről,
0 e Ft
be) jogi személyiségű társulástól,
0 e Ft
bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
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központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből,
585.693 e Ft
bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből,
61.994 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel (helyi adó átengedett pénzeszköz)
268.050 e Ft
d) intézményi működési bevétel,
236.707 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/
247.191 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
1.478.227 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:
492.446 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
123.610 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:
703.984 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
86.846 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:
71.341 e Ft
b) felhalmozási költségvetés
697.166 e Ft
ba) intézményi beruházások,
451.860 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások
245.306 e Ft
c) tartalék, óvadék
71.020 e Ft
d) hiteltörlesztés
429.974 e Ft
da)fejlesztési
429.974 e Ft
db)működési
0 e Ft
4. §
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 125.120 e Ft.
5. §
A rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Az önkormányzat összevont költségvetésében a céltartalék
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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 2.144.084 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................................. 598.033 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
125.120 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: ....................................................................... 652.158 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 98.672 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 26.134 e Ft
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ac) dologi jellegű kiadások: .............................................. 468.132 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: .............................................. 200 e Ft
ae) előző évi pénzmaradvány ................................................... 2.360 e Ft
af) speciális és működési célú támogatások: ....................... 42.660 e Ft
ag) közvetlen támogatások ................................................... 4.000 e Ft
ah) közvetett támogatások tartalmazza
ai) intézményfenntartás kiegészítő finanszírozás: ................................. 10.000 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: .................................................................. 328.600 e Ft
ba) intézményi beruházások összesen .................................... 314.423 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
69.651 e Ft
- Lakó- és nem lakóépület építése
18.800 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások .............................................. 14.177 Ft
c) tartalékok .............................................................................................. 71.021 e Ft
cb) általánostartalék ............................................................................. 58.839 e Ft
ca) céltartalék
12.181 e Ft
d.) önkormányzat költségvetési általános statisztikai
szerveinek nyújtott költségvetési támogatása ..................................... 652.331e Ft
e.) hiteltörlesztés ..................................................................................... 429.974 e Ft
ea) likvidhitel ................................................................... 147.675 e Ft
eb) fejlesztési
282.299 e Ft
9. §
A rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi önként vállalt
feladatainak költségvetési főösszegét 406.358 forintban állapítja meg.
10. §
A rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
15. § Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
38.193 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 13.837 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................... 3.736 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 20.620 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:
368.165 e Ft
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ba) intézményi beruházások beruházásonként, ..................... 137.037 e Ft
- HUSK pályázat inkubátorház............................ 137.037 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások
231.128 e Ft
11. §
A rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi kötelező
feladatainak költségvetési főösszegét 206.699 ezer forintban állapítja meg.
12. §
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
13. §
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
206.699 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .......................................... 105.176 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 26.113 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 75.410 e Ft
14. §
A rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi államigazgatási
feladatainak költségvetési főösszegét 80.997 ezer forintban állapítja meg.
15. §
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
80.997 e Ft
16. §
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 .......................................................................... 80.997 e Ft
aa) ellátottak pénzbeli juttatásai: ......................................... 80.841 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................... 156 e Ft
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Polgármesteri Hivatal 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. számú melléklet
tartalmazza.
17. §
A rendelet 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete az Arany Óvoda 2013. évi költségvetési főösszegét
53.828 ezer forintban állapítja meg.
18. §
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................................... 46.561 e Ft
19. §
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:
53.828 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 28.229 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................... 7.547 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: .................................................. 5.091 e Ft
ad) gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó kiadások
........................................................................................... 12.961 e Ft
Arany Óvoda 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet
tartalmazza.
20. §
A rendelet 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Bóbita Óvoda 2013. évi költségvetési főösszegét
119.246 ezer forintban állapítja meg.
21. §
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................................. 106.301 e Ft
b) működési célú támogatás államháztartáson belülről ................................ 1.196 e Ft
22. §
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
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a) működési költségvetés:
119.246 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 66.098 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 17.690 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 12.248 e Ft
ad) gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó kiadások
........................................................................................... 23.210 e Ft
Bóbita Óvoda 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet
tartalmazza.
23. §
A rendelet 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Mesevár Óvoda költségvetési szerv 2013. évi
költségvetési főösszegét 125.397 ezer forintban állapítja meg.
24. §
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................................. 110.382 e Ft
25. §
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:
125.397 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 65.138 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 17.316 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.
26. §
A rendelet 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv
2013. évi költségvetési főösszegét 66.791 ezer forintban állapítja meg.
27. §
A rendelet 48. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2013. évi költségvetési módosított
bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................... 52.926 e Ft
28. §
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:
66.791 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 40.212 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 10.643 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.
29. §
A rendelet 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Hankó István Művészeti Központ költségvetési
szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 31.433 ezer forintban állapítja meg.
30. §
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................................... 25.556 e Ft
31. §
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: ......................................................................... 31.033 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ........................................... 14.363 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................... 3.824 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.
32. §
A rendelet 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató
Központ költségvetési szerv 2013. évi módosított költségvetési főösszegét 18.628 ezer
forintban állapítja meg
33. §.
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................................... 18.688 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
0 e Ft
c)intézményi működési bevétel ................................................................... 4.385 e Ft
34. §
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: ......................................................................... 18.628 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .............................................. 9.103 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................... 2.231 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: .................................................. 7.294 e Ft
35. §
A rendelet 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató
Központ költségvetési szerv 2013. évi önként vállalt feladatainak költségvetési főösszegét
4.782 ezer forintban állapítja meg.
36. §
A rendelet 60. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
A Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ önként vállalt feladataihoz rendelt
költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás..................................... 4.445 e Ft
b) intézményi működési bevétel ..................................................................... 337 e Ft
c) támogatás értékű bevétel ................................................................................ 0 e Ft
37. §
A rendelet 61. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
A Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2013. évi
kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
4.782 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .............................................. 1.226 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
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szociális hozzájárulási adó: ...................................................... 311 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: .................................................. 3.245 e Ft
A Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi előirányzat-felhasználási
ütemtervét a 10. számú melléklet tartalmazza.

