JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án, 14.00
órakor kezdődő rendes, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1.
régi épületének 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. Kerékgyártó Rita aljegyző
Volcz Zoltánné irodavezető
Fülöp Szilvia pü. irodavezető
Az ülésre meghívás történt,
meghívott:
Szabó László Dezső testvértelepülési koordinátor
dr. Tóth János
Baji Beáta Gyömrői Rendőrőrs őrsparancsnok
Lakatos Tibor Gyömrő Város Roma Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat
Csehily László Gyömrő Város Ruszin Nemzetiségi Kisebbségi
Önkormányzat
Meghívottak közül senki nem jelent meg.
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 11 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Varga Ernő jegyző: Szeretné a 4. napirendi pontot, plusz egy napirendi ponttal kibővíteni,
azaz 4.6. napirendi pontként felvetetné a döntés a 12.675.730 forint összegű folyószámla hitel
felvételéről.
Gyenes Levente polgármester: Aki a plusz egy napirendi pont felvételével egyetért,
szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a plusz
egy napirendi pont felvételét.
Gyenes Levente polgármester: Aki a meghívóban kiküldött napirendi pontokat a
módosítással együtt az alábbiak szerint:
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
2. Polgármesteri beszámoló.
3. Rendelet-tervezetek, módosítások:
3.1.Döntés Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005. (III.24.)
sz., a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról
szóló rendelet felülvizsgálatára, új rendelet alkotásáról.
3.2 Döntés
a
települési
folyékony
hulladék
kezelésével
kapcsolatos
közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló rendelet
megalkotására.

3.3.Döntés Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (X. 09.)
számú a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a
személyes gondoskodásokról szóló rendelet módosításáról.
3.4. Döntés Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009.(V. 13.)
számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet
módosításáról.
3.5. Döntés Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2007. (XII.13.) számú a
köztemetőkről és a temetkezés rendjéről és szabályairól szóló rendelet
módosításáról.
3.6. Döntés Gyömrő Város Önkormányzatának 15/2002. (VI. 13.) számú a
köztisztasági, közterületi és környezetvédelmi rendelete és szabályairól szóló
rendelet módosításáról.
4. Polgármester által beterjesztett határozati javaslatok:
4.1. Döntés a Klebensbert Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerületével –
mint az Ország Közepe TISZK jogutódjával – kötendő megállapodás
aláírásáról.
4.2. Döntés az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0027 jelű „szervezetfejlesztés Gyömrőn”
című pályázat közbeszerzési eljárásának nyerteséről.
4.3. Döntés a KMOP-4.7.1-13 „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra
fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásáról.
4.4. Döntés a Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft. üzletrész vásárlásának
jóváhagyásáról.
4.5. Döntés a Gyömrő-Maglód-Ecser Szennyvíztisztító Telep végelszámolásáról.
4.6. Döntés 12.675.730 forint összegű folyószámlahitel felvételéről.
5. Döntés a 2014. év I. félévi munkaterv elfogadásáról.
6. Döntés a 2014. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról.
7. Döntés a szemétszállítási közszolgáltatásra vonatkozó szerződéskötésről.
8. Döntés a kötelező óvodai felvételi körzetekről.
9. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita, Arany – és Fejlesztő Óvoda alapító
okiratának elfogadásáról.
10. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Mesevár, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda
alapító okiratának elfogadásáról.
11. Döntés a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. 2014. évi előleg kérelméről.
12. Döntés Lipták Júlia és Péczely Ákos teniszpálya felújításához kapcsolódó
költségbecslésről.
13. Döntés Gyömrő város 0139/36-37 hrsz-ú területére vonatkozó Szabályozási terv és
Helyi Építési Szabályzat részleges módosításával kapcsolatban környezeti
hatásvizsgálat lefolytatás szükségességéről.
14. Döntés Kir Ferenc Gyömrő, Fürdő u. 49. lakos és társai kérelméről.
15. Bizottsági beszámolók elfogadása.
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:
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1. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
… igen szavazattal, … nem szavazattal, … tartózkodással
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
251/2013. (XII. 16.) sz. önkormányzat 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.

2. napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: A közmeghallgatás jegyzőkönyvéből kimaradt a névtelen
levélben foglaltak szerinti, Polgármester úrra, illetve a Társaskörre való hivatkozás. Az ott
szereplő vádakat visszautasítják. A névtelen levélíró vagy tárja eléjük a bizonyítékokat, vagy
névtelen levelet ne fogalmazzon meg. Bárkiről vannak bizonyítékai azt tárja eléjük. Ezzel
nem szabad rombolni a gyömrői közéletet. Látta a honlapon, hogy 40 millió forintot kaptak a
kormánytól, ami a Polgármesteri beszámolóban nem szerepel. Ez az a pénz, amire 140 millió
forintos pályázatot nyújtottak be és csak 40 millió forintot kaptak meg belőle?
Gyenes Levente polgármester: Ez nem az, abból nem lesz semmi, csak jövőre. Ezt elsősorban
működésre kapták az önkormányzatok.
Gáspár Krisztián képviselő: A létező hiányokkal mi a helyzet, mit tudnak vele kezdeni és
miből tudják lefinanszírozni? A költségvetésbe mi marad ezekből?
Fülöp Szilvia pü. irodavezető: Az év során a működési költségeiket csökkentették, az
intézmények nagyon alaphangon működtek és a bevételeik pedig emelkedtek. Amikor az év
végi beszámoló elkészül, akkor látható lesz ez a költségvetés teljesítése.
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Gyenes Levente polgármester: Aki a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képező előterjesztés
alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
… igen szavazattal, … nem szavazattal, … tartózkodással
a polgármesteri beszámolót az előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
252/2013. (XII. 16.) 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.

3.1. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005. (III.24.) sz., a
kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló rendelet
felülvizsgálatára, új rendelet alkotásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 3. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi rendelet – tervezetet:
Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2013.(….) rendelete
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról
szóló 2012. évi XC. törvény 13.§ (3) bekezdésében, valamint a kéményseprő-ipari
közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012 (XII.11.) BM rendelet 2. § (1)
bekezdésében, 3. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdésének a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló 2012. évi XC. törvény 13.§ (3) bekezdés a)
pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, a Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestülete
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A kéményseprő-ipari közszolgáltató
1. §
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Gyömrő Város közigazgatási területén a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást Onodi
László egyéni vállalkozó (2230 Gyömrő, Szt. Imre u. 117.) a továbbiakban: Szolgáltató)
jogosult és köteles ellátni.
A közszolgáltató kötelezettségei
2. §
(1) A Szolgáltató a kéményseprő ipari tevékenységet a mindenkor hatályos jogszabályokban
meghatározott szakmai követelményeknek, illetve szabványoknak megfelelően köteles ellátni.
(2) A Szolgáltató a kéményseprő ipari közszolgáltatás körébe tartozó sormunkák elvégzését
működési területén nem tagadhatja meg.
(3) A Szolgáltató a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott
ingatlan használónak (a továbbiakban: ingatlan használó) szóló értesítéseit kellő időben - de a
munka megkezdését legalább 8 nappal megelőzően szórólapon, vagy a Szolgáltató által
kézbesített értesítő útján küldi meg.
Az ingatlan használó jogai és kötelezettségei
3. §
(1) Az ingatlan használó a közszolgáltatást az 1. §-ban meghatározott Szolgáltatótól köteles
igénybe venni.
(2) A közszolgáltatás elvégzését az ingatlan használó a tanúsítványon aláírásával köteles
igazolni.
Díjmegállapítás, díjfizetés
4. §
(1) A közszolgáltatás keretében végzett tevékenységért az ingatlan tulajdonos, vagy
bejelentése alapján az ingatlan használója díjat köteles fizetni.
(2) A Szolgáltató a díjat a munka elvégzését követően azonnal, számla ellenében készpénzben
jogosult beszedni.
(3) A Szolgáltató minden év október 15-ig kezdeményezheti a következő évre vonatkozóan a
díj felülvizsgálatát.
(4) A közszolgáltatás ellátásáért fizetendő díjakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
5. §
(1) E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a kéményseprő–ipari közszolgáltatás
szabályozásáról szóló 9/2005.(III.24.) önkormányzati rendelet.
Gyömrő, 2013. december ….

Gyenes Levente
polgármester

helyi

Varga Ernő
jegyző

Záradék :
5

igénybevételének

A rendelet kihirdetve: 2013. december ….
Varga Ernő
jegyző
1.sz. melléklet
a Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2013.(….) rendeletéhez
(a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelettervezethez)
2. A törvény 6. § (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek díjai
Sorszám

MEGNEVEZÉS

Égéstermék
elvezetők jele

Nettó egységárak

Mérték- egység

2.1.+2.2.+2.3. Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő elem ellenőrzés,
műszaki felülvizsgálat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Egyedi Nyitott Huzat
Szilárd
Egyedi Nyitott Huzat
Gáz
Központi Nyitott Huzat
Szilárd
Központi Nyitott Huzat
Gáz
Nagyjáratú Nyitott
Huzat Szilárd
Nagyjáratú Nyitott
Huzat Gáz
Egyedi Nyitott
Túlnyomásos Szilárd
Egyedi Nyitott
Túlnyomásos Gáz
Központi Nyitott
Túlnyomásos Szilárd
Központi Nyitott
Túlnyomásos Gáz
Nagyjáratú Nyitott
Túlnyomásos Szilárd
Nagyjáratú Nyitott
Túlnyomásos Gáz
Egyedi Zárt Huzat
Szilárd
Egyedi Zárt Huzat Gáz

ENHS

Központi Zárt Huzat
Szilárd

KZHS

ENHG
KNHS
KNHG
NNHS
NNHG
ENTS
ENTG
KNTS
KNTG
NNTS
NNTG
EZHS
EZHG

14.
15.

6

1 480

Ft/db

1 280

Ft/db

940

Ft/fm

700

Ft/fm

1 340

Ft/fm

980

Ft/fm

1 580

Ft/fm

1 360

Ft/db

1 100

Ft/db

820

Ft/fm

1 420

Ft/fm

1 020

Ft/fm

1 020

Ft/fm

1 280

Ft/db

940

Ft/db

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Központi Zárt Huzat
Gáz
Nagyjáratú Zárt Huzat
Szilárd
Nagyjáratú Zárt Huzat
Gáz
Egyedi Zárt
Túlnyomásos Szilárd
Egyedi Zárt
Túlnyomásos Gáz
Központi Zárt
Túlnyomásos Szilárd
Központi Zárt
Túlnyomásos Gáz
Nagyjáratú Zárt
Túlnyomásos Szilárd
Nagyjáratú Zárt
Túlnyomásos Gáz
Gyűjtő Nyitott Huzat
Szilárd
Gyűjtő Nyitott Huzat
Gáz
Gyűjtő Zárt Huzat
Szilárd
Gyűjtő Zárt Huzat Gáz

KZHG

700

Ft/fm

NZHS

1 340

Ft/fm

NZHG

980

Ft/fm

EZTS

1 580

Ft/fm

EZTG

1 360

Ft/db

KZTS

1 100

Ft/db

KZTG

820

Ft/fm

NZTS

1 420

Ft/fm

NZTG

1 020

Ft/fm

GNHS

1 020

Ft/szint

GNHG

860

Ft/szint

GZHS

1 020

Ft/szint

GZHG

860

Ft/szint

GZTS

1 160

Ft/szint

GZTG

1 000

Ft/szint

ET

600

Ft/db

31.

Gyűjtő Zárt
Túlnyomásos Szilárd
Gyűjtő Zárt
Túlnyomásos Gáz
Egyedi Tartalék

32.

Központi Tartalék

KT

270

Ft/fm

33.

Nagyjáratú Tartalék

NT

370

Ft/fm

34.

Gyűjtő Tartalék

GT

280

Ft/szint

35.

2.4. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek

36.

Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista
alapján légtér-összeköttetésben lévő
rendeltetési egységenként

200

Ft/egység

37.

Égéstermék paramétereinek ellenőrzése

600

Ft/paraméter

100

Ft/db

29.
30.

38.
39.

Műszaki biztonsági felülvizsgálat
meglétének ellenőrzése
2.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek
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40.

41.

42.

43.
44.

A fenti közszolgáltatások
A sormunka keretében feltárt az égéstermékelvezető járatában lerakódott, csak égetéssel
eltávolítható szurokréteg kiégetése külön
egyeztetés alapján
Közvetlen homlokzati égéstermékkivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések
égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése
tisztítása
A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű
égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása
A 2.5. pont alatti tevékenységeket további
kiszállítási díj terheli

4 000

Ft/db

680

Ft/db

1 200

Ft/fm

2 000

Ft/eset

2. sz. táblázat
3. A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díjai
ENH, ENT, EHZ, EZT
ET

GNH, GZH, GZT, KNH, KNT, KT,
GT
NNH, NNT, NT

KZH, KZT, NZH,
NZT

3.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarítás előtti vizsgálata
nettó 3 360 Ft/db 4 640 Ft/db 1 600 Ft/szint
10 400 Ft/db
13 600 Ft/db
3.2. Újonnan épített vagy szerelt, felújított átalakított vagy újból használatba vett égéstermék
elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata
nettó 5 360 Ft/db 8 000 Ft/db 2 800 Ft/szint
16 000 Ft/db
20 000 Ft/db
3.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés, csere új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az
üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata
nettó 3 360 Ft/db 4 640 Ft/db 1 600 Ft/szint
10 400 Ft /db
13 600 Ft/db
3.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül
helyezését illetve az égéstermék elvezető érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat
nettó 2 720 Ft/db 3 680 Ft/db 1 200 ft/szint
8 400 Ft/db
10 880 ft/db
3.5. A 3.1. -3.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállítási díj terheli
nettó 4 000 Ft
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3. sz. táblázat
4. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő,
megrendelt vizsgálatok díjai

Egységár
%

Munka
óra

4. 1. Egy lakás illetve rendeltetési egység esetében
14000
0,8 1
4. 2. Kettő - hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében
14000
0,8 2
4. 3. Hatnál több lakás illetve rendeltetési egység esetében 14000
0,8 3
épületenként
4. 4. Épület központi kéménnyel
14000
0,8 2
4. 5. Ipari és kommunális létesítmények
14000
0,8 2,5
4. 6. Helyszíni szaktanácsadás
14000
0,8 1
4. 7. A 4.6. pont alatti tevékenységet további, a 3.5. pont szerinti kiszállítási díj terheli

nettó
11 200 Ft
22 400 Ft
33 600 Ft
22 400 Ft
28 000 Ft
15 200 Ft

Építési terv felülvizsgálat ("K" tétel) 0,5 óra/db
5 600 Ft
1) Az árak 11.200 Ft /óra nettó díjjal vannak számolva.

