JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 25-én, 17.15
órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230. Gyömrő, Szabadság
út 1. sz. alatt, az alpolgármesteri tárgyalójában.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását
előre jelezte:
Sas Zoltán képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
dr. Kerékgyártó Rita aljegyző
Volcz Zoltánné irodavezető
Fülöp Szilvia pü. irodavezető
Az ülésre meghívás nem történt, meghívott nem jelent meg.
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 10 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Herczku Dóra vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat az alábbiak szerint:
1. Döntés a „Bursa Hungarica Felsőfokú ösztöndíjpályázatra” beérkezett pályázatokról.
(zárt ülés)
2. Döntés az ÁROP-3.A.2 -2013-2013-0027 kódszámú „Szervezetfejlesztés Gyömrőn” című
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás kiírásáról.
3. Döntés 30 millió forint összegű folyószámla hitelkeret felvételéről.
4. Bizottsági beszámolók elfogadása.
(zárt ülés)
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 10 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

1. napirendi pont:
Döntés a „Bursa Hungarica Felsőfokú ösztöndíjpályázatra” beérkezett pályázatokról.
Zárt ülés. Külön jegyzőkönyv tartalmazza.

2. napirendi pont:
Döntés az ÁROP-3.A.2 -2013-2013-0027 kódszámú „Szervezetfejlesztés Gyömrőn” című
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás kiírásáról.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy az ÁROP -3.A.2-2013 -2013-0027 számú
„Szervezetfejlesztés Gyömrőn” tárgyú pályázat megvalósításához szükséges – a Kbt. 122.§
(7) bekezdés szerinti hirdetmény közzététel nélküli tárgyalásos – közbeszerzési eljárást
folytat le rendezvényszervezés tárgykörben.
Megbízza a polgármestert, hogy a fentiekkel kapcsolatban
a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
Gyenes Levente
Mezey Attila
Hodruszky Lajos
Fábián Béla
Garamszegi Sándor
Gáspár Krisztián

igen
igen
igen
igen
igen
igen

Kossuth László
Spaits Miklós
Székely Attila
Tölli László

igen
igen
igen
igen

248/2013. (XI.25.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
név szerinti szavazással
dönt arról, hogy az ÁROP -3.A.2-2013 -2013-0027 számú
„Szervezetfejlesztés Gyömrőn” tárgyú pályázat megvalósításához szükséges – a Kbt.
122.§ (7) bekezdés szerinti hirdetmény közzététel nélküli tárgyalásos – közbeszerzési
eljárást folytat le rendezvényszervezés tárgykörben.
Megbízza a polgármestert, hogy a fentiekkel kapcsolatban
a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

3. napirendi pont:
Döntés 30 millió forint összegű folyószámla hitelkeret felvételéről.
Gyenes Levente polgármester: Ugyan arról a hitelkeretről lenne szó, mint amit az idei évben
is igénybe vettek, hiszen minden év decemberében lejár.
2

Gáspár Krisztián képviselő: Az összeg is ugyan az?
Gyenes Levente polgármester: Ugyan az. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 2.
sz. mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzatának képviselő-testülete
az alábbi határozatot hozza:
1. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től 30.000.000,Ft (azaz harmincmillió forint) összegű folyószámla hitelt vesz fel.
A hitel futamidejét 2014. január 1-től 2014. december 31-ig határozza meg.
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési
bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket, a normatív hozzájárulásokat és egyéb
támogatásokat ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe véve a
mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.
Adós kötelezettséget vállal jelen összegű folyószámlahitelre kölcsönszerződés és
engedményezési szerződés megkötésére.
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a
kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat
megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat
módosításai során figyelembe veszi.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az
OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és
az engedményezési szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma:10 fő.
249/2013. (XI.25.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től
30.000.000,- Ft (azaz harmincmillió forint) összegű folyószámla hitelt vesz fel.
A hitel futamidejét 2014. január 1-től 2014. december 31-ig határozza meg.
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési
bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket, a normatív hozzájárulásokat és
egyéb támogatásokat ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe
véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.
Adós kötelezettséget vállal jelen összegű folyószámlahitelre kölcsönszerződés és
engedményezési szerződés megkötésére.
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3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama
alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű
kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési
előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan
az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a
hitelszerződést és az engedményezési szerződést aláírja az Önkormányzat
képviseletében.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

4. napirendi pont:
Bizottsági beszámolók elfogadása.
Zárt ülés. Külön jegyzőkönyv tartalmazza.

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

K.m.f.

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester
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