A rendelet

38.§
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.
10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete lép.
11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. 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.
17. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.

39.§ Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Gyömrő, 2013. október 30.
Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve:

Varga Ernő
jegyző
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.

6.1. napirendi pont:
Döntés a KEOP -5.5.0/A/12-2013-0454 kódszámú „Gyömrő Város rendőrségi és védőnői
szolgálat
épületének
energiahatékonysági
korszerűsítése”
című
pályázat
megvalósításáról és az önrész biztosításáról.
Gyenes Levente polgármester: A téma a KEOP -5.5.0/A/12-2013-0454 kódszámú pályázat
megvalósítása és az önrész biztosítása. Ez a pályázat a védőnői szolgálat- és a rendőrség
épületének energetikai korszerűsítésére, homlokzat felújítására, nyílászárók cseréjére
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vonatkozik. Ehhez azonban önerőre van szükség. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a
jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, KEOP – 5.5.0/A/12 kódszámú „Gyömrő Város rendőrségi és védőnői szolgálat
épületének energiahatékonysági korszerűsítése”
tárgyú pályázatát megvalósítja.
elszámolható összköltség: 31.370.150,- Ft,
támogatás összege: 26.664.627,- Ft,
pályázati önrész: 4.705.523,- Ft.
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést írja alá.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
230/2013. (XI.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, KEOP – 5.5.0/A/12 kódszámú „Gyömrő Város rendőrségi és védőnői
szolgálat épületének energiahatékonysági korszerűsítése”
tárgyú pályázatát megvalósítja.
elszámolható összköltség: 31.370.150,- Ft,
támogatás összege: 26.664.627,- Ft,
pályázati önrész: 4.705.523,- Ft.
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést írja alá.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

6.2. napirendi pont:
Döntés a 80 év felettiek karácsonyi ajándékozásáról.
Gyenes Levente polgármester: Annyit szeretne elmondani, hogy több mint 400 fő 80 év
felettit érint, akik nagyon várják az utalványt. Hasonló módon az előző évekhez ez kb. 1,5
millió forint kiadást jelent. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt a 80 év felettiek karácsonyi ajándékozásáról,
vásárlási utalványformájában, melynek értéke
4.000,- Ft/fő.
Az utalványok kiszállítását a képviselők, akadályoztatásuk esetén
a Polgármesteri Hivatal munkatársai végzik.
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Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma 11 fő.
231/2013. (XI.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 0 tartózkodással
dönt a 80 év felettiek karácsonyi ajándékozásáról,
vásárlási utalványformájában, melynek értéke
4.000,- Ft/fő.
Az utalványok kiszállítását a képviselők, akadályoztatásuk esetén
a Polgármesteri Hivatal munkatársai végzik.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.

6.3. napirendi pont:
Döntés a Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményi tanácsába további tagok delegálásáról.
Gyenes Levente polgármester: A Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola intézményi tanácsába szükséges még két tag delegálása. Javasolja a
tanácsba Sas Zoltán képviselő urat és Kovács Lillát, a polgármesteri hivatal munkatársát.
Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján
az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a Gyömrői székhelyű KLIK fenntartású
a Gyömrő Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába
létrehozott intézményi tanácsba további két tagot:
Kovács Lillát
Sas Zoltánt
delegálja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
232/2013. (XI.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrői székhelyű KLIK fenntartású
a Gyömrő Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába
létrehozott intézményi tanácsba további két tagot
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Kovács Lillát
Sas Zoltán
delegálja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