2) A 4.6 pont szerinti tevékenységet kiszállási díj is terheli.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2013. sz. rendeletét
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról
szóló 2012. évi XC. törvény 13.§ (3) bekezdésében, valamint a kéményseprő-ipari
közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012 (XII.11.) BM rendelet 2. § (1)
bekezdésében, 3. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdésének a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló 2012. évi XC. törvény 13.§ (3) bekezdés a)
pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, a Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestülete
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A kéményseprő-ipari közszolgáltató
1. §
9

Gyömrő Város közigazgatási területén a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást Onodi
László egyéni vállalkozó (2230 Gyömrő, Szt. Imre u. 117.) a továbbiakban: Szolgáltató)
jogosult és köteles ellátni.
A közszolgáltató kötelezettségei
2. §
(1) A Szolgáltató a kéményseprő ipari tevékenységet a mindenkor hatályos jogszabályokban
meghatározott szakmai követelményeknek, illetve szabványoknak megfelelően köteles ellátni.
(2) A Szolgáltató a kéményseprő ipari közszolgáltatás körébe tartozó sormunkák elvégzését
működési területén nem tagadhatja meg.
(3) A Szolgáltató a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott
ingatlan használónak (a továbbiakban: ingatlan használó) szóló értesítéseit kellő időben - de a
munka megkezdését legalább 8 nappal megelőzően szórólapon, vagy a Szolgáltató által
kézbesített értesítő útján küldi meg.
Az ingatlan használó jogai és kötelezettségei
3. §
(1) Az ingatlan használó a közszolgáltatást az 1. §-ban meghatározott Szolgáltatótól köteles
igénybe venni.
(2) A közszolgáltatás elvégzését az ingatlan használó a tanúsítványon aláírásával köteles
igazolni.
Díjmegállapítás, díjfizetés
4. §
(1) A közszolgáltatás keretében végzett tevékenységért az ingatlan tulajdonos, vagy
bejelentése alapján az ingatlan használója díjat köteles fizetni.
(2) A Szolgáltató a díjat a munka elvégzését követően azonnal, számla ellenében készpénzben
jogosult beszedni.
(3) A Szolgáltató minden év október 15-ig kezdeményezheti a következő évre vonatkozóan a
díj felülvizsgálatát.
(4) A közszolgáltatás ellátásáért fizetendő díjakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
5. §
(1) E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a kéményseprő–ipari közszolgáltatás
szabályozásáról szóló 9/2005.(III.24.) önkormányzati rendelet.
Gyömrő, 2013. december ….

Gyenes Levente
polgármester

helyi

Varga Ernő
jegyző
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igénybevételének

Záradék :
A rendelet kihirdetve: 2013. december ….
Varga Ernő
jegyző
1.sz. melléklet
a Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2013.(….) rendeletéhez
(a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelettervezethez)
2. A törvény 6. § (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek díjai
Sorszám

MEGNEVEZÉS

Égéstermék
elvezetők jele

Nettó egységárak

Mérték- egység

2.1.+2.2.+2.3. Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő elem ellenőrzés,
műszaki felülvizsgálat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Egyedi Nyitott Huzat
Szilárd
Egyedi Nyitott Huzat
Gáz
Központi Nyitott Huzat
Szilárd
Központi Nyitott Huzat
Gáz
Nagyjáratú Nyitott
Huzat Szilárd
Nagyjáratú Nyitott
Huzat Gáz
Egyedi Nyitott
Túlnyomásos Szilárd
Egyedi Nyitott
Túlnyomásos Gáz
Központi Nyitott
Túlnyomásos Szilárd
Központi Nyitott
Túlnyomásos Gáz
Nagyjáratú Nyitott
Túlnyomásos Szilárd
Nagyjáratú Nyitott
Túlnyomásos Gáz
Egyedi Zárt Huzat
Szilárd
Egyedi Zárt Huzat Gáz

ENHS

Központi Zárt Huzat
Szilárd

KZHS

ENHG
KNHS
KNHG
NNHS
NNHG
ENTS
ENTG
KNTS
KNTG
NNTS
NNTG
EZHS
EZHG

14.
15.

11

1 480

Ft/db

1 280

Ft/db

940

Ft/fm

700

Ft/fm

1 340

Ft/fm

980

Ft/fm

1 580

Ft/fm

1 360

Ft/db

1 100

Ft/db

820

Ft/fm

1 420

Ft/fm

1 020

Ft/fm

1 020

Ft/fm

1 280

Ft/db

940

Ft/db

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Központi Zárt Huzat
Gáz
Nagyjáratú Zárt Huzat
Szilárd
Nagyjáratú Zárt Huzat
Gáz
Egyedi Zárt
Túlnyomásos Szilárd
Egyedi Zárt
Túlnyomásos Gáz
Központi Zárt
Túlnyomásos Szilárd
Központi Zárt
Túlnyomásos Gáz
Nagyjáratú Zárt
Túlnyomásos Szilárd
Nagyjáratú Zárt
Túlnyomásos Gáz
Gyűjtő Nyitott Huzat
Szilárd
Gyűjtő Nyitott Huzat
Gáz
Gyűjtő Zárt Huzat
Szilárd
Gyűjtő Zárt Huzat Gáz

KZHG

700

Ft/fm

NZHS

1 340

Ft/fm

NZHG

980

Ft/fm

EZTS

1 580

Ft/fm

EZTG

1 360

Ft/db

KZTS

1 100

Ft/db

KZTG

820

Ft/fm

NZTS

1 420

Ft/fm

NZTG

1 020

Ft/fm

GNHS

1 020

Ft/szint

GNHG

860

Ft/szint

GZHS

1 020

Ft/szint

GZHG

860

Ft/szint

GZTS

1 160

Ft/szint

GZTG

1 000

Ft/szint

ET

600

Ft/db

31.

Gyűjtő Zárt
Túlnyomásos Szilárd
Gyűjtő Zárt
Túlnyomásos Gáz
Egyedi Tartalék

32.

Központi Tartalék

KT

270

Ft/fm

33.

Nagyjáratú Tartalék

NT

370

Ft/fm

34.

Gyűjtő Tartalék

GT

280

Ft/szint

35.

2.4. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek

36.

Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista
alapján légtér-összeköttetésben lévő
rendeltetési egységenként

200

Ft/egység

37.

Égéstermék paramétereinek ellenőrzése

600

Ft/paraméter

100

Ft/db

29.
30.

38.
39.

Műszaki biztonsági felülvizsgálat
meglétének ellenőrzése
2.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek
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40.

41.

42.

43.
44.

A fenti közszolgáltatások
A sormunka keretében feltárt az égéstermékelvezető járatában lerakódott, csak égetéssel
eltávolítható szurokréteg kiégetése külön
egyeztetés alapján
Közvetlen homlokzati égéstermékkivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések
égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése
tisztítása
A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű
égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása
A 2.5. pont alatti tevékenységeket további
kiszállítási díj terheli

4 000

Ft/db

680

Ft/db

1 200

Ft/fm

2 000

Ft/eset

2. sz. táblázat
3. A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díjai
ENH, ENT, EHZ, EZT
ET

GNH, GZH, GZT, KNH, KNT, KT,
GT
NNH, NNT, NT

KZH, KZT, NZH,
NZT

3.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarítás előtti vizsgálata
nettó 3 360 Ft/db 4 640 Ft/db 1 600 Ft/szint
10 400 Ft/db
13 600 Ft/db
3.2. Újonnan épített vagy szerelt, felújított átalakított vagy újból használatba vett égéstermék
elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata
nettó 5 360 Ft/db 8 000 Ft/db 2 800 Ft/szint
16 000 Ft/db
20 000 Ft/db
3.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés, csere új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az
üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata
nettó 3 360 Ft/db 4 640 Ft/db 1 600 Ft/szint
10 400 Ft /db
13 600 Ft/db
3.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül
helyezését illetve az égéstermék elvezető érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat
nettó 2 720 Ft/db 3 680 Ft/db 1 200 ft/szint
8 400 Ft/db
10 880 ft/db
3.5. A 3.1. -3.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállítási díj terheli
nettó 4 000 Ft

3. sz. táblázat
4. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő,
megrendelt vizsgálatok díjai

Egységár

4. 1. Egy lakás illetve rendeltetési egység esetében

14000

13

%

Munka
óra

0,8 1

nettó
11 200 Ft

4. 2. Kettő - hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében
14000
0,8 2
4. 3. Hatnál több lakás illetve rendeltetési egység esetében 14000
0,8 3
épületenként
4. 4. Épület központi kéménnyel
14000
0,8 2
4. 5. Ipari és kommunális létesítmények
14000
0,8 2,5
4. 6. Helyszíni szaktanácsadás
14000
0,8 1
4. 7. A 4.6. pont alatti tevékenységet további, a 3.5. pont szerinti kiszállítási díj terheli

22 400 Ft
33 600 Ft
22 400 Ft
28 000 Ft
15 200 Ft

Építési terv felülvizsgálat ("K" tétel) 0,5 óra/db
5 600 Ft
1) Az árak 11.200 Ft /óra nettó díjjal vannak számolva.

2) A 4.6 pont szerinti tevékenységet kiszállási díj is terheli.

3.2. napirendi pont:
Döntés a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és
annak kötelező igénybevételéről szóló rendelet megalkotására.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Varga Ernő jegyző: A vállalkozó az ismételt számítások alapján a rendeletben szereplő
összeget nettó 13.045,- forintban javasolja meghatározn.
Gyenes Levente polgármester: Aki a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képező előterjesztés
alapján az alábbi rendelet – tervezetet:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2013. (… …) önkormányzati rendelet-tervezete
a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról
és annak kötelező igénybevételéről
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 5., 11., és 19. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény 44/C.§.(2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. §
(1)

A rendelet hatálya Gyömrő Város közigazgatási területén a közterületen meglévő
közműhálózatra nem csatlakozott, a folyékony hulladékszállításba bevont, helyi
közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy használóira (a
továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki.
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A folyékony hulladékszállításba bevont közigazgatási területek jegyzékét az 1. függelék
tartalmazza.
(2) A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési folyékony hulladék (a
továbbiakban: TFH) rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás keretében összegyűjtött
települési folyékony hulladék ártalmatlanítását, hasznosítását szolgáló létesítmény
működtetésére, valamint a begyűjtött hulladékártalmatlanításra és/vagy hasznosításra
történő átadására terjed ki.
(3) A TFH kezelését, azaz összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését,
valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását – Gyömrő Város
Önkormányzatával (továbbiakban: Önkormányzat) megkötött közszolgáltatási
szerződés alapján a Deliver Kft. 2230 Gyömrő, Szegfű u. 5-7. (a továbbiakban:
Szolgáltató) végzi.
(4) A Gyömrő Város közigazgatási területén keletkező TFH lerakására és ártalmatlanítására
kijelölt lerakóhely a DAKÖV Kft. üzemeltetésében lévő, Gyömrő, 068/2 hrsz. alatti
vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező átadási pont.
2. §
E rendelet alkalmazásában:
(1) TFH: a háztartásokból származó folyékony hulladék.
(2) Hulladékkezelési közszolgáltatás: a TFH rendszeres gyűjtésére, elszállítására, esetleges
hasznosítására irányuló közszolgáltatás, amely a kijelölt szolgáltató szállítóeszközével
az ingatlanon összegyűjtött és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott folyékony hulladék
ártalmatlanítására és hasznosítására irányul.
(3) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, illetve tulajdonközösség, akinek/amelynek ingatlanán TFH
keletkezik, függetlenül attól, hogy tulajdonosa, birtokosa vagy használója az
ingatlannak.
(4) Háztartás: minden olyan ingatlan, amely a lakhatás, pihenés, üdülés célját szolgálja, a
tulajdonviszonyokra tekintet nélkül.
(5) Ártalmatlanító hely: a TFH ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és
az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény.
(6) Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása,
hasznosítása és ártalmatlanítása.
(7) Közszolgáltató: Gyömrő Város közigazgatási területén a TFH-val kapcsolatos helyi
közszolgáltatás ellátására az 1. § (3) bekezdésében meghatározott, arra kizárólagosan
feljogosított hulladékkezelő.
(8) Hulladékkezelési közszolgáltatás: a TFH-nak a feljogosított Szolgáltató által az
ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, elszállítása és tárolásra, ártalmatlanításra és
hasznosításra történő átadása.
(9) Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a
Szolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében meghatározott ellenérték.
3. §
A folyékony hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos köteles a szervezett
közszolgáltatást igénybe venni.
2. Adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség
4. §
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(1)

A rendelet alapján a folyékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére
köteles ingatlantulajdonosokról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához
szükséges adatok feltüntetésével.
(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a
vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. Törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 44/C. § (2)
bekezdés g) pontjában meghatározott személyes adatait és – amennyiben az nem azonos
a szolgáltatás igénybevételének helyével - a számlázási címet köteles a Szolgáltató
felhívására, valamint személyes adatainak változását követően 15 napon belül
bejelenteni.
(3) A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a Gazdasági társaság a közszolgáltatást
igénybe vevő nevét, adószámát, cégbírósági bejegyzés számát, a közszolgáltatás
igénybevételének helyét valamint a számlázási és postázási címet köteles a Szolgáltató
rendelkezésére bocsátani.
(4) A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles a személyes adatok védelméről és
a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. rendelkezéseinek
megfelelően eljárni.
(5) A (4) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató köteles
a) megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
b) gondoskodni az adatok biztonságáról,
c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
5. §
(1)

(2)

(3)

Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos
személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra
alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.
A Szolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével –
a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás
fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Szolgáltató a kezelt
adatokat köteles megsemmisíteni.
A Szolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat - a település
Jegyzőjének kivételével - harmadik félnek nem adhatja ki.