6.4. napirendi pont:
Holokauszt emlékmű önkormányzati ingatlanon történő elhelyezéshez tulajdonosi
hozzájárulás.
Gyenes Levente polgármester: Önkormányzati ingatlanon szeretnének holokauszt
emlékművet állítani pályázati forrrásból. Ehhez kérnek tulajdonosi hozzájárulást. Javasolja a
témát elfogadásra, illetve javasolja, hogy a Városképbíráló Munkacsoport tanulmányozza,
hogy hova lehetne az emlékművet elhelyezni. Mivel azonban itt a kérelmező egy pályázat
határidőben történő benyújtásához kér támogatást és az idő sürgeti a gyors döntést, ezért
kellett most a testület elé terjeszteni a témát.
Spaits Miklós képviselő: Nem kellett volna bizottságnak is tárgyalnia a témát?
Gyenes Levente polgármester: Kellett volna, de mivel két nappal ezelőtt illetve pénteken
kaptak egy kérelmet a pályázati lehetőség támogatására, ami finanszírozná a teljes költségét
az emlékműnek, és a benyújtáshoz szükséges a képviselő – testületi döntés, sürgős volt az
anyagot képviselő – testület elé terjeszteni. Tekintettel arra, hogy a pontos elhelyezésről
később kell dönteni, mindenképp tárgyalni fogja a későbbiekben bizottság.
Gáspár Krisztián képviselő: Köszöni szépen. A testület döntött arról, hogy a holokauszt, a
málenkij robot és a gyömrői gyilkosságok áldozatainak közös emlékművet kíván létrehozni.
Nyilván a jelenlegi előterjesztés is kapcsolódik ahhoz a döntésükhöz. Azt gondolja, hogy
érdemes lenne erről a témáról külön tárgyalni, mert ha most döntenek egy ilyen emlékhely
létrehozásáról, akkor az előző döntésük értelmetlenné válik. Tényleg egy bizottsági ülésen
kellett volna megtárgyalni. Kapkodnak, nem tudnak a helyről sem semmit, az előző
döntésüket ezzel keresztbehúzzák. Azt gondolja, hogy ebben a formában a téma nem
tárgyalható. Érti a pályázati határidőket, de korábban is napirendi pontra lehetett volna tűzni..
Nem zárkózna el egy olyan kompromisszumos megoldástól, mely egy közös program
keretében egy emlékhely kialakítása lenne. Egy perce kapták meg az anyagot, véleménye
szerint nincsenek döntési helyzetben, ne kövessenek el a döntéshozatallal még több hibát.
Javasolja, hogy bizottsági megtárgyalásra a témát adják vissza.
Gyenes Levente polgármester: Jó, köszöni szépen. Annak érdekében, hogy a testület tisztán
lásson elmondja, hogy a képviselő – testület körülbelül fél évvel ezelőtt Gáspár Krisztián
képviselő úr önálló – a holokauszt, málenkij robot és a gyömrői gyilkosságok áldozatainak
emlékmű állításáról szóló – képviselői indítványát a testület elfogadta, és úgy emlékszik,
hogy megjelölték a testület részéről felelősnek. Szeretné kérni, hogy a képviselő úr egy pár
szóban mutassa be és tájékoztassa a testület tagjait arról, hogy hol áll az ügy.
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Gáspár Krisztián képviselő: Ha szeretné a testület a következő ülésre összeállít egy
beszámolót. Számos művésszel és civil szervezettel egyeztettek és tárgyaltak a témával
kapcsolatban. Rengeteg ötlet van, nem akarja az összes javaslatot felsorolni.
Gyenes Levente polgármester: Van valamilyen konkrétum?
Gáspár Krisztián képviselő: Nincs még semmilyen konkrétum, de folyamatos egyeztetések
folynak. Eléggé tág a téma, azt gondolja, hogy érdemes ezen a vonalon tovább gondolkodni.
Gyenes Levente polgármester: Jó rendben, ez viszont egy konkrét javaslat tervekkel,
rajzokkal lett a képviselő – testület elé terjesztve. Nem volt számára egyértelmű, hogy hogyan
áll az ügy, mert még nem egyeztettek, de ezek szerint még mindig az ötletelés fázisában.
Mezey Attila alpolgármester: Annyit mondana el még a témával kapcsolatban, hogy a
gyömrői gyilkosságok áldozatainak emlékműve a tavalyi évben felállt, hiszen elhelyezték a
kopjafát, amihez már csak egy tábla elhelyezésére és a környezet rendezésére van szükség.
Gyakorlatilag ez a tavasz folyamán el fog készülni. A kérelemben most szerepel egy pályázati
forrásból megvalósítandó holokauszt emlékmű. Gondolja az érintettek hozzátartozói
kezdeményezésében. Úgy gondolja, hogy abszolút hivatottak arra, hogy egy ilyen
kezdeményezést tegyenek. Ő nem kíván lehetőség elé akadályt gördíteni, illetve nem szeretné,
ha ezt nem szavazzák meg akkor rögtön antiszemita testületnek nyilvánítsák Gyömrő Város
Képviselő – testületét. Ő a tulajdonosi hozzájárulást meg tudja adni, ha nem nyer a pályázat
akkor a döntés okafogyottá válik, de van lehetősége az önkormányzatnak a téma tárgyalására,
ha viszont igen akkor az elhelyezésnek a pontos részleteiről lehet bizottsági szinten
javaslatokat tenni.
Kossuth László képviselő: Csak kiegészítéséként mondaná el, hogy a holokauszt emlékmű
helye az adott, hiszen a Dózsa György úton van a Mazsihisznek egy elég nagy területe.
Beszélni kell a gazdasági vezetővel, és akkor adott egy központi hely. Talán akkor a
környezetre is jobban odafigyelnének. Ennek következtében az önkormányzatnak sem kell
területet felajánlani.
Gyenes Levente polgármester: Szerinte korai még a helyszínről ötletelni. Nagyon sok ötlet
felmerült a kezdeményezők részéről, vannak ötletek az önkormányzat részéről is, például az,
hogy a világháborús emlékművekhez helyeznék el. Szerinte ezt bízzák a Városképbíráló
Munkacsoportra.
Gáspár Krisztián képviselő: Még egyszer elmondja, hogy ebben a tárgykörben már hozott
egy döntést a képviselő – testület. A holokauszt emlékhely elhelyezése adott. Ha azt akarják,
hogy mind a két döntésük megállja a helyét, akkor kompromisszumot kellene kötni. Abban az
esetben, ha ez a pályázat nyer, akkor ez az előző döntéssel összhangban valósuljon meg.
Hiszen már született egy döntés. A két döntés egymás mellett nem áll meg. Akkor az előzőt
vissza kell vonni.
Gyenes Levente polgármester: Ne haragudjon a képviselő úr, de véleménye szerint egy olyan
butaságról vitatkoznak most, és az érvei sem helytállóak. Ezek szerint, hogyha ő
kezdeményezi, hogy a Szent István út 23. számba – ahova bezsúfolták az elhurcolt családokat
– állítsanak egy emléktáblát, akkor azt a testület nem hagyhatja jóvá, mert már egyszer
döntött egy emlékhely kialakításáról. Tulajdonképpen, ha valaki kezdeményezi ugyanannak a
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problémának, vagy ugyanannak a személynek is az emlékére több emlékművet is létre lehet
hozni. Azért mert id. Pál Mihályról van egy emléktábla elhelyezve a Harmónia Idősek Falva
mellett az id. Pál Mihály utcába, akkor a szülőházára nem lehet kihelyezni egy másikat? Ha
van rá közösségi igény, akkor akármennyit létre lehet hozni. Egy 17 ezer fős település akár
többet is elbír, és mindenki oda megy megemlékezni, ahol neki szimpatikus. Tehát nem érzi
azt, hogy az egyik kizárná a másikat, sőt kicsit úgy érzi, hogy kisajátítanának ezzel bizonyos
dolgokat. E szerint eredetileg sem kellett volna a testületnek helyt adni a Képviselő úr
indítványának, mert az iskola falán már van egy gyömrői gyilkosságok áldozatainak
emléktábla? A lényeg, hogy ne egymás mellett legyenek.
Gáspár Krisztián képviselő: Nem, de egy emlékhely több mint egy emléktábla. Úgy lett
kitalálva, hogy a gyömrői gyilkosságok kopjafa mellett lenne a többi emlékhely is. Azok nem
ütik egymást.
Gyenes Levente polgármester: Ő itt sem érzi, hogy ütné egymást a két határozat. Nagyon
örülne neki, ha a képviselő úr által javasolt emlékhely is és a pályázat keretében megvalósuló
emlékhely is létrejönni. Egy ekkora település igényli és elbírja, hogy különböző
eseményeknek különböző, akár több emlékhelye is legyen. Gáspár Krisztián képviselő úrnak
volt egy módosító indítvány, méghozzá, hogy a testület ne támogassa a kérelmet és bizottsági
hatáskörbe utalja vissza összeférhetetlenség miatt.
Gáspár Krisztián képviselő: Változtatna a módosító indítványán. Javasolja, hogy kössék ki
azt, hogy ez az emlékhely a holokauszt és a málenkij robot emlékhellyel együtt közösen
kerüljön megvalósításra.
Gyenes Levente polgármester: Aki a képviselő úr módosító javaslatával egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő – testület 1 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 10
tartózkodással dönt arról, hogy a módosító indítványt nem fogadja el.
Gyenes Levente polgármester: Aki az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
Zalubel István képzőművész kérelmére elvi hozzájárulását adja a holokauszt
emlékmű önkormányzati ingatlanon történő elhelyezéshez.
Nyertes pályázat esetén a kérelmezővel folytatott egyeztetést követően döntenek a holokauszt
emlékmű konkrét helyéről.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
233/2013. (XI.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
Zalubel István képzőművész kérelmére elvi hozzájárulását adja a holokauszt
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emlékmű önkormányzati ingatlanon történő elhelyezéshez.
Nyertes pályázat esetén a kérelmezővel folytatott egyeztetést követően döntenek a
holokauszt emlékmű konkrét helyéről.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

7. napirendi pont:
A 2014. évi költségvetési koncepció megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Sajnos ismételten előfordult, hogy számos előterjesztést nem
tudott megnyitni. Most már 3 éve képviselő. Az, hogy ő a képviselő – testületi anyagot el
tudja olvasni a Polgármesteri Hivatal feladata. Vagy a szükséges technikai eszköz
biztosítását-, vagy az anyagot papír alapon kéri. Ha ez még egyszer előfordul, akkor
kezdeményezni fogja a Kormányhivatalnál a határozat megsemmisítését. Még egyszer nem
akar olyan helyzetbe kerülni, hogy nem tudja az anyagot elolvasni, és ezáltal nem tud dönteni
ebben a tárgykörben. Ismételten kéri, hogy biztosítsanak technikát részére, vagy az anyagot
papír alapon is küldjék meg részére. A döntéshozatal során nem tud szavazni, mert nem
ismeri az anyagot. Köszöni szépen.
Gyenes Levente polgármester: Kéri a testületi irodát, hogy a képviselő úr kérését és
véleményét vegye figyelembe és ezentúl papír alapon küldjék meg az anyagot. Aki a
jegyzőkönyv 8. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
… igen szavazattal, … nem szavazattal, … tartózkodással
dönt arról, hogy Gyömrő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepcióját az előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat.idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
234/2013. (XI.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy Gyömrő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepcióját az előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

9. napirendi pont:
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Döntés a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft-vel a hulladékkezelési feladatok ellátására megkötött
közszolgáltatási szerződés felmondásáról.