3. A közszolgáltatás ellátásának rendje,
a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei
6. §
(1) A települési folyékony hulladék szállítása az erre a célra készített különleges rendeltetésű,
zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés, bűz- és szaghatást kizáró eszközzel, a Vgtv. 44/F.
§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon végezhető.
(2) A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a begyűjtést végző köteles a
Vgtv. 44/F. § (6) bekezdésében foglaltak szerint köteles eljárni.
4. Az ingatlantulajdonosok és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei
7. §
A közszolgáltató köteles:
a) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezetet fenntartani,
b) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszert vezetni
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c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz,
berendezéssel rendelkezni valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert
alkalmazni.
8. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó, az ideiglenes
tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények, berendezések ürítéséből származó, illetve
közműhálózatba nem vezetett TFH-t - a külön jogszabályban meghatározott műszaki és
közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások
szerint – gyűjteni.
(2) A tulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött TFH tekintetében a közszolgáltatást
igénybe venni, a hulladékot a jelen rendelet 1. § (3) bekezdésében megjelölt Szolgáltatónak
átadni és részére a rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni.
(3) Az ingatlantulajdonos a TFH elszállítását arra jogosulatlan személlyel nem végeztetheti.
(4) A lakossági települési folyékony hulladék elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a
közszolgáltatónál megrendelni, melynek a Közszolgáltató köteles 3 munkanapon belül eleget
tenni.
(5) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket
biztosítani.
5. A közszolgáltatási szerződés létrejötte, tartalmi elemei
9. §
(1) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön:
a)a Szolgáltatónak a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási
készségének bizonyításával, és a közszolgáltatás első igénybevételével vagy
b)
a közszolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés írásba foglalásával.
(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:
a) a felek megnevezése és
aa) magánszemély esetében a közszolgáltatást igénybe vevő 4. § (2) bekezdésében
meghatározott azonosító adatai, (amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő nem
tulajdonosa az ingatlannak, úgy az ingatlantulajdonos megnevezése és azonosító
adatai is),
ab) Gazdálkodó szervezetek esetében a közszolgáltatást igénybe vevő 4. § (3)
bekezdésében meghatározott azonosító adatai.
b) a szerződés tárgya,
c) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja, a szerződés időbeli hatálya,
d) a közszolgáltatás díja,
e) a közszolgáltatási díj megállapításának, számlázásnak és megfizetésének módja,
f) a közszolgáltatás teljesítésének feltétele,
g) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek.
(3) A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az
ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban, vagy
hirdetmény útján köteles tájékoztatni.
6. A közszolgáltatás díja
10. §
(1)

A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlantulajdonosok a közszolgáltatásért a Szolgáltató
által utólag megküldött számla alapján díjat kötelesek fizetni.
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(2)

A Szolgáltatót megillető közszolgáltatási díj 44/D. § (6) bekezdésében foglaltak
figyelembe vételével kéttényezős. A díj legmagasabb mértékét a rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
11. §

(1)

A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével
kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Szolgáltatónál kifogást emelhet, melynek a számla
kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó hatálya nincs.
(2) Az írásban tett kifogásra, a Szolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni. Ha a
Szolgáltató a túlszámlázással egyetért, a túlszámlázott összeget 15 napon belül köteles
visszafizetni.
(3) Az ingatlantulajdonost terhelő hulladékkezelési közszolgáltatás díjának hátraléka adók
módjára behajtható köztartozás. A közszolgáltatás díja hátralékának kezelésére a Vgtv.
44/E. §-ában foglaltak az irányadók.
12. §
Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be,
úgy az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a
változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A változás
bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos és a Szolgáltató között a közszolgáltatási
szerződés létrejön.
7. Záró rendelkezés
13. §
A rendelet 2014. február 1. napján lép hatályba.
14. §
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Gyömrő, 2013. december ….

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. december ....
Varga Ernő
jegyző
1. melléklet
A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező
igénybevételéről szóló …../2013. (… ….) önkormányzati rendelethez
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A települési folyékony hulladék kezelése közszolgáltatási díjának legmagasabb mértéke
13.045,- Ft + ÁFA /forduló (5 m3)
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2013. sz. rendeletét
a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról
és annak kötelező igénybevételéről
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 5., 11., és 19. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény 44/C.§.(2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. §
(1)

A rendelet hatálya Gyömrő Város közigazgatási területén a közterületen meglévő
közműhálózatra nem csatlakozott, a folyékony hulladékszállításba bevont, helyi
közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy használóira (a
továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki.
A folyékony hulladékszállításba bevont közigazgatási területek jegyzékét az 1. függelék
tartalmazza.
(2) A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési folyékony hulladék (a
továbbiakban: TFH) rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás keretében összegyűjtött
települési folyékony hulladék ártalmatlanítását, hasznosítását szolgáló létesítmény
működtetésére, valamint a begyűjtött hulladékártalmatlanításra és/vagy hasznosításra
történő átadására terjed ki.
(3) A TFH kezelését, azaz összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését,
valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását – Gyömrő Város
Önkormányzatával (továbbiakban: Önkormányzat) megkötött közszolgáltatási
szerződés alapján a Deliver Kft. 2230 Gyömrő, Szegfű u. 5-7. (a továbbiakban:
Szolgáltató) végzi.
(4) A Gyömrő Város közigazgatási területén keletkező TFH lerakására és ártalmatlanítására
kijelölt lerakóhely a DAKÖV Kft. üzemeltetésében lévő, Gyömrő, 068/2 hrsz. alatti
vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező átadási pont.
2. §
E rendelet alkalmazásában:
(1) TFH: a háztartásokból származó folyékony hulladék.
(2) Hulladékkezelési közszolgáltatás: a TFH rendszeres gyűjtésére, elszállítására, esetleges
hasznosítására irányuló közszolgáltatás, amely a kijelölt szolgáltató szállítóeszközével
az ingatlanon összegyűjtött és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott folyékony hulladék
ártalmatlanítására és hasznosítására irányul.
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(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

(9)

Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, illetve tulajdonközösség, akinek/amelynek ingatlanán TFH
keletkezik, függetlenül attól, hogy tulajdonosa, birtokosa vagy használója az
ingatlannak.
Háztartás: minden olyan ingatlan, amely a lakhatás, pihenés, üdülés célját szolgálja, a
tulajdonviszonyokra tekintet nélkül.
Ártalmatlanító hely: a TFH ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és
az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény.
Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása,
hasznosítása és ártalmatlanítása.
Közszolgáltató: Gyömrő Város közigazgatási területén a TFH-val kapcsolatos helyi
közszolgáltatás ellátására az 1. § (3) bekezdésében meghatározott, arra kizárólagosan
feljogosított hulladékkezelő.
Hulladékkezelési közszolgáltatás: a TFH-nak a feljogosított Szolgáltató által az
ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, elszállítása és tárolásra, ártalmatlanításra és
hasznosításra történő átadása.
Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a
Szolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében meghatározott ellenérték.
3. §

A folyékony hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos köteles a szervezett
közszolgáltatást igénybe venni.
2. Adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség
4. §
(1)

A rendelet alapján a folyékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére
köteles ingatlantulajdonosokról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához
szükséges adatok feltüntetésével.
(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a
vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. Törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 44/C. § (2)
bekezdés g) pontjában meghatározott személyes adatait és – amennyiben az nem azonos
a szolgáltatás igénybevételének helyével - a számlázási címet köteles a Szolgáltató
felhívására, valamint személyes adatainak változását követően 15 napon belül
bejelenteni.
(3) A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a Gazdasági társaság a közszolgáltatást
igénybe vevő nevét, adószámát, cégbírósági bejegyzés számát, a közszolgáltatás
igénybevételének helyét valamint a számlázási és postázási címet köteles a Szolgáltató
rendelkezésére bocsátani.
(4) A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles a személyes adatok védelméről és
a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. rendelkezéseinek
megfelelően eljárni.
(5) A (4) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató köteles
a) megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
b) gondoskodni az adatok biztonságáról,
c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
5. §
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(1)

(2)

(3)

Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos
személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra
alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.
A Szolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével –
a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás
fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Szolgáltató a kezelt
adatokat köteles megsemmisíteni.
A Szolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat - a település
Jegyzőjének kivételével - harmadik félnek nem adhatja ki.

3. A közszolgáltatás ellátásának rendje,
a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei
6. §
(1) A települési folyékony hulladék szállítása az erre a célra készített különleges rendeltetésű,
zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés, bűz- és szaghatást kizáró eszközzel, a Vgtv. 44/F.
§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon végezhető.
(2) A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a begyűjtést végző köteles a
Vgtv. 44/F. § (6) bekezdésében foglaltak szerint köteles eljárni.
3. Az ingatlantulajdonosok és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei
7. §
A közszolgáltató köteles:
a) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezetet fenntartani,
b) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszert vezetni
c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz,
berendezéssel rendelkezni valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert
alkalmazni.
8. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó, az ideiglenes
tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények, berendezések ürítéséből származó, illetve
közműhálózatba nem vezetett TFH-t - a külön jogszabályban meghatározott műszaki és
közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások
szerint – gyűjteni.
(2) A tulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött TFH tekintetében a közszolgáltatást
igénybe venni, a hulladékot a jelen rendelet 1. § (3) bekezdésében megjelölt Szolgáltatónak
átadni és részére a rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni.
(3) Az ingatlantulajdonos a TFH elszállítását arra jogosulatlan személlyel nem végeztetheti.
(4) A lakossági települési folyékony hulladék elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a
közszolgáltatónál megrendelni, melynek a Közszolgáltató köteles 3 munkanapon belül eleget
tenni.
(5) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket
biztosítani.
5. A közszolgáltatási szerződés létrejötte, tartalmi elemei
9. §
(1) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön:
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a)a Szolgáltatónak a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási
készségének bizonyításával, és a közszolgáltatás első igénybevételével vagy
b)
a közszolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés írásba foglalásával.
(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:
a) a felek megnevezése és
aa) magánszemély esetében a közszolgáltatást igénybe vevő 4. § (2) bekezdésében
meghatározott azonosító adatai, (amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő nem
tulajdonosa az ingatlannak, úgy az ingatlantulajdonos megnevezése és azonosító
adatai is),
ab) Gazdálkodó szervezetek esetében a közszolgáltatást igénybe vevő 4. § (3)
bekezdésében meghatározott azonosító adatai.
b) a szerződés tárgya,
c) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja, a szerződés időbeli hatálya,
d) a közszolgáltatás díja,
e) a közszolgáltatási díj megállapításának, számlázásnak és megfizetésének módja,
f) a közszolgáltatás teljesítésének feltétele,
g) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek.
(3) A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az
ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban, vagy
hirdetmény útján köteles tájékoztatni.
6. A közszolgáltatás díja
10. §
(1)
(2)

A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlantulajdonosok a közszolgáltatásért a Szolgáltató
által utólag megküldött számla alapján díjat kötelesek fizetni.
A Szolgáltatót megillető közszolgáltatási díj 44/D. § (6) bekezdésében foglaltak
figyelembe vételével kéttényezős. A díj legmagasabb mértékét a rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
11. §

(1)

A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével
kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Szolgáltatónál kifogást emelhet, melynek a számla
kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó hatálya nincs.
(2) Az írásban tett kifogásra, a Szolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni. Ha a
Szolgáltató a túlszámlázással egyetért, a túlszámlázott összeget 15 napon belül köteles
visszafizetni.
(3) Az ingatlantulajdonost terhelő hulladékkezelési közszolgáltatás díjának hátraléka adók
módjára behajtható köztartozás. A közszolgáltatás díja hátralékának kezelésére a Vgtv.
44/E. §-ában foglaltak az irányadók.
12. §
Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be,
úgy az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a
változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A változás
bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos és a Szolgáltató között a közszolgáltatási
szerződés létrejön.
7. Záró rendelkezés
13. §
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A rendelet 2014. február 1. napján lép hatályba.
14. §
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Gyömrő, 2013. december ….