Gyenes Levente polgármester: Jegyző kért szót a témával kapcsolatban.
Varga Ernő jegyző: Tisztelt Képviselő – testület! Egy elég bonyolult témát terjesztettek a
képviselő – testület elé. Ennek oka egy törvényességi felhívás volt a Pest Megyei
Kormányhivatal részéről október 16-i dátummal. A hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 90.§ (5) bekezdése szerint a közszolgáltatási szerződéseket – abban az
esetben, ha a közszolgáltatást végző nem rendelkezik az abban előírt engedéllyel – fel kellett
volna mondani. Ismerték ezt a jogszabályt és voltak ezzel kapcsolatosan elképzeléseik. Egy
elég bonyolult rendszer alakult ki az EU-s pályázatos Ceglédi gesztorsággal működő
hulladékgazdálkodási rendszerben. A változások miatt annyit még szeretne előzetesen
elmondani, hogy a napirend megnevezése sem pontos, mert most már nem erről fog szólni a
döntés, amit javasolni fog a képviselő – testület felé elfogadásra. A településnek van egy
gesztor szerződése, van egy szerződése a közszolgáltatási feladatok ellátásra a Gyömrői TÜF
Nonprofit Kft., valamint a Kft.-nek van egy szerződése a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft-vel.
A mai nap délelőttje folyamán sikerült végső döntésre jutni azzal kapcsolatban, hogy milyen
döntési lehetőségei vannak az önkormányzatnak. Javasolja a testületnek, hogy a
kormánymegbízott úr törvényességi felhívását fogadja el és ennek megfelelően a
közszolgáltatási szerződés felmondására vonatkozó döntését hozza meg mégpedig a Gyömrői
TÜF Nonprofit Kft-vel kötött szerződést mondja fel. A Kft. elindult azon az úton, hogy az
engedélyt megszerezze, amit nagy valószínűséggel 2013. december 31-ig a Kft. megkap.
2014. január 1-től a szerződés újraköthető.
Gyenes Levente polgármester: Tehát a továbbiakban intézkedik a Kft?
Varga Ernő jegyző: Igen, elindította az engedélyezési eljárást. A gesztor Cegléd
Önkormányzat is tájékoztatta Gyömrőt, hogy a Hírös Kft-vel a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásra vonatkozó részben is felmondta a szerződést. 2014. január 1-től egy új
rendszer fog kialakulni.
Gáspár Krisztián képviselő: A szerződést a Gyömrői TÜF Kft-nek kellene felmondania a
Hírös Hulladéklerakó Kft-vel?
Varga Ernő jegyző: Nem. Az önkormányzatnak kell felmondani a Kft-vel kötött szerződést.
A Hírös Kft. már a szerződést felmondta a Gyömrői TÜF Kft-vel szemben. A Ceglédi gesztor
önkormányzat a Hírös Kft-vel megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó
szerződést mondja fel. Ez a hármas szerződés felmondás megtörténik. Magában a rendszerben
benne marad az önkormányzat, kizárólag a közszolgáltatásra vonatkozó rész fog megszűnni a
Hírös Kft-vel kapcsolatosan. Tehát van egy gesztor szerződés amiben a hulladékgazdálkodási
rendszer Cegléd gesztorsággal kialakult nagyon sok településsel közösen. A gesztor kötött
egy szerződést a Hírös Kft-vel mégpedig hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra valamint
vagyonkezelésre vonatkozóan. A Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. kötött egy szerződést a Hírös
Kft-vel hulladékártalmatlanításra, a TÜF Kft. a hulladékot beszedi és szállítja.
Gáspár Krisztián képviselő: A Hírös Kft. a hulladékok további sorsát is tovább intézi,
vállalja?
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Varga Ernő jegyző: Nem.
Gáspár Krisztián képviselő: Annak a helyén lesz egy másik cég, akivel a Gyömrői TÜF
Nonprofit Kft-nek le kell szerződnie. Tehát a TÜF Kft. mellett lesz egy másik cég aki a
tevékenységet végzi.
Gyenes Levente polgármester: Nem akarja senkinek az idejét rabolni, de ehhez kapcsolódóan
annyit szeretne elmondani, – ami a szavazást nem befolyásolja, kizárólag a saját véleménye –,
hogy a zöldhulladék elszállítást némi probléma kíséri. Azt látja, hogy próbált az
önkormányzat tenni valamit – mivel a Hírös Hulladéklerakó Kft. a zöldhulladék szállításra a
szerződést felmondta – hogy ez ne szakadjon meg teljes egészében. Az anyagi források azt
tették lehetővé, hogy 50.000 db zöldzsákot vásároltak, és ezt két hetes bontásban az 5.300
ingatlanba minden hónapban 4 db-ot kiosztanak, és akinek ez kevés, az 200,- Ft-ért a város
ügyfélszolgálati irodáján tud vásárolni. Gondolták, hogy ezzel a szokásos égetéses gondokat
elkerülik. Ez a „kicsit” valóban kicsire sikerült, mert volt füst a városban bőven, igaz, hogy
sokkal kevesebb, mint ami a korábbi években volt tapasztalható. Úgy gondolja, hogy ezen a
rendszeren mindenképpen változtatni kell. Azt szeretné elérni, hogy év végével illetve a jövő
év elejével valamilyen módon a városi költségvetésbe keres és talál rá fedezetet, hogy a
zöldhulladék elszállítást ténylegesen ingyenessé tudják tenni a lakosság számára. Azt, hogy
ezt hogyan és mi módon fogja megtenni, kéri, hogy a testület bízza meg őt egy javaslat
kidolgozásával, és azzal egyidőben, hogy erre az anyagi fedezetet megtalálták, a jövő évtől
január 1-től visszavonhatják az égetési rendeletet, amennyiben ez megtörténik akkor az
országos rendelet fog hatályba lépni, ami kimondja, hogy tilos az országban belterületen
égetni, amennyiben az önkormányzat erről máshogy nem dönt. Mivel ők máshogy döntöttek,
Gyömrőn szabad volt égetni. Ha viszont ténylegesen ingyenes lesz a zöldhulladék elszállítása
akkor úgy gondolja szankcionálni tudják az égetést. Ez nem igényel semmilyen határozatot,
de úgy látja, hogy a jelenlegi módszer nem elég hatékony. Már az, hogy el kell menni az
irodába sokaknak probléma. A másik, hogy akinek nagy kertje van, sok zsákot kellene venni,
ami egy olyan anyagi teher, amit nem tudnak a lakosok a szemétdíj mellett vállalni.
Gáspár Krisztián képviselő: A Hírös Hulladéklerakó Kft. helyébe lépő új céggel nem lehetne
esetleg megállapodni arról, hogy a zöld hulladékot is szállítsa el a jövőben?
Gyenes Levente polgármester: Különböző tárgyalásokat folytat a témával kapcsolatban több
helyen is. Ezzel kapcsolatban is tárgyal, hiszen ez volt a legkézenfekvőbb megoldás. A
következő testületi ülésre elhozza a terveket. 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 Gyömrői TÜF Nonprofit Kft-vel megkötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést felmondja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés felmondásával kapcsolatos intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
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235/2013. (XI.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft-vel megkötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést felmondja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés felmondásával kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

10. 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: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Köszöni szépen a szót. A kérelmező minden képviselőt
megkeresett, jelenleg is itt ül az ülésen. Azt gondolja, hogy érdemes tiszta vizet önteni a
pohárba, mert úgy látja, hogy a bizottság ismételten elutasítást javasolt, miközben arról
tájékoztatta a kérelmező, hogy a városvezetés a támogatást garantálta. A múltkori tartózkodást
sem értette, véleménye szerint döntsék el, hogy akarják ezt a kérelmet támogatni vagy sem.
Gyenes Levente polgármester: Közben alpolgármester úr tájékoztatja, hogy a bizottsági
ülésen 3-3 szavazás született.
Gáspár Krisztián képviselő: A bizottság tagjai közül 3 támogatták, 2 nem 1 személy pedig
tartózkodott.
Mezey Attila alpolgármester: Köszöni a szót. Tisztelt Képviselő – testület! Valóban, a
kérelmező által beterjesztett anyag már másodszor kerül a testület elé, és a bizottságok is már
jó néhány alkalommal tárgyalták. Régóta húzódik a kérdés. A képviselő – testület tagjainak
nagy részét a vállalkozó meggyőzte arról, hogy neki ez több, mint 10 millió Ft-os anyagi
hátrányt okoz, illetve jelentős összegű anyagai érdeke fűződik ahhoz, hogy ez az átsorolás
megtörténjen, hiszen ezen a területen a mezőgazdaságitól eltérő ipari tevékenységet szeretne
folytatni. Igazából úgy gondolja, hogy az önkormányzat respektálhatja a vállalkozónak ezen
szándékát, hogy a közvetlenül mellette is ipari terület helyezkedik el, ott a vásárlás nem volt
megoldható, tehát alapvetően a kérelem a testület részéről támogatható lenne. Ő javasolja,
hogy az önkormányzat vegye figyelembe a vállalkozó érdekeit is, és azt, hogy a településen a
jövőben szeretne kereskedelmi és ipari tevékenységet folytatni. Az egyik oldal a vállalkozó
érdeke, az önkormányzatnak viszont az feladata, hogy a város érdekét is figyelembe vegye.
Átbeszélték jó néhányszor a kérdést, és azt javasolja a Képviselő – testületnek, hogy
támogassa a kérelmet azzal, hogy a város érdekeit is tartsák szem előtt. Ez két-három
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dologban nyilvánulna meg. Az egyik az, hogy a vállalkozó – mint minden más hasonló kérés
esetében – saját maga vállalja a területen szükséges városrendezési eszközök,
településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat módosításának a költségeit. Ez mindig így
szokott történni. Továbbá, amit már több esetben megtettek, és itt is járható útnak tűnik az
nem más, mint egy településfejlesztési szerződés megkötése, az elfogadás életbeléptetésének
feltételeként. Ebben vállalja a kérelmező– ami az önkormányzat és a rózsahegyi lakosság
érdeke –, hogy ezt az ingatlanokkal ellátott területet saját költségén járdával köti össze a Gróf
Teleki és az Üllői úton húzódó járda hálózatával. Tehát kerüljön kiépítésre egy szilárd
burkolatú, megfelelő vonalvezetésű gyalogos járda az önkormányzat által biztosított területen.
Illetőleg ami a tevékenységgel kapcsolatban sokszor kritikaként megfogalmazódott főleg itt a
Rózsahegy területén az a közbiztonság. Nem szeretnék azt, hogy ha egy vállalkozás
odatelepülne, akkor ki lenne téve a terület – mint külterület – rossz adottságainak, hiszen
olyan anyagokat és olyan dolgokat tárol a telepen, amit sokan szeretnének magukénak tudni.
A településfejlesztési szerződés másik eleme lenne, hogy a vállalkozó költségén az
önkormányzat által kiválasztott kivitelezővel egy térfigyelő kamerarendszert építsen ki a
Rózsahegyi első útnak a sarkára, ahol mind a telepet, mind a telep mellett lévő utat,
ingatlanokat és a be és kifele haladó forgalmat is figyeli a jogszabályokban meghatározott
módon, azok betartásával. Így a közbiztonság és a telephely biztonsága is növelhető. A
rendőrség egyébként ezt üdvözölné. Ez mind a két fél érdekét szolgálja.
Gyenes Levente polgármester: Ő ezt mindenképpen jó ötletnek tartja minden egyéb új
fejlesztésnél is. Innentől kezdve ne az önkormányzatnak legyen a gondja a térfigyelő
rendszerek telepítése. Aki új fejlesztést indít a városon kívül és belül is, az önkormányzat által
biztosított területen kamerákat tegyen fel, amit a rendőrség is tud ellenőrizni.
Mezey Attila alpolgármester: Szerinte ez ebben a formában elfogadható, és a döntésüket a
településfejlesztési szerződés megkötését követően léptessék hatályba.
Spaits Miklós képviselő: Egy rövid hozzászólása lenne. Ő a bizottsági ülésen mind a két
alkalommal elutasította a kérelmet és szerinte most sem fog tudni máshogy szavazni.
Ugyanakkor, ahogy azt már korábban is elmondta régen is volt egy javaslat, elképzelés arról,
hogy ezen a területen alakítsa ki az település az ipari területeit. Ebben a kérdésben akkor
lehetne jó döntést hozni, ha ez nem egy ad hoc jellegű kérdés lenne és nem csak egy kis
szeletre vonatkozna a változás, hanem a település által meghatározott koncepció szerint az
érintett terület lehetne az iparterület kialakításának első üteme. Javasolja, hogy ha a testület
ilyen gondolkodás mentén szeretné fejleszteni a települést, akkor a szükséges koncepciót
dolgozza ki.
Gáspár Krisztián képviselő: Csatlakozna Spaits Miklós képviselő úr álláspontjához, mert a
bekötőút teljes vonalában végig az út mentén legyen minden ipari terület. Nem tartja
szerencsésnek, hogy csak ezt az egy területet módosítsák. Már csak azért sem mert számos
vállalkozó jön majd a testület elé azért, hogy átminősítsék a többi területet is. Ezt végig kell