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. december ....
Varga Ernő
jegyző
1. sz. melléklet
A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező
igénybevételéről szóló …../2013. (… ….) önkormányzati rendelethez
A települési folyékony hulladék kezelése közszolgáltatási díjának legmagasabb mértéke
13.045,- Ft + ÁFA/forduló (5 m3)

3.3. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (X. 09.) számú a
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes
gondoskodásokról szóló rendelet módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Arról döntenek, hogy az önkormányzati segélyt, ami eddig a
Képviselő-testület hatáskörébe tartozott, átruházzák a Polgármester hatáskörébe. Azért van az
önkormányzatnak szakbizottsága, hogy erről döntsön. Véleménye szerint a bizottságot 8
napon belül össze lehet hívni, ezért nem kellene Polgármester úrra delegálni a dolgot. Ő ezt
nem javasolja.
Varga Ernő jegyző: Mindenképpen javasolják Polgármester úr hatáskörébe telepítését a
döntésnek, ugyanis való igaz, hogy az eljárási idők is nagyon lerövidültek, ezért nem nagyon
lehet mozgatni a bizottságot. Ha Képviselő úr látná, hogy a szociális törvény módosítása
folytán egy olyan irányvonal alakult ki, hogy ezeket a feladat és hatásköröket a polgármester
és a jegyző irányába telepítetik. Valamint a fellebbezés elbírálása szempontjából is a
polgármester átruházott hatáskörben hozott döntés ellen a képviselő-testülethez lehet fordulni,
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tehát biztosíték az, hogy a jogorvoslatot is igénybe tudja venni az erre rászoruló. Nagyon
leszűkültek a jövedelmi viszonyok és az egyéb vizsgálandó vagyoni helyzet paraméterei, és
annyira megszigorítják a jogosultság feltételeit, hogy szinte nem is igazán lehet mérlegelni az
ügyekbe, ezért mindenképp praktikusnak tartja a hatáskör telepítést Polgármester úrhoz.
Gáspár Krisztián képviselő: Ezért van a testületnek egy szakbizottsága. Ennek a bizottságnak
a 8-15 napos határidőt meg kell tudni oldani. Nem hiszi, hogy ez nem férne bele, mert egy
nap alatt össze lehet hívni egy bizottságot. Akkor se szeretné, ha a polgármesterhez
delegálnák, inkább a szakbizottsághoz.
Varga Ernő jegyző: Itt egy óriási tévedés van Képviselő úrnál a jogszabályi értelmezésben.
Ugyanis a polgármesterre átruházott feladat, illetve hatáskör során a jogorvoslatot a
képviselő-testület gyakorolja, a képviselő-testület jár el. Fölösleges vitának tartja mert még
egyszer hangsúlyozza, hogy jelen állapotban ezek a segélyezési formák jogszabályilag
annyira keretek közé vannak szorítva, hogy lényegében mérlegelési jog igazán nincs. A
határozatot, vagy egy testületi döntést a bíróság előtt jogorvoslati eljárásban csak
törvénysértésre hivatkozva lehet megtámadni, tehát azt a bíróság nem is vizsgálhatja, hogy a
képviselő-testület mérlegelési jogkörében hány forintot adott kérelmezőnek.
Gyenes Levente polgármester: A törvényalkotó olyan szabályokat hozott, amelyek
gyakorlatilag egy végrehajtóvá degradálják le az adott települést. Arról vitáznak, hogy egy 34 tagú bizottság hozza a döntést – ami egy kötött végrehajtás, kötött céllal, kötött összeget,
kötött felhasználással – vagy ő. Még a polgármesternek és jegyzőnek sem kellene átadni a
hatáskört, egy egyszerű ügyintézői hatáskör is lehetne, de a törvényalkotó nem így látta jónak.
Csak azért, hogy a törvény végrehajtásában ne egy 4-5 tagú bizottságnak hetente kétszer
kelljen részt venni, ezért próbálják egyszerűsíteni a dolgokat. Innentől a testület döntésére
bízza, hogy össze kell rángatni egy sima adminisztratív végrehajtásra egy bizottságot hetente
többször, vagy nem kell összehívni. Aki a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képező előterjesztés
alapján az alábbi rendelet – tervezetet:
Gyömrő Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
/2013. (… ….) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,valamint a személyes
gondoskodásokról szóló 21/2013. (X. 09.) számú rendelet módosításáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 42. §-ában biztosított jogkörében, továbbá az önkormányzati segély
kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV.törvény, valamint a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 2. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodásokról szóló 21/2013. (X. 09.) számú
rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
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1. § A Rendelet 2. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,”
2.§ A Rendelet 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„A települési önkormányzat képviselő-testületétől kapott átruházott hatáskörben a Szociális
és Egészségügyi Bizottság gyakorolja a
a) az Szt. 43/B. § (1) bekezdésében meghatározott ápolási díj megállapítását,
(továbbiakban: ápolási díj )”
3.§ A rendelet 5.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„(3) A települési önkormányzat képviselő-testületétől kapott átruházott hatáskörben a
polgármester hatáskörében tartozó szociális ellátások:
a. önkormányzati segély,
b. önkormányzati segély keretén belül azonnali segély megállapítása,
c. az Szt. 50.§ (3) bekezdésben meghatározott közgyógyellátásra való jogosultság
megállapítása (továbbiakban méltányossági közgyógymegállapítás)”
4.§ A Rendelet 5.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„(4) A jegyző első fokon az alábbi hatáskörébe utalt hatósági ügyekben dönt:
a. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
b. Rendszeres szociális segély,
c. Normatív lakásfenntartási támogatás,
d. Ellátja az Szt-ben és a külön jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat”
5.§ A rendelet 9.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„(2) Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások:
a) aktívkorúak ellátása (foglalkoztatás helyettesítő támogatás, rendszeres
szociális segély),
b) lakásfenntartási támogatás,
c) ápolási díj,
d) méltányossági közgyógyellátás,
e) önkormányzati segély
f) önkormányzati segély keretén belül azonnali segély megállapítása.”
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6.§ A Rendelet 13.§ bekezdését megelőző alcímmegjelölés helyébe a következő rendelkezés
alcímmegjelölés lép: „önkormányzati segély”
7.§ A rendelet 13.§ bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[E rendelet alkalmazásában]
„13.§ (1) A Polgármester a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek
részére önkormányzati segélyt nyújthat, feltéve, ha a kialakult élethelyzet önhibájára
nem vonatkoztatható vissza, a kérelmező terhére nem róható fel.
(2)

A polgármester kivételesen méltányos esetben, jövedelemre tekintet nélkül évente
egyszeri 4.000,- Ft-ig terjedő önkormányzati segély keretén belül azonnali segélyt
állapíthat meg, gyógyszer-, kórházi kezelés esetére. A kérelem indokát bizonyítani
kell.

(3)

Az önkormányzati segély adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi
rendszerességgel. Az alkalmankénti segély gyógyszertámogatásként, illetve az
egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás
díjaként is megítélhető.

(4)

Önkormányzati segély különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítható
meg:
természeti csapás, elemi kár esetén,
ellátatlan személy részére,
tartós, rendszeres orvosi ellenőrzést, kezelést igénylő betegség esetén,
haláleset miatt,
válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
gyermek iskoláztatásához,
nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához,
gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz,
gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul
egyéb rendkívüli ok bekövetkezése esetén.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
(5)

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

(6)

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

(7)

Önkormányzati segély annak a családnak adható, ahol az egy főre jutó családi
jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130%-át, egyedülálló személy esetén, illetve ha a családban valamely
családtag tartós betegsége áll fenn, indokolt esetben önkormányzati segély nyújtható
akkor is, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át.
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(8)

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

(9)

Önkormányzati segély egy naptári éven belül maximum négy alkalommal nyújtható
be.

(10) A Polgármester a 11. §. e-i pontjai esetében önkormányzati segélyt állapíthat meg, ha
kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.
(11) Az önkormányzati segély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani a
rendelet 1.sz. melléklete szerinti formanyomtatványon. A kérelemhez mellékelni kell a
közös háztartásban élők jövedelemigazolását, és amennyiben lehetséges, az
önkormányzati segély indokoltságáról szóló igazolást (pl. elemi kár esetén a
helyreállítás költségeiről készített kimutatás, tartós betegséget igazoló orvosi-, vagy
kórházi igazolás, válsághelyzetben lévő várandós anya esetén a terhesgondozásról szóló
igazolás, gyermekek hátrányos helyzetéről szóló igazolás, stb).
(12) Amennyiben a Polgármester az önkormányzati segély rendeltetésszerű felhasználását
úgy látja biztosítottnak, a pénzbeli támogatás helyett természetbeni juttatást (élelmiszer,
tüzelősegély, közüzemi díj, gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, stb.)
nyújthat.
(13) Az önkormányzat polgármestere temetési költségekhez való hozzájárulásként
önkormányzati segélyt állapíthat meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről
gondoskodott, és családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 130 %-át, egyedülálló esetében a 150%-át nem haladja meg.
(14) A temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély
összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 10%-ánál,
de elérheti a temetés teljes összegét is. A megállapított segély összegét, vagy a kérelem
elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá
kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni.
(15)

A temetési költségekhez való hozzájárulásként önkormányzati segélyt a halálesetet
követő 1 hónapon belül lehet igényelni. A kérelemhez mellékelni kell a közös
háztartásban élők jövedelemigazolását, valamint az elhalt halotti anyakönyvi
kivonatának másolatát és az eredeti temetési számlákat.

(16) Temetési költségekhez önkormányzati segély nem állapítható meg annak, aki a
hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban
részesült.
(17) Az önkormányzati segély kifizetése a döntést követő 8 napon belül történik, a
természetben nyújtott önkormányzati segély kifizetése az adott támogatási formától
függ.”

8.§ A Rendelet 15.§ (1) bekezdés „jegyző” szövegrész helyébe „polgármester” szövegrész
kerül.
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9.§ A Rendelet 16.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
(1)
a.
b.
c.
d.
e.

Természetbeni szociális ellátásként nyújtható:
lakásfenntartási támogatás,
önkormányzati segély,
köztemetés,
közgyógyellátás.
aktívkorúak ellátása

10. § Záró rendelkezések
(1) Jelen rendelet 2014. január 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti a Rendelet 14.§-a.
Gyömrő, 2013. december

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: ....……………………………………
1. számú melléklet a 21/2013. (X. 09.) számú Önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
önkormányzati segély megállapítására
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve:
..............................................................................................................................................................
................................
Születési neve:
..............................................................................................................................................................
................................
Anyja neve:
..............................................................................................................................................................
................................
Születés helye, ideje:
..............................................................................................................................................................
................................
Lakóhely:
…………….irányítószám
................................................................................................................................. település
..................................................................................... utca/út/tér .............. házszám ............
épület/lépcsőház ............. emelet, ajtó
Tartózkodási hely:
…………….irányítószám
................................................................................................................................. település
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..................................................................................... utca/út/tér .............. házszám ............
épület/lépcsőház ............. emelet, ajtó
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
…………………………………………………………………………
Telefonszám (nem kötelező megadni):
..............................................................................................................
E-mail cím (nem kötelező megadni):
................................................................................................................
2. Kérelmezővel közös háztartásában élők száma: ............ fő
3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
Név

Születési
hely, idő

Anyja neve

Társadalombiztosítási
Azonosító Jele (TAJ)

1. házastársa,
élettársa
2. egyéb rokon
(akinek eltartásáról
gondoskodik)
3. gyermekei

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A.
B.
C.
A jövedelem típusa
A kérelmezővel közös háztartásban élő
Kérelmez
további személyek
ő
1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból
származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
3. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
4. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások
5. Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem
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A kérelmem indokai a következők:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...........................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
........................................
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész
aláhúzandó),
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Pozitív elbírálás esetén fellebbezési jogomról lemondok.
………………………………………………………….
Az eljárás megindításáról értesítést

kérek

nem kérek.

Dátum: ................................................
...................................................................
kérelmező aláírása

...................................................................
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási
hellyel is rendelkezik.

elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
28/2013. sz. rendeletét
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,valamint a személyes
gondoskodásokról szóló 21/2013. (X. 09.) számú rendelet módosításáról
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Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 42. §-ában biztosított jogkörében, továbbá az önkormányzati segély
kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény, valamint a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 2. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodásokról szóló 21/2013. (X. 09.) számú
rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Rendelet 2. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,”
2.§ A Rendelet 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„A települési önkormányzat képviselő-testületétől kapott átruházott hatáskörben a Szociális
és Egészségügyi Bizottság gyakorolja a
b) az Szt. 43/B. § (1) bekezdésében meghatározott ápolási díj megállapítását,
(továbbiakban: ápolási díj)”
3.§ A rendelet 5.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„(3) A települési önkormányzat képviselő-testületétől kapott átruházott hatáskörben a
polgármester hatáskörében tartozó szociális ellátások:
d. önkormányzati segély,
e. önkormányzati segély keretén belül azonnali segély megállapítása,
f. az Szt. 50.§ (3) bekezdésben meghatározott közgyógyellátásra való jogosultság
megállapítása (továbbiakban méltányossági közgyógymegállapítás)”
4.§ A Rendelet 5.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„(4) A jegyző első fokon az alábbi hatáskörébe utalt hatósági ügyekben dönt:
e. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
f.Rendszeres szociális segély,
g. Normatív lakásfenntartási támogatás,
h. Ellátja az Szt-ben és a külön jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat”
5.§ A rendelet 9.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„(2) Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások:
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g) aktívkorúak ellátása (foglalkoztatás helyettesítő támogatás, rendszeres
szociális segély),
h) lakásfenntartási támogatás,
i) ápolási díj,
j) méltányossági közgyógyellátás,
k) önkormányzati segély
l) önkormányzati segély keretén belül azonnali segély megállapítása.”
6.§ A Rendelet 13.§ bekezdését megelőző alcímmegjelölés helyébe a következő rendelkezés
alcímmegjelölés lép: „önkormányzati segély”
7.§ A rendelet 13.§ bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[E rendelet alkalmazásában]
„13.§ (1) A Polgármester a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek
részére önkormányzati segélyt nyújthat, feltéve, ha a kialakult élethelyzet önhibájára
nem vonatkoztatható vissza, a kérelmező terhére nem róható fel.
(2)

A polgármester kivételesen méltányos esetben, jövedelemre tekintet nélkül évente
egyszeri 4.000,- Ft-ig terjedő önkormányzati segély keretén belül azonnali segélyt
állapíthat meg, gyógyszer-, kórházi kezelés esetére. A kérelem indokát bizonyítani
kell.