gondolni, mert ha csak ad hoc jelleggel minősítik folyamatosan ezeket a területeket megfelelő
eredményre nem vezetnek. Nem tudja, hogy mi a helyzet annál a vállalkozásnál, ami a szóban
forgó területnél beljebb található és bontott köveket árul. Annak van bármilyen engedélye?
Gyenes Levente polgármester: Rendben van. Az már korábban meg volt. Ennek a területnek
az az érdekessége, hogy korábban kertvég volt, mezőgazdasági műveléssel. Előtte a Kastély
és a Rózsahegy között létrejött az Air Park nevezetű ipari park, aminek a közművesítése,
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belső aszfalt utakkal történő megépítése megtörtént. Mögötte pedig gyakorlatilag a tényleges
mezőgazdasági területig az összes Üllői út melletti területen már most is kereskedelmi
és/vagy ipari tevékenység zajlik. A szóban forgó terület az egyetlen, amin korábban egy kis
kukoricás volt. Itt nem zajlott semmi, hisz az előző tulajdonosnak a kukoricás megtartása volt
az érdeke, utána a területet értékesítette és az új tulajdonos pedig csatlakozni szeretne az Üllői
úti ipari vonalhoz. Ő maga azt nem tudja támogatni, hogy az egész Rózsahegyet vagy a
tömböt minősítsék ipari területté, már csak azért sem, mert sem a közműellátottság, sem a
megközelíthetősége nem teszi lehetővé. Azt azonban, hogy az Üllői út vonalában egészen a
Schöb Kft. telepéig – hiszen az az utolsó nagy ipari egység – odáig ezek az ipari egységek
megvalósulhassanak, igen. Bizottsági ülésen Hodruszky alpolgármester úr vetette fel, hogy
esetleg a szemben lévő területet is egy füst alatt alakítsák át ipari zónává, és akkor
ténylegesen az Üllői út mindkét oldala egyforma. Ő elég sűrűn jár arra, dióliget van a másik
oldalon, még növedékfákkal, tehát kb. egy 3 éves ültetvény áll fenn a szennyvíztelep és a
Sáma Kft. telep között. Nem gondolja, hogy az aki 3 évvel ezelőtt több tucat fát ültetett, most
szeretné, ha az ipari terület lenne. A napirendi pontban említett terület esetében azonban
támogatni tudja az átminősítést alpolgármester úr javaslataival kiegészítve.
Mezey Attila alpolgármester: Valóban nem praktikus egyenként változtatni a művelési ágakat
az adott területen. Itt most egy adott kérelem szerepel, tehát nagyobb területekről, tömbökről
illetve hasonló módon történő kezeléséről nem dönthetnek. Itt egy kérelem van, amit
támogatni kell vagy elvetni. Ha a vállalkozó vállalja a több millió forint plusz költséget, akkor
támogatható a kérelem. Amennyiben elkészültek a fejlesztések, akkor a tevékenység is
megkezdhető.
Gáspár Krisztián képviselő: Akkor gyakorlatilag ezt úgy fogadják el, hogy az Üllői út menti
területek átminősítését támogatja, azzal, hogy most kizárólag erről az egy kérelemről
döntenek. Ezzel talán egységes lesz a terület.
Gyenes Levente polgármester: Köszöni szépen. Más kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az
alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
… igen szavazattal, … nem szavazattal, … tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kanalas Alexandra péceli lakos
kérelmét elfogadja és támogatja a kérelmező tulajdonát képező Gyömrő, Rózsahegy, 5002/1,
2, 4, 5 hrsz-ú 3728 m2 területű ingatlanok övezeti besorolásának gazdasági övezetre történő
módosítását.
A vállalkozó köteles:
- az ingatlanokkal ellátott területet saját költségén járdával összekötni a Gróf Teleki és az
Üllői úton húzódó járda hálózatával.
- az önkormányzat által kiválasztott kivitelezővel egy térfigyelő kamerarendszert építtet ki
a Rózsahegy első útnak, – ami a Péteri út – a sarkára, ahol mind a telepet, mind a telep
mellett lévő utat, ingatlanokat és a be és kifele haladó forgalmat is figyeli a
jogszabályokban meghatározott módon.
A tervezett tevékenység az infrastrukturális fejlesztések befejezése után kezdhető meg.
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Megbízza a polgármestert, hogy a kérelmezővel a településfejlesztési szerződést kösse meg,
valamint kérje fel a PESTTERV Kft-t, a fenti övezet módosítások hatályos TSZ-ben és a
HÉSZ-ben történő átvezetésére és a módosítások polgármester általi testület elé terjesztésére.
A TSZT és a HÉSZ módosításának költségeit kérelmező viseli.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
236/2013. (XI.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kanalas Alexandra péceli lakos
kérelmét elfogadja és támogatja a kérelmező tulajdonát képező Gyömrő, Rózsahegy,
5002/1, 2, 4, 5 hrsz-ú 3728 m2 területű ingatlanok övezeti besorolásának gazdasági
övezetre történő módosítását.
A vállalkozó köteles: – az ingatlanokkal ellátott területet saját költségén járdával
összekötni a Gróf Teleki és az Üllői úton húzódó járda hálózatával.
- az önkormányzat által kiválasztott kivitelezővel egy térfigyelő kamerarendszert épít
ki a Rózsahegy első útnak a sarkára, ahol mind a telepet, mind a telep mellett lévő
utat, ingatlanokat és a be és kifele haladó forgalmat is figyeli a jogszabályokban
meghatározott módon.
A tevékenység az infrastrukturális fejlesztések befejezése után kezdhető meg.
Megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozóval a településfejlesztési szerződést kösse
meg, valamint kérje fel a PESTTERV Kft-t, a fenti övezet módosítások hatályos TSZben és a HÉSZ-ben történő átvezetésére és a módosítások polgármester általi testület elé
terjesztésére.
A TSZT és a HÉSZ módosításának költségeit kérelmező viseli.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

11. napirendi pont:
Döntés a Vecsési Gondozási Központ 2013. I. félévi beszámolójának elfogadásáról.
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 Vecsési Gondozási Központ 2013. év I. félévi beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
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Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
237/2013. (XI.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Vecsési Gondozási Központ 2013. év I. félévi beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

12. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ módosított Szakmai
Programjának jóváhagyásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 11. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ
módosított szakmai programját az
előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
238/2013. (XI.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ
módosított szakmai programját az
előterjesztett formában jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
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13.1. napirendi pont:
Döntés a Bóbita, Arany – és Fejlesztő Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 12. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő - testülete
dönt arról, hogy a Bóbita, Arany – és Fejlesztő Óvoda
Szervezeti és Működési Szabályzatát
az előterjesztett formában jóváhagyja
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban részvevők száma: 11 fő.
239/2013. (XI.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő - testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Bóbita, Arany – és Fejlesztő Óvoda
Szervezeti és Működési Szabályzatát
az előterjesztett formában jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

13.2. napirendi pont:
Döntés a Bóbita, Arany – és Fejlesztő Óvoda 2013/2014. évre vonatkozó munkatervének
elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 13. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a Bóbita, Arany – és Fejlesztő Óvoda
2013/2014. évre vonatkozó munkatervét
az előterjesztett formában jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
240/2013. (XI.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
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dönt arról, hogy a Bóbita, Arany – és Fejlesztő Óvoda
2013/2014. évre vonatkozó munkatervét
az előterjesztett formában jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

14. napirendi pont:
Döntés az ÁROP-3.Á.2-2013-2013-0027 jelű „szervezetfejlesztés Gyömrőn” című
pályázat megvalósításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: A pályázathoz kell valamennyi önrészt biztosítani?
Gyenes Levente polgármester: Nem. A pályázat 100%-ban támogatott. Más kérdés,
hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 14. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján az
alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
… igen szavazattal, … nem szavazattal, … tartózkodással
dönt arról, hogy az ÁROP -3.2.2-2013. számú
„Szervezetfejlesztés a Közép – magyarországi Régióban levő önkormányzatok számára”
tárgyú pályázatát megvalósítja.
A támogatás összege 21 999 575 Ft,-.
A pályázat támogatási intenzitása 100%-os, önrész biztosítására nincs szükség.
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést írja alá.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
241/2013. (XI.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy az ÁROP -3.2.2-2013. számú
„Szervezetfejlesztés a Közép – magyarországi Régióban levő önkormányzatok
számára” tárgyú pályázatát megvalósítja.
A támogatás összege 21 999 575 Ft,-.
A pályázat támogatási intenzitása 100%-os, önrész biztosítására nincs szükség.
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Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést írja alá.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

15. napirendi pont:
Bizottsági beszámolók elfogadása.
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: 11 fő.
242/2013. (XI.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 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 Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi Bizottság
beszámolóját az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
243/2013. (XI.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a 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 résztvevők száma: 11 fő.
244/2013. (XI.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 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
az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
beszámolóját az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
245/2013. (XI.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
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az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 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: 11 fő.
246/2013. (XI.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Szociális és Egészségügyi 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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