(3)

Az önkormányzati segély adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi
rendszerességgel. Az alkalmankénti segély gyógyszertámogatásként, illetve az
egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás
díjaként is megítélhető.

(4)

Önkormányzati segély különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítható
meg:
2. természeti csapás, elemi kár esetén,
3. ellátatlan személy részére,
4. tartós, rendszeres orvosi ellenőrzést, kezelést igénylő betegség esetén,
5. haláleset miatt,
6. válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
7. gyermek iskoláztatásához,
8. nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához,
9. gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz,
10. gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul
11. egyéb rendkívüli ok bekövetkezése esetén.

(5)

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

(6)

Súlyos, az életet, testi épséget veszélyeztető, a veszélyeztetett személy hibájául fel nem
róható elemi szintű épületkárra, egyszeri alkalommal 80.000,- Ft összegű segély
adható, ezen ellátásban részesülő a segély megállapítását követő év december 31.
napjáig lakásfenntartási támogatást nem vehet igénybe.
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(7)

Önkormányzati segély annak a családnak adható, ahol az egy főre jutó családi
jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130%-át, egyedülálló személy esetén, illetve ha a családban valamely
családtag tartós betegsége áll fenn, indokolt esetben önkormányzati segély nyújtható
akkor is, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át.

(8)

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

(9)

Önkormányzati segély egy naptári éven belül maximum négy alkalommal nyújtható
be.

(10) A Polgármester a 11. §. e-i pontjai esetében önkormányzati segélyt állapíthat meg, ha
kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.
(11) Az önkormányzati segély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani a
rendelet 1.sz. melléklete szerinti formanyomtatványon. A kérelemhez mellékelni kell a
közös háztartásban élők jövedelemigazolását, és amennyiben lehetséges, az
önkormányzati segély indokoltságáról szóló igazolást (pl. elemi kár esetén a
helyreállítás költségeiről készített kimutatás, tartós betegséget igazoló orvosi-, vagy
kórházi igazolás, válsághelyzetben lévő várandós anya esetén a terhesgondozásról szóló
igazolás, gyermekek hátrányos helyzetéről szóló igazolás, stb.).
(12) Amennyiben a Polgármester az önkormányzati segély rendeltetésszerű felhasználását
úgy látja biztosítottnak, a pénzbeli támogatás helyett természetbeni juttatást (élelmiszer,
tüzelősegély, közüzemi díj, gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, stb.)
nyújthat.
(13) Az önkormányzat polgármestere temetési költségekhez való hozzájárulásként
önkormányzati segélyt állapíthat meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről
gondoskodott, és családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 130 %-át, egyedülálló esetében a 150%-át nem haladja meg.
(14) A temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély
összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 10%-ánál,
de elérheti a temetés teljes összegét is. A megállapított segély összegét, vagy a kérelem
elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá
kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni.
(15)

A temetési költségekhez való hozzájárulásként önkormányzati segélyt a halálesetet
követő 1 hónapon belül lehet igényelni. A kérelemhez mellékelni kell a közös
háztartásban élők jövedelemigazolását, valamint az elhalt halotti anyakönyvi
kivonatának másolatát és az eredeti temetési számlákat.

(16) Temetési költségekhez önkormányzati segély nem állapítható meg annak aki a
hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban
részesült.
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(17) Az önkormányzati segély kifizetése a döntést követő 8 napon belül történik, a
természetben nyújtott önkormányzati segély kifizetése az adott támogatási formától
függ.”
8.§ A Rendelet 15.§ (1) bekezdés „jegyző” szövegrész helyébe „polgármester” szövegrész
kerül.
9.§ A Rendelet 16.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
(1)
f.
g.
h.
i.
j.

Természetbeni szociális ellátásként nyújtható:
lakásfenntartási támogatás,
önkormányzati segély,
köztemetés,
közgyógyellátás.
aktívkorúak ellátása

10. § Záró rendelkezések
(1) Jelen rendelet 2014. január 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti a Rendelet 14.§-a.
Gyömrő, 2013. december

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: ....……………………………………

1. számú melléklet a 21/2013. (X. 09.) számú Önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
önkormányzati segély megállapítására
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve:
..............................................................................................................................................................
................................
Születési neve:
..............................................................................................................................................................
................................
Anyja neve:
..............................................................................................................................................................
................................
Születés helye, ideje:
..............................................................................................................................................................
................................
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Lakóhely:
…………….irányítószám
................................................................................................................................. település
..................................................................................... utca/út/tér .............. házszám ............
épület/lépcsőház ............. emelet, ajtó
Tartózkodási hely:
…………….irányítószám
................................................................................................................................. település
..................................................................................... utca/út/tér .............. házszám ............
épület/lépcsőház ............. emelet, ajtó
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
…………………………………………………………………………
Telefonszám (nem kötelező megadni):
..............................................................................................................
E-mail cím (nem kötelező megadni):
................................................................................................................
2. Kérelmezővel közös háztartásában élők száma: ............ fő
3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
Név

Születési
hely, idő

Anyja neve

Társadalombiztosítási
Azonosító Jele (TAJ)

1. házastársa,
élettársa
2. egyéb rokon
(akinek eltartásáról
gondoskodik)
3. gyermekei

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A.
B.
C.
A jövedelem típusa
A kérelmezővel közös háztartásban élő
Kérelmez
további személyek
ő
1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból
származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
3. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
4. Nyugellátás és egyéb
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nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások
5. Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem
A kérelmem indokai a következők:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...........................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
........................................
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész
aláhúzandó),
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Pozitív elbírálás esetén fellebbezési jogomról lemondok.
………………………………………………………….
Az eljárás megindításáról értesítést

kérek

nem kérek.

Dátum: ................................................
...................................................................
kérelmező aláírása

...................................................................
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási
hellyel is rendelkezik.
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3.4. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009.(V. 13.) számú
rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 6. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi rendelet – tervezetet:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2013.(… …) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló
14/2009.(V. 13.) számú rendelete
módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 42. §-ában biztosított jogkörében, továbbá az önkormányzati segély
kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában
kapott felhatalmazás alapján a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 14/2009.(V. 13.)
számú rendelete módosításáról a következőket rendeli el:
1.§ A Rendelet bevezető részének helyébe a következő szövegrész lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„Gyömrő Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a.) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdés és 29. §-ában foglalt felhatalmazás alapján
az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról
az alábbi rendeletet alkotja.”
2.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 5.§-ában
foglaltak az irányadók.”
3 .§ Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2014. január 1-én lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 5.§ és 6.§-a.
(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 2.§ alábbi
szövegrésze „a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az Európai Szociális
Kartát megerősítő országok állampolgárainak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen
tartózkodó gyermekeire is.”
(4) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 4.§ a) pontjában
szereplő „aa) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás”szövegrész.
Gyömrő, 2013. december
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Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

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

elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
29/2013. sz. rendeletét
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló
14/2009.(V. 13.) számú rendelete
módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 42. §-ában biztosított jogkörében, továbbá az önkormányzati segély
kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában
kapott felhatalmazás alapján a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 14/2009.(V. 13.)
számú rendelete módosításáról a következőket rendeli el:
1.§ A Rendelet bevezető részének helyébe a következő szövegrész lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„Gyömrő Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a.) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdés és 29. §-ában foglalt felhatalmazás
alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni
ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja.”
2.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 5.§-ában
foglaltak az irányadók.”
3 .§ Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2014. január 1-én lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 5.§ és 6.§-a.
(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 2.§ alábbi
szövegrésze „a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az Európai Szociális
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Kartát megerősítő országok állampolgárainak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen
tartózkodó gyermekeire is.”
(4) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 4.§ a) pontjában
szereplő „aa) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás”szövegrész.
Gyömrő, 2013. december
Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

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

3.5. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2007. (XII.13.) számú a köztemetőkről és
a temetkezés rendjéről és szabályairól szóló rendelet módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Meghatározták a szociális parcella helyét. Kérdés,
hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján az
alábbi rendelet – tervezetet:
GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
../2013. (XII. …) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 37/2007. (XII. 13.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a temetőkről és
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII.
törvény és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról
szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.
(III.3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2013.(X.25.) Korm. rendeletben foglaltak
felhatalmazása alapján, a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 37/2007. (XII. 13.)
önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1.§ A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 37/2007.(XII.13.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) bevezető szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
“Gyömrő Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtására kiadott módosított
145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben foglaltakra továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi
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CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a
rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999. (IX.24.) BM-EüM-IM együttes
rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:”
2.§ A Rendelet 4. §-a az alábbi i), j) pontokkal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„i) korai vagy középidős magzati halál: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
216. § e) pontjában meghatározott haláleset;
j) szociális temetés: az eltemettető vagy az általa felkért személy személyes
közreműködésével, az állam által biztosított kellékekkel ingyenes temetési helyre történő
koporsós vagy hamvasztásos temetés, amely az eltemettető számára ingyenes.”
3.§ A Rendelet az alábbi 13/A §-sal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„13/A.§ (1) A szociális temetések céljára
a) a koporsós temetések számára kijelölt szociális parcella:
G parcella déli szakaszának 30 m-es része
b) urnás temetések számári kijelölt temetkezési hely:
H parcella III. részének 5. sora
temetési helyek szolgálnak.
(2) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról kiadott
145/1999.(X.1.)Kormányrendelet 17/B §-ban a települési önkormányzat részére előírt
szociális temetés lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek elvégzésével (pl: temető
üzemeltetőjének értesítése szociális temetésről, hamvasztás megrendelése, temetési kellékek
megrendelése, átvétele, stb.), a szociális temetést kérő eltemettető személytől az 1999. évi
XLIII. törvény 24/A § (7) és (8) bekezdésében előírt nyilatkozatok beszerzésével megbízza a
Gyömrő Városi Településüzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft-t.”

4.§ A Rendelet az alábbi 17.§ (3) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„e) szociális urnasírhely esetén

10 év”

„5. § Záró rendelkezés
(1) Ez a rendelet 2014. január 1-én lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Rendelet 7.§ (2) bekezdése
(3) Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Rendelet 25.§-a.„
6.§ Jelen Rendelet 1.sz. melléklete helyébe 1. melléklet lép.
Gyömrő, 2013. december
Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző
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Záradék:
A rendelet kihirdetve:…………………………….
Varga Ernő
jegyző
„1.sz. melléklet a 33/2007.(XII.13.) Önkormányzati rendelethez
„1. A temetési helyek megváltási és újraváltási díjai:
1.1 egyes sírhely
25 év
18.191,–Ft + ÁFA
1.2 kettős sírhely
25 év
36.383,–Ft + ÁFA
1.3 gyermeksírhely
25 év
18.191,–Ft + ÁFA
1.4 sírbolt
60 év
58.212,–Ft + ÁFA
1.5 urnafülke (egyes)
10 év
6.064,–Ft + ÁFA
1.6 urnafülke (kettős)
10 év
12.128,–Ft + ÁFA
1.7 urnasírhely
10 év
6.064,–Ft + ÁFA
1.8 a szociális temetési helyek első használati idejének lejártát követő újraváltási díjai:
1.8.1 egyes sírhely: 5.000,-Ft
1.8.2 urnasírhely: 5.000,-Ft
2. A temetési szolgáltatók által fizetendő díjakról, valamint a temető-fenntartási hozzájárulás
díjairól
2.1 A temetési szolgáltatók által fizetendő letéti díjak:
2.1. ravatalozó
2.2) hűtő-tároló 1-3 napig:
ezután naponta:

24.255,–Ft/temetés + ÁFA
3.226,- Ft+Áfa
970,- Ft+Áfa

2.3.) temetőregisztrációs díj

3.032,–Ft + ÁFA

2.4 Temetőbe való behajtás díja:
2.4.1 díjtalan
3. A temető-fenntartási hozzájárulás díjai:
(temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által
fizetendő díj)
3.1.Sírkőépítés, felújítás, sírbolt építés
1.412.-Ft/nap +
ÁFA
3.2.Új sírkőállítás (vállalkozó által fizetett temető igénybevételi díj:
1.412.Ft/alkalom+Áfa
3.3.Temetőben kegyeleti hirdetés elhelyezése vállalkozóknak:
1.940Ft+Áfa/m2/hó”
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
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30/2013. sz. rendeletét
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 37/2007. (XII. 13.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a temetőkről és
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII.
törvény és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról
szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.
(III.3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2013.(X.25.) Korm. rendeletben foglaltak
felhatalmazása alapján, a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 37/2007. (XII. 13.)
önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1.§ A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 37/2007.(XII.13.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) bevezető szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
“Gyömrő Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tövényben és annak végrehajtására kiadott módosított
145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben foglaltakra továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a
rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999. (IX.24.) BM-EüM-IM együttes
rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:”
2.§ A Rendelet 4. §-a az alábbi i), j) pontokkal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„i) korai vagy középidős magzati halál: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
216. § e) pontjában meghatározott haláleset;
j) szociális temetés: az eltemettető vagy az általa felkért személy személyes
közreműködésével, az állam által biztosított kellékekkel ingyenes temetési helyre történő
koporsós vagy hamvasztásos temetés, amely az eltemettető számára ingyenes.”
3.§ A Rendelet az alábbi 13/A §-sal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„13/A.§ (1) A szociális temetések céljára
a) a koporsós temetések számára kijelölt szociális parcella:
G parcella déli szakaszának 30 m-es része
b) urnás temetések számári kijelölt temetkezési hely:
H parcella III. részének 5. sora
temetési helyek szolgálnak.
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(2) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról kiadott
145/1999.(X.1.)Kormányrendelet 17/B §-ban a települési önkormányzat részére előírt
szociális temetés lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek elvégzésével (pl.: temető
üzemeltetőjének értesítése szociális temetésről, hamvasztás megrendelése, temetési kellékek
megrendelése, átvétele, stb.), a szociális temetést kérő eltemettető személytől az 1999. évi
XLIII. törvény 24/A § (7) és (8) bekezdésében előírt nyilatkozatok beszerzésével megbízza a
Gyömrő Városi Településüzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft-t.”
4.§ A Rendelet az alábbi 17.§ (3) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„e) szociális urnasírhely esetén

10 év”

„5. § Záró rendelkezés
(1) Ez a rendelet 2014. január 1-én lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Rendelet 7.§ (2) bekezdése
(3) Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Rendelet 25.§-a.„
6.§ Jelen Rendelet 1.sz. melléklete helyébe 1. melléklet lép.
Gyömrő, 2013. december
Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve:…………………………….
Varga Ernő
jegyző
„1.sz. melléklet a 33/2007.(XII.13.) Önkormányzati rendelethez
„1. A temetési helyek megváltási és újraváltási díjai:
1.1 egyes sírhely
25 év
18.191,–Ft + ÁFA
1.2 kettős sírhely
25 év
36.383,–Ft + ÁFA
1.3 gyermeksírhely
25 év
18.191,–Ft + ÁFA
1.4 sírbolt
60 év
58.212,–Ft + ÁFA
1.5 urnafülke (egyes)
10 év
6.064,–Ft + ÁFA
1.6 urnafülke (kettős)
10 év
12.128,–Ft + ÁFA
1.7 urnasírhely
10 év
6.064,–Ft + ÁFA
1.8 a szociális temetési helyek első használati idejének lejártát követő újraváltási díjai:
1.8.1 egyes sírhely: 5.000,- Ft
1.8.2 urnasírhely: 5.000,- Ft
2. A temetési szolgáltatók által fizetendő díjakról, valamint a temető-fenntartási hozzájárulás
díjairól
2.1 A temetési szolgáltatók által fizetendő letéti díjak:
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2.1. ravatalozó
2.2) hűtő-tároló 1-3 napig:
ezután naponta:

24.255,–Ft/temetés + ÁFA
3.226,- Ft+Áfa
970,- Ft+Áfa

2.3.) temetőregisztrációs díj

3.032,–Ft + ÁFA

2.4 Temetőbe való behajtás díja:
2.4.1 díjtalan
3. A temető-fenntartási hozzájárulás díjai:
(temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által
fizetendő díj)
3.1.Sírkőépítés, felújítás, sírbolt építés
1.412.-Ft/nap +
ÁFA
3.2.Új sírkőállítás (vállalkozó által fizetett temető igénybevételi díj:
1.412.Ft/alkalom+Áfa
3.3.Temetőben kegyeleti hirdetés elhelyezése vállalkozóknak:
1.940Ft+Áfa/m2/hó”

3.6. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzatának 15/2002. (VI. 13.) számú a köztisztasági,
közterületi és környezetvédelmi rendelete és szabályairól szóló rendelet módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: A rendeletmódosítás értelmében 2014. január 1-től nem lehet
égetni a városban. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 8. sz. mellékletét képező
előterjesztés alapján az alábbi rendelet – tervezetet:
Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (XII. …) számú rendelete,
a 15/2002. (VI. 13.) számú
köztisztasági, közterületi és környezetvédelmi
rendelete és szabályai módosításáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
15/2002. (VI.23.) sz. a köztisztasági, közterületi és környezetvédelmi szabályairól szóló
rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §

A rendelet 8. §-a hatályát veszti.
2. §
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Gyömrő, 2013. december ….

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék :
A rendelet kihirdetve: 2013. december ….
Varga Ernő
jegyző
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
31/2013. sz. rendeletét
Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a 15/2002. (VI. 13.) számú
köztisztasági, közterületi és környezetvédelmi
rendelete és szabályai módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
15/2002. (VI.23.) sz. a köztisztasági, közterületi és környezetvédelmi szabályairól szóló
rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet 8. §-a hatályát veszti.
E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

Gyömrő, 2013. december ….
Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék :
A rendelet kihirdetve: 2013. december ….
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Varga Ernő
jegyző
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4.1. napirendi pont:
Döntés a Klebensbert Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerületével – mint az
Ország Közepe TISZK jogutódjával – kötendő megállapodás aláírásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 9. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
az alábbi határozatot hozza:
1. Gyömrő Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi
Tankerülete közötti megállapodást az előterjesztett formában megköti.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást írja alá.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
253/2013. (XII. 16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1. Gyömrő Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Ceglédi Tankerülete közötti megállapodást az előterjesztett formában megköti.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást írja alá.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

4.2 napirendi pont:
Döntés az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0027 jelű „szervezetfejlesztés Gyömrőn” című
pályázat közbeszerzési eljárásának nyerteséről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 10. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
név szerinti szavazással dönt arról, hogy a
„ÁROP-3.A.2.-2013-2013-0027” projekt keretében szervezetfejlesztés és az ahhoz szükséges
rendezvényszervezés és tanácsadás lebonyolítása
tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.
Az eljárás nyerteséül DFT Hungária Kft.
(1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 5. ½ emelet), 12.424.000 Ft + ÁFA
jelöli meg.
A nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot Humán Aspektus Kft.
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(1146 Budapest, Gyertyán u. 9-11. 2. em. 2.), 12 438 000 Ft + ÁFA
tette.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eredményt hirdesse ki a mellékletben
szereplő tartalmú összegzés megküldésével, és az eljárás nyertesével a
szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, név szerint szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente
igen
Fábián Béla
igen
Garamszegi Sándor igen
Gáspár Krisztián
igen
Hodruszky Lajos
igen
Kossuth László
igen

Mezey Attila
Sas Zoltán
Spaits Miklós
Székely Attila
Tölli László

igen
igen
igen
igen
igen

254/2013. (XII. 16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
név szerinti szavazással dönt arról, hogy a
„ÁROP-3.A.2.-2013-2013-0027” projekt keretében szervezetfejlesztés és az ahhoz
szükséges rendezvényszervezés és tanácsadás lebonyolítása
tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.
Az eljárás nyerteséül DFT Hungária Kft.
(1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 5. ½ emelet), 12.424.000 Ft + ÁFA
jelöli meg.
A nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot Humán Aspektus Kft.
(1146 Budapest, Gyertyán u. 9-11. 2. em. 2.), 12 438 000 Ft + ÁFA
tette.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eredményt hirdesse ki a mellékletben
szereplő tartalmú összegzés megküldésével, és az eljárás nyertesével a
szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

4.3. napirendi pont:
Döntés a KMOP-4.7.1-13 „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése”
tárgyú pályázat benyújtásáról.
Gyenes Levente polgármester: Javasolja, hogy vegyék le a napirendről.
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Varga Ernő jegyző: Azt javasolja, hozzanak egy döntést, hogy be kívánják nyújtani a
pályázatot, ugyanis előfordulhat, hogy évközben bármelyik pillatanban újra indulhat a
pályázat, és ha össze tudnák hozni azokat a településeket, akkor lenne a kezükbe egy
határozat. Itt a Polgármester úrra bízná a testület, hogy ennek ismeretében intézkedjen a
pályázat későbbi benyújtásáról, mert január 6-i dátummal biztos, hogy nem fog sikerülni.
Gyenes Levente polgármester: Lett volna egy közigazgatási, kimondottan informatikai
fejlesztésre pályázat, egyetlen egy kitételnek nem tudunk a sok kitétel közül megfelelni, hogy
hét testületnek kellett volna részt venni benne. Gyömrő lett volna a központ, ebből a hét
jelentkező megvolt csak nem tudták végigvinni a testületi üléseket, tehát 3, vagy 4
önkormányzat maradt volna így mellettük és nem nyernék meg a pályázatot. Ez egy kicsit
hosszabb előkészítési folyamatot igényel. Az biztos, hogy 2014. január 6-ig nem tudták volna
beadni a pályázatot. Viszont ha lesz még ilyen ASP-s pályázat kiírva, akkor a későbbiekben
be tudják adni.
Gáspár Krisztián képviselő: Mi ebben a pályázatban a logika?
Gyenes Levente polgármester: Önkormányzati program, amit az állam központilag előírt.
Gáspár Krisztián képviselő: Mi az az ASP?
Gyenes Levente polgármester: Vannak olyan informatikai-, szoftver elemek, amit minden
önkormányzatnak külön-külön vásárol meg és használ. Van egy-két dolog, amit a BM-től
megkapnak és kötelező alkalmazni. Finanszírozni akarja az állam, hogy az önkormányzatok
összeálljanak, együttműködjenek és egységes rendszereket használjanak. Az uniós forrást
lehet erre fölhasználni. Aki a Jegyző úr módosításával jegyzőkönyv 11. sz. mellékletét
képező, határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy pályázatot nyújt be „a Közép-Magyarországi Operatív Program
Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése – KMOP-4.7.1-13”
tárgyú pályázatra, azt megvalósítja.
A pályázat 100%-os támogatási intenzitású, tehát önrész biztosítására nincs szükség.
Megbízza a polgármestert a pályázatban meghatározott feltételek megteremtését követően a
benyújtással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
255/2013. (XII. 16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
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11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy pályázatot nyújt be „a Közép-Magyarországi Operatív Program
Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése – KMOP-4.7.1-13”
tárgyú pályázatra, azt megvalósítja.
A pályázat 100%-os támogatási intenzitású, tehát önrész biztosítására nincs szükség.
Megbízza a polgármestert a pályázatban meghatározott feltételek megteremtését
követően a pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

4.4. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft. üzletrész vásárlásának jóváhagyásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Ecser tulajdonrészét vásárolja meg a Kft? Ilyet lehet csinálni?
Innentől kezdve 100%-os tulajdonos lesz?
Gyenes Levente polgármester: Igen ilyet lehet csinálni az önkormányzat ügyvédjével
megnézették a dolgot.
Gáspár Krisztián képviselő: Mi lesz az ecseri kintlévőségekkel?
Gyenes Levente polgármester: Mivel megvásárolják a tulajdonrészt, ezért a vízműhöz folyik
be.
Spaits Miklós képviselő: 2,6 millió forintért megvásárolják, és akkor minden jogot
megszereznek?
Mezey Attila alpolgármester: Ez a Kft. törzstőkéje, de van a cégnek egyéb vagyona, nem túl
jelentős, egy néhány eszköz. A 20%-os arányának megfelelően, mindennek elviszi a 20%-át.
Viszi a saját kintlévőségét is és ő intézkedik a beszedéséről, ha intézkedni kíván. Ecser
mindennek a 20%-át megkaphatja. Könyvvizsgáló állapította meg azt az értéket, ami a 20%os részt képviseli.
Spaits Miklós képviselő: Neki ez régi ismerős terület és mindig benne volt a politika. Tény és
való, hogy Gyömrő volt a központ ténylegesen is. Nem egy alkalommal ecseri és maglódi
elszámolási probléma Gyömrő vállára szakadt. Jó lenne, ha a képviselő-testület látná a teljes
képet.
Gyenes Levente polgármester: Aki a jegyzőkönyv 12. sz. mellékletét képező előterjesztés
alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Gyömrő és Térsége
Víziközmű Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhelye: 2230 Gyömrő, Lengyel
utca 8/a., cégjegyzékszáma: 13-09-091236) Ecser Nagyközség Önkormányzatát illető 20%-os
mértékű, 2.600.000,- Ft érékű, üzletrészt a Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft. megvásárolja
a társaság vagyonának 20%-os részét kitevő, a könyvvizsgálók által meghatározott összegű
ellenérték fejében azzal, hogy az ellenérték kiegyenlítésére az ecseri fogyasztók felé fennálló
követelés engedményezésével, eszközök és készletek átruházásával és a társaság
pénzeszközeivel kerül sor.
A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság
taggyűlésén, illetve a taggyűlés megtartása nélküli határozathozatali eljárásban az
Önkormányzatot a fentieknek megfelelően képviselje, a szükséges okiratokat aláírja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
256/2013. (XII. 16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Gyömrő és
Térsége Víziközmű Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhelye: 2230
Gyömrő, Lengyel utca 8/a., cégjegyzékszáma: 13-09-091236) Ecser Nagyközség
Önkormányzatát illető 20%-os mértékű, 2.600.000,- Ft érékű, üzletrészt a Gyömrő és
Térsége Víziközmű Kft. megvásárolja a társaság vagyonának 20%-os részét kitevő, a
könyvvizsgálók által meghatározott összegű ellenérték fejében azzal, hogy az ellenérték
kiegyenlítésére az ecseri fogyasztók felé fennálló követelés engedményezésével, eszközök
és készletek átruházásával és a társaság pénzeszközeivel kerül sor.
A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat tulajdonosi képviselőjét, hogy a
társaság taggyűlésén, illetve a taggyűlés megtartása nélküli határozathozatali eljárásban
az Önkormányzatot a fentieknek megfelelően képviselje, a szükséges okiratokat aláírja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

4.5. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő-Maglód-Ecser Szennyvíztisztító Telep végelszámolásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Spaits Miklós képviselő: Muszáj?
Mezey Attila alpolgármester: Mivel feladat nélkül maradt a cég, ezért igen. Azért gondolta,
hogy végelszámolják, hogy jövőre hátha lesz változás, és akkor visszakérik a szolgáltatást és
újra ők működtetik a szennyvíztelepet. Jelenleg a telepet a DAKÖV üzemelteti, csekély
összeget jelentene a működtetése. Mind a három tulajdonos a végelszámolás mellett döntött.
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Gyenes Levente polgármester: Aki a jegyzőkönyv 13. sz. mellékletét képező előterjesztés
alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyömrő-Maglód-Ecser
Szennyvíztelep Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2230 Gyömrő, 068/2.
hrsz., cégjegyzékszáma: 13-09-131849) végelszámolással, jogutód nélkül való
megszüntetését. A végelszámolás kezdő időpontja 2014. január 1-je. A végelszámoló a
társaság jelenlegi ügyvezetője Somogyi Tamás, jelenlegi munkabérének 30%-os mértéke
melletti javadalmazással.
A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság
taggyűlésén, illetve a taggyűlés megtartása nélküli határozathozatali eljárásban az
Önkormányzatot a fentieknek megfelelően képviselje, a végelszámolás megindítása
érdekében szükséges okiratokat aláírja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
257/2013. (XII. 16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal,. 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
A Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyömrő-MaglódEcser Szennyvíztelep Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2230
Gyömrő, 068/2. hrsz., cégjegyzékszáma: 13-09-131849) végelszámolással, jogutód nélkül
való megszüntetését. A végelszámolás kezdő időpontja 2014. január 1-je. A végelszámoló
a társaság jelenlegi ügyvezetője Somogyi Tamás, jelenlegi munkabérének 30%-os
mértéke melletti javadalmazással.
A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat tulajdonosi képviselőjét, hogy a
társaság taggyűlésén, illetve a taggyűlés megtartása nélküli határozathozatali eljárásban
az Önkormányzatot a fentieknek megfelelően képviselje, a végelszámolás megindítása
érdekében szükséges okiratokat aláírja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

4.6. napirendi pont:
Döntés 12.675.730,- forint összegű folyószámla hitel felvételéről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Varga Ernő jegyző: Parlament előtt van egy törvénymódosítás, mely alapján az állam
átvállalja a települések december 5-én fennálló tartozását, ami Gyömrő esetben 12.675.730,forint. Egy kikötés van, amit a második határozat tartalmaz, hogy át kell, hogy alakítsák
működési célú hitellé.
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Gyenes Levente polgármester: Aki a jegyzőkönyv 14. sz. mellékletét képező előterjesztés
alapján az 1. sz. határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzatának képviselő-testülete
az alábbi határozatot hozza:
1. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től 12.675.730,- Ft
(azaz tizenkettőmillió-hatszázhetvenötezer- hétszázharminc forint) összegű folyószámlahitelt
vesz fel.
A hitel futamidejét 2013. december 21-tól 2013. 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: 11 fő.
258/2013. (XII. 16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től
12.675.730,- Ft (azaz tizenkettőmillió-hatszázhetvenötezer- hétszázharminc
forint) összegű folyószámlahitelt vesz fel.
A hitel futamidejét 2013. december 21-tól 2013. 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.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 14. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján a 2. sz. határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzatának képviselő-testülete
az alábbi határozatot hozza:
1. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től 12.675.730,- Ft
(azaz tizenkettőmillió-hatszázhetvenötezer- hétszázharminc forint) összegű működési célú
hitelt vesz fel.
A hitel futamidejét 2013.december 31-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: 11 fő.
259/2013. (XII. 16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
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1. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től
12.675.730,- Ft (azaz tizenkettőmillió-hatszázhetvenötezer- hétszázharminc
forint) összegű működési célú hitelt vesz fel.
A hitel futamidejét 2013.december 31-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.

5. napirendi pont:
Döntés a 2014. év I. félévi munkaterv elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 15. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2014. I. félévi munkatervet az előterjesztett
formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
260/2013. (XII. 16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a 2014. I. félévi munkatervet az előterjesztett
formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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6. napirendi pont:
Döntés a 2014. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 16. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
Gyömrő Város Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervét a
jelen határozattal jóváhagyja - a határozat elválaszthatatlan részét képező a mellékletben foglaltaknak megfelelően.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma 11 fő.
261/2013. (XII. 16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Gyömrő Város Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervét a
jelen határozattal jóváhagyja - a határozat elválaszthatatlan részét képező a mellékletben foglaltaknak megfelelően.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos.

7. napirendi pont:
Döntés a szemétszállítási közszolgáltatásra vonatkozó szerződéskötésről.
Gyenes Levente polgármester: A városüzemeltető céghez kerül a szemétszállítás.
Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 17. sz. mellékletét képező előterjesztés
alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy megbízza a Gyömrői Település Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft-t
a hulladékkezelési feladatok ellátásával 2014. január 1. napjától.
Egyben felhatalmazza a polgármestert, tegye meg a szükséges intézkedéseket
a közszolgáltatási szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
262/2013. (XII. 16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy megbízza a Gyömrői Település Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft-t
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a hulladékkezelési feladatok ellátásával 2014. január 1. napjától.
Egyben felhatalmazza a polgármestert, tegye meg a szükséges intézkedéseket
a közszolgáltatási szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.

8. napirendi pont:
Döntés a kötelező óvodai felvételi körzetekről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: A Kastélydomb és Varázskert óvodákba kerültek a távolabb lévő
utcák, mint az Öreghegyi u., Pál Mihály u., Bajcsy-Zs. utca. El kellene gondolkodni ennek a
cseréjén. Az óvoda elhelyezkedése miatt nagyon nehéz betelepíteni az óvodát.
Volcz Zoltánné irodavezető: Emlékei szerint nagyon alacsony a várható gyermeklétszám,
ezért nem vették figyelembe azt a lakókörzetet. Javasolja a testületnek, hogy mos így fogadják
el a határozatot és felülvizsgálat során minden utcához mellérendelik a gyermekek létszámait,
ha szükséges, akkor módosító javaslatot terjesztenek elő.
Gáspár Krisztián képviselő: A másik probléma a Rózsahegy. Azt érdemes lett volna a
Kastélydomb Óvodához rendelni.
Volcz Zoltánné irodavezető: Megnézik, de javasolja, hogy amit most előterjesztettek, azt
fogadja el a testület.
Gyenes Levente polgármester: Aki a jegyzőkönyv 18. sz. mellékletét képező előterjesztés
alapján, amit a későbbiekben a népsűrűség alapján lehet majd módosítani, az alábbi határozati
javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 49.§ (3) bekezdése alapján a kötelező óvodai
felvételi körzeteket az alábbiak szerint határozza meg:
Mesevár, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda
Mesevár Óvoda
Árpád u., Attila u., Bajza u., Baross u., Boglárka utca., Deák F. u., Dózsa Gy. út 70-tól ig, Eötvös u., Gyöngyvirág u., Jókai u., Kálvin u., Kölcsey F. u., Levél u., Liliom u.,
MÁV Nagyállomás, Petőfi u., Simon M. tér, Szegfű u., Tulipán u., Vadvirág u., Zrínyi u.,
Andrássy u., Bercsényi u., Bethlen G. u., Bocskai u.,
Kossuth F. u., Rákóczi F. u., Széchenyi u., Szt. István út 17-től, -és 28-tól, Táncsics M út
39/68-tól 140/153-ig, Bánáti u., Kassai u 2-től 34-ig, Máramaros u. 2- től 46-ig, Rozsnyó
u., Zenta u., Tompa u., Vörösmarty u., Wesselényi u.
Varázskert Óvoda
Akácfasor, Dózsa Gy. út 1-től 69-ig, Gumi út, Halas köz, Lengyel u., Malom u.,
Mányaréti út, Munkás u., Öregszőlők útja, , Péteri út., Puky u., Rózsahegyi út,
Tövesmajori út, Vásártéri út, Viola u., Bajcsy-Zsilinszky 55-től végig és 72-től végig,
Csillag K. u., Fromm A. u., Gróf Teleki u., Kastély köz, Kisköz, Kislápos út., Kossuth
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köz, Kossuth L. tér, Kossuth L. u. 18/45-ig, Sás út, Só u., Szilas út, Üllői út, Vincellér út,
Tövesmajor A és B épület.
Kastélydomb Óvoda
Annahegyi u., Bajcsy-Zsilinszky 1-től 53-ig és 2-től 70-ig, Cifra út., Degenfeld utca,
Eperfasor u., Farkasdi út, Festetics utca, Gróf Almássy utca, Gróf Pálffy u., Gyömrői A.,
Kisfaludy u., Öreghegyi u., Pál M. u., Pataki lakótelep, Pátria u., Tóth J. u., Újmajor,
Zichy u. Tövesmajor C, D, E épület.
Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda
Bóbita Óvoda
Eskü u., Frangepán u., Pázmány u., Szt. István út 17/28-tól, Táncsics M út 1-től 37/66-ig,
Ernő u., Kossuth L. u. 20/47-től,
Ady E. u., Apafi u., Béla u., Bubik tanya, Csokonai u., Felvidéki u., Fürdő u., u., József A.
u., Hattyú u., Károly u., Klapka u., Liszt F u., MÁV őrház, Mendei u., Rudolf u., Sárkány
u., Szabadság út, Buzogány u., Csemetekert, Dobó u., Hársfa u., Határ u. 1-től, 42-ig.,
Kinizsi u., Mátyás király u., Szt. Imre u. 1-től 34/69-ig.
Arany Óvoda
Gyóni G. u.,
Állomás u., Árva vár u., Beregszászi u., Bille telep, Bimbó u., Dózsa tanya, Fogarasi u.,
Kassai u 36-tól,Kóczán út., Madách u., Maglódi u., Máramaros u. 48-tól 60-ig, Nefelejcs
u., Orgona u., Rózsa u., Rózsaszál u., Segesvári u., Szabolcs u., Toldi u., Turul u.,
Arany J. u., Darányi u., Erzsébet u., Határ u. 44-től, 83-ig., Köztársaság u., Szt. Imre u.36/71-től 104/187-ig, Wekerle u., MÁV Kisállomás.
Fejlesztő Óvoda
Gyömrő Város Önkormányzat közigazgatási területe
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
263/2013. (XII. 16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 49.§ (3) bekezdése alapján a kötelező
óvodai felvételi körzeteket az alábbiak szerint határozza meg:
Mesevár, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda
Mesevár Óvoda
Árpád u., Attila u., Bajza u., Baross u., Boglárka utca., Deák F. u., Dózsa Gy. út 70-tól ig, Eötvös u., Gyöngyvirág u., Jókai u., Kálvin u., Kölcsey F. u., Levél u., Liliom u.,
MÁV Nagyállomás, Petőfi u., Simon M. tér, Szegfű u., Tulipán u., Vadvirág u., Zrínyi u.,
Andrássy u., Bercsényi u., Bethlen G. u., Bocskai u.,
Kossuth F. u., Rákóczi F. u., Széchenyi u., Szt. István út 17-től, -és 28-tól, Táncsics M út
39/68-tól 140/153-ig, Bánáti u., Kassai u 2-től 34-ig, Máramaros u. 2- től 46-ig, Rozsnyó
u., Zenta u., Tompa u., Vörösmarty u., Wesselényi u.
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Varázskert Óvoda
Akácfasor, Dózsa Gy. út 1-től 69-ig, Gumi út, Halas köz, Lengyel u., Malom u.,
Mányaréti út, Munkás u., Öregszőlők útja, , Péteri út., Puky u., Rózsahegyi út,
Tövesmajori út, Vásártéri út, Viola u., Bajcsy-Zsilinszky 55-től végig és 72-től végig,
Csillag K. u., Fromm A. u., Gróf Teleki u., Kastély köz, Kisköz, Kislápos út., Kossuth
köz, Kossuth L. tér, Kossuth L. u. 18/45-ig, Sás út, Só u., Szilas út, Üllői út, Vincellér út,
Tövesmajor A és B épület.
Kastélydomb Óvoda
Annahegyi u., Bajcsy-Zsilinszky 1-től 53-ig és 2-től 70-ig, Cifra út., Degenfeld utca,
Eperfasor u., Farkasdi út, Festetics utca, Gróf Almássy utca, Gróf Pálffy u., Gyömrői A.,
Kisfaludy u., Öreghegyi u., Pál M. u., Pataki lakótelep, Pátria u., Tóth J. u., Újmajor,
Zichy u. Tövesmajor C, D, E épület.
Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda
Bóbita Óvoda
Eskü u., Frangepán u., Pázmány u., Szt. István út 17/28-tól, Táncsics M út 1-től 37/66-ig,
Ernő u., Kossuth L. u. 20/47-től,
Ady E. u., Apafi u., Béla u., Bubik tanya, Csokonai u., Felvidéki u., Fürdő u., u., József A.
u., Hattyú u., Károly u., Klapka u., Liszt F u., MÁV őrház, Mendei u., Rudolf u., Sárkány
u., Szabadság út, Buzogány u., Csemetekert, Dobó u., Hársfa u., Határ u. 1-től, 42-ig.,
Kinizsi u., Mátyás király u., Szt. Imre u. 1-től 34/69-ig.
Arany Óvoda
Gyóni G. u.,
Állomás u., Árva vár u., Beregszászi u., Bille telep, Bimbó u., Dózsa tanya, Fogarasi u.,
Kassai u 36-tól,Kóczán út., Madách u., Maglódi u., Máramaros u. 48-tól 60-ig, Nefelejcs
u., Orgona u., Rózsa u., Rózsaszál u., Segesvári u., Szabolcs u., Toldi u., Turul u.,
Arany J. u., Darányi u., Erzsébet u., Határ u. 44-től, 83-ig., Köztársaság u., Szt. Imre u.36/71-től 104/187-ig, Wekerle u., MÁV Kisállomás.,
Fejlesztő Óvoda
Gyömrő Város Önkormányzat közigazgatási területe
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

9. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita, Arany – és Fejlesztő Óvoda alapító
okiratának elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 19. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda
alapító okiratát módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát az előterjesztett
formában elfogadja.
Felelős: polgármester
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Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
264/2013. (XII. 16.) 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
alapító okiratát módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát az előterjesztett
formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

10. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Mesevár, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda alapító
okiratának elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 20. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a Mesevár, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda
alapító okiratát módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát az előterjesztett
formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
265/2013. (XII. 16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Mesevár, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda
alapító okiratát módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát az előterjesztett
formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
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11. napirendi pont:
Döntés a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. 2014. évi előleg kérelméről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Az anyagban úgy szerepel, hogy havonta javasolja a 4 millió
forint kifizetését a Képviselő-testület. Ez nem egyszeri kifizetés?
Gyenes Levente polgármester: A költségvetés elfogadásáig minden hónapban 4 millió
forintot utalnak a Kft-nek. Ő még javasolja, - mivel külön átnézték a cég gazdálkodását és van
egy 30 millió forintos kintlévőségük a kötelező feladatok területén, ugyanis a lakosok ennyit
nem fizettek ki szemétszállítási díjban -, hogy ideiglenesen utaljanak át a Kft. részére 15
millió forintot. Illetve kérte, hogy 2014. január 15-tel próbálják meg a pénzügyi-, illetve az
adóiroda segítségével beszedni a kintlévőséget, mivel a cég működése kerül veszélybe. Rossz
lenne, ha ezt az összeget a fizető lakosságnak kellene megfizetnie. Egyéb kérdés,
hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 21. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján az
alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az alábbi határozatot hozza:
1.
A 2014. évi költségvetés terhére – annak
elfogadása előtt – a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. számára átadott
pénzeszközök jogcímből a 2014. évi költségvetésről szóló
rendelet elfogadásáig havonta 4.000.000,- Ft
támogatási előleget biztosít.
2. A Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. részére egyszeri támogatást nyújt
15 millió Ft értben közfeladat-ellátási szerződés
alapján végzett önkormányzati feladatok során keletkezett
bevétel kiesés és többletkiadás fedezetére.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
266/2013. (XII. 16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
3. A 2014. évi költségvetés terhére – annak
elfogadása előtt – a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. számára átadott
pénzeszközök jogcímből a 2014. évi költségvetésről szóló
rendelet elfogadásáig havonta 4.000.000,- Ft
támogatási előleget biztosít.
4. A Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. részére egyszeri támogatást nyújt
15 millió Ft értben közfeladat-ellátási szerződés
alapján végzett önkormányzati feladatok során keletkezett
bevétel kiesés és többletkiadás fedezetére.
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Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

12. napirendi pont:
Döntés Lipták Júlia és Péczely Ákos teniszpálya felújításához kapcsolódó költségbecslésről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 22. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a teniszpálya karbantartására: pályafestés, vízellátás, kerítésjavítás 300.000,forint összeget a 2014. évi költségvetésébe betervezi.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
267/2013. (XII. 16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a teniszpálya karbantartására: pályafestés, vízellátás, kerítésjavítás
300.000,- forint
összeget a 2014. évi költségvetésébe betervezi.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

13. napirendi pont:
Döntés Gyömrő város 0139/36-37 hrsz-ú területére vonatkozó Szabályozási terv és Helyi
Építési Szabályzat részleges módosításával kapcsolatban környezeti hatásvizsgálat
lefolytatás szükségességéről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Sas Zoltán képviselő: Ez az átsorolás tavaly november óta folyamatban van. Akkor azt a
tájékoztatást kapták, hogy sportlétesítményről szólnak a tervek. A múlt heti településügyi
ülésre Kossuth László elnök úr meghívta az egyik beruházót, de betegsége miatt őt kérte fel
az ülés levezetésére. Az ülésen megkérték a beruházót, hogy mondja el, hogy milyen
beruházást szeretnének a területen megvalósítani. Láthattak egy tervezetet, amin a 4,1
hektárból 3 hektáron egy kvadok számára megvalósítandó krosszpálya szerepelt. Úgy
gondolja, hogy amikor sportról- és szabadidőről beszélnek, nem mindig a technikai sportok
szeretete merül föl az emberben. Ott a vadászház és az erdős terület, illetve a város Mende
felöli oldalán a lakóépületek. Nem tartja jó ötletnek ezen a területen egy quad, illetve
krosszpálya kialakítását. A közelben vannak etetők és szórók, amelyek így meg lennének
zavarva. A pályának van egy használati díja is, ezért úgy gondolja, hogy a quadosok inkább a
Billei erdőt használnák erre a célra. Ő a maga részéről a kvadpálya megvalósításáról szóló
végleges döntést el fogja utasítani. Most a környezetvizsgálat lefolytatásáról döntenek. Egy
több százmillió forintos beruházás hogyan állhat olyan szinten, hogy egy trehány, A/4-es
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lapon leadott tervet tudtak csak felmutatni. Ilyenkor már pénzügyi- és egyéb terveknek is meg
kellene lennie. El kell gondolkodni azon, hogy ezt ebben a formában akarják-e? Véleménye
szerint a vállalkozó Polgármester urat és a bizottságot is megvezette. Ez nem szolgálja a
település érdekeit. Javasolja, hogy Polgármester úr ismételten folytasson tárgyalásokat
vállalkozóval, ezen gondolkozzanak el.
Gyenes Levente polgármester: Amikor a vállalkozó megkereste őket, akkor egy pihenő
parkról beszélt. Úgy gondolja, ha bárki rekreációs parkot akar létrehozni Gyömrőn, az
támogatható. Számára az nem pihenő park, ahol az emberek ülnek a quad. Továbbra is
támogatja a rekreációs park kialakítását, ha az géphanggal nem jár. Nem egy pihenő- és
kalandparkban járt már, ahol kúszni, mászni lehetett. Egy ilyen pihenő parkot szívesen
fogadna a városban. Örömmel tárgyalna a csapattal, hogy nem erről volt szó, amikor először
beszéltek. Továbbra is támogatnák a pihenőpark kialakítását.
Sas Zoltán képviselő: Mi lenne, ha Polgármester úr tárgyalásai alapján tennék függővé a
hatásvizsgálat elvégzését.
Gyenes Levente polgármester: Arra van lehetőség, hogy most hozzanak egy olyan döntést,
hogy csak olyan pihenőparkhoz járulnak hozzá, ami különösebb zajhatással nem jár. Nem
szeretné szombatonként a decibeleket méregetni. Megkérdezi, hogy hozhatnak-e ilyen
döntést?
Varga Ernő jegyző: Igen. Felhatalmazzák polgármester urat, hogy folytasson tárgyalásokat a
vállalkozóval.
Gyenes Levente polgármester: Aki módosított határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
megbízza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Dynamic Land Élmény- és
Kalandpark Kft-vel, a 0139/36-37 hrsz-ú területére tervezett beruházás konkrét terveiről,
mivel a Képviselő-testület az érintett területen csak a pihenő- és kalandpark létesítését
támogatja.
A tárgyalás eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
A tárgyalás eredményétől függően dönt a Képviselő-testület a 0139/36-37 hrsz-ú területére
vonatkozó Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatban,
valamint a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatásának szükségesséről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
268/2013. (XII. 16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
megbízza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Dynamic Land Élmény- és
Kalandpark Kft-vel, a 0139/36-37 hrsz-ú területére tervezett beruházás konkrét terveiről,
mivel a Képviselő-testület az érintett területen csak a pihenő- és kalandpark létesítését
támogatja.
A tárgyalás eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
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A tárgyalás eredményétől függően dönt a Képviselő-testület a 0139/36-37 hrsz-ú
területére vonatkozó Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat módosításával
kapcsolatban, valamint a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatásának szükségesséről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos.

14. napirendi pont:
Döntés Kir Ferenc Gyömrő, Fürdő u. 49. lakos és társai kérelméről.
Gyenes Levente polgármester: Kir Feri bácsinak az a kérelme, hogy mivel a szennyvíztisztító
telep mellett van a családjának a telke, azért nem tudták értékesíteni, mert olyan szaghatás
van, hogy ezáltal csökkent a telek értéke. Próbálják meg a megvetetni a Kommunál Plusz
Kft-vel. Amennyiben a Kommunál Plusz Kft. nem vásárolja meg a területet, úgy javasolja,
hogy azt az egy hektárt, amit felajánlott 2 millió forintért vegye meg az önkormányzat, amit a
következő évi költségvetésbe építse be, hiszen a zöldhulladék összegyűjtése is DEPO igényes,
és lesz egy helyük ahol a városüzemeltető cég le tudja rakni a zöldhulladékot. Kérdés,
hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 24. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján az
alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a 068/77, 78, 79 hrsz-ú területek megvásárlásának lehetőségét fenntartja,
annak várható költségeit 2 millió Ft/hektár áron betervezi
a 2014. évi költségvetésbe.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban részvevők száma: 11 fő.
269/2013. (XII. 16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a 068/77, 78, 79 hrsz-ú területek megvásárlásának lehetőségét fenntartja,
annak várható költségeit 2 millió Ft/hektár áron betervezi
a 2014. évi költségvetésbe.
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 Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi Bizottság
beszámolóját az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
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Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
270/2013. (XII.16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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.
271/2013. (XII.16.) 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
a Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi Bizottság
beszámolóját az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
272/2013. (XII.16.) 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 VOKS Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
273/2013. (XI.16.) 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
az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
beszámolóját az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
274/2013. (XII.16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
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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.
275/2013. (XII.16.) 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.

16. napirendi pont:
Interpelláció.
Gyenes Levente polgármester: Kíván-e valaki interpellálni?
Sas Zoltán képviselő: Gáspár Krisztián felszólalásával kapcsolatban javasolja, hogy adják
meg lehetőséget, hogy választ tudjon adni a névtelen levére. Kérdezi Képviselő urat van-e
annak valóság alapja, hogy az általa vezette szervezet valamilyen módon odaígérte a strand
üzemeltetését valakinek? Spaits Miklós képviselő úrnak van-e arról tudomása, hogy volt-e
olyan személy az ő szervezetükben, aki meg akarta akadályozni a járás kialakítását Gyömrőn.
Kérdezi továbbá, hogy született-e feljelentés és mi lesz az ügy sorsa?
Gyenes Levente polgármester: Több képviselő-társával együtt tettek feljelentést az ügyben és
átnézi a rendőrség, hogy látnak-e olyan dolgot a levélben, aminek lehet büntető jogalapja.
Kérte a Gyömrő 2000 Körös társait, hogy ez nem publikus. Pontosan ezért sem a
közmeghallgatáson sem máshol nem kell róla beszélni.
Gáspár Krisztián képviselő: Ők senkinek nem ígérték oda a strandot és nincs is
szándékukban. Úgy jó, ahogy van, az önkormányzat üzemeltetésében.
Spaits Miklós képviselő: A rendszerváltás óta az 1990-es évektől kezdve önkormányzati
képviselőként, külső bizottságként, illetve bizottsági tagként tevékenykedik a FIDESZ
színeiben. Egy politikai szervezetnek ebben a kérdésben nem tud és nem is igazán akar. A
névtelen levélben írt és megfogalmazott állításokról nem tud, illetve nem akar állást foglalni.
Az első önkormányzati ciklusában kezdeményezte, hogy hozzanak létre egy munkacsoportot.
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Ebbe a munkacsoportban tervezők és egyéb szakemberek vettek részt. Ennek kapcsán kiírtak
egy olyan pályázatot, amire a magánszemélyek is pályázhattak a strand üzemeltetésére.
Összesen három magánszemély üzemeltette a strandot, de egyik sem volt rá alkalmas. Ezek
után egy hosszabb döntést követően az önkormányzat visszavette a strandot saját
üzemeltetésbe. Ez így jó. Élő példa, hogy egy önkormányzat is tud normálisan üzemeltetni
valamit. Tegyenek meg mindent azért, hogy akár ki is legyen a település vezetője, ne tudja
magánosítani ezt a területet.
Gyenes Levente polgármester: Gyomorforgatónak tartja a róla szóló részeket. Jegyző urat
kérdezi, hogy ha van egy 100%-os önkormányzati cégük, a városüzemeltető kft., akivel egy
25 éves szerződést szeretnének kötni a strand üzemeltetésével kapcsolatban, akkor azt
megtehetik-e? A kft. ráadásul nem is az önkormányzat, hanem a saját pénzéből fejlesztene.
Varga Ernő jegyző: Megvannak azok a feladatok, amiket kiszerveztek, illetve aminek az
ellátására közhasznúsági szerződést kötöttek a kft-vel. Az is határozatlan időre szól. Ügyvéd
úrral megnézeti a dolgot.
Mezey Attila alpolgármester: Egyetért Spaits Miklós javaslatával. A tóstrand üzemeltetés az
elmúlt 12 év sikerágazata volt, amin nagyon sok cég és vendég csodálkozik, hogy egy
önkormányzat is jól tudja működtetni. Meg kell nézni, hogy milyen volt a színvonala, amikor
a Csillag Kft. üzemeltette és meg kell nézni, hogy milyen, amikor az önkormányzat
működteti. A tófürdő jelentős mértékben megnöveli az iparűzési adó bevételeket is, a
vendéglátó helyeivel. Nagyon sok ember keresi fel a város szórakozóhelyeit éjszaka, hogy
elköltse a pénzét. Valóban meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet
megvédeni a strandot úgy hogy mindig önkormányzati tulajdonba maradjon. Azon kell
gondolkodni, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani. A névtelen levéllel nem akar
foglalkozni, a valóságtartalma megkérdőjelezhető. Ez egy fiktív rágalmazás és a jövőben nem
kell vele törődni.
Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

K.m.f.

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester
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