JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 15-én, 13.30
órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság
út 1. sz. alatt, az alpolgármesteri tárgyalójában.
Jelen vannak:

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

Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné irodavezető
Fülöp Szilvia pü. irodavezető
Az ülésre meghívás nem történt, meghívott nem jelent meg.
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 11 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat az alábbiak szerint:
1. Döntés a 2014. évi konszolidációs igény benyújtásáról.
2. Döntés gyömrői központú járás kialakításának kezdeményezéséről.
3. Önálló képviselői indítvány megtárgyalása.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 11 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

1. napirendi pont:
Döntés a 2014. évi konszolidációs igény benyújtásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy:
1. A képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt
feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja
venni.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem
rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott
adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált.

3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással érintett
ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel
megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az
érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3
munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára.
4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot
terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.
5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert,
hogy:
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési törvény
67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa;
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat megkösse.
6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. február 28.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban részvevők száma: 11 fő.
1/2014. (I. 15.) sz. önkormányzati határozat:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy
1. A képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt
feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe
kívánja venni.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem
rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott
adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául
szolgált.
3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással
érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel
miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét,
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legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel
beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési
számlára.
4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az
önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya
átvállalásáról.
5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a
polgármestert, hogy:
d) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket;
e) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési
törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa;
f) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat
megkösse.
6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.
Felelős: polgármester.
Határidő: 2014. február 28.

2. napirendi pont:
Döntés gyömrői központú járás kialakításának kezdeményezéséről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 2. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testület
az alábbi határozatot hozza:
1.
A járási (fővárosi, kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 9. §ára hivatkozva, abban foglaltak alapján kezdeményezi gyömrői központú járás
kialakítását.
2.

A kialakítandó gyömrői székhelyű járás területi beosztását az alábbi településekkel
javasolja:
 Gyömrő,
 Maglód,
 Ecser,
 Péteri,
 Pécel,
 Úri,
 Mende,
 Sülysáp
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3.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiek kapcsolatban a szükséges intézkedéseket
tegye meg és erről a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztassa.

Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban részvevők száma: 11 fő.
2/2014. (I. 15.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testület
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1. A járási (fővárosi, kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm.
rendelet 9. §-ára hivatkozva, abban foglaltak alapján kezdeményezi gyömrői
központú járás kialakítását.
2. A kialakítandó gyömrői székhelyű járás területi beosztását az alábbi
településekkel javasolja:
 Gyömrő,
 Maglód,
 Ecser,
 Péteri,
 Pécel,
 Úri,
 Mende,
 Sülysáp
3.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiek kapcsolatban a szükséges
intézkedéseket tegye meg és erről a Képviselő-testületet folyamatosan
tájékoztassa.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

3. napirendi pont:
Önálló képviselői indítvány megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Hodruszky Lajos alpolgármester: Minden 2000 Körös képviselő teljesen egyetért a dologgal
és támogatja, hogy minél hamarabb tartassák be a KRESZ szabályait.
Varga Ernő jegyző: A határozati javaslat két dolgot tartalmaz, az egyik, hogy a KÖZÚT
kezelőt keressék meg a témával kapcsolatban, a másik, hogy felhatalmazzák a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Gyenes Levente polgármester: Van egy jogszabály, amit be kell tartani. Egyéb kérdés,
hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
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Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testület
az alábbi határozatot hozza:
Megbízza a polgármestert, hogy írásban forduljon:
1. a Magyar Közút Nonprofit Zrt-hez a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.
(II. 5.) sz. KPM-BM rendelet KRESZ 48.§-ának településünkön történő
érvényesítése érdekében javasolja, a „tehergépjárművel behajtani tilos (kivéve
célforgalom)” táblák kihelyezését - a lakott területet jelző közlekedési táblák mellé -,
ezzel az átmenő tehergépjármű forgalom megszüntetését.
2. a Monori Rendőrkapitánysághoz annak folyamatos, szigorú ellenőrzést kérve a
KRESZ ide vonatkozó paragrafusának betartása érdekében.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban részvevők száma: 11 fő.
3/2014. (I. 15.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testület
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Megbízza a polgármestert, hogy írásban forduljon:
1. a Magyar Közút Nonprofit Zrt-hez a közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) sz. KPM-BM rendelet KRESZ 48.§-ának településünkre
vonatkozó érvényesítése érdekében javasolja, a „tehergépjárművel behajtani
tilos (kivéve célforgalom)” táblák kihelyezését - a lakott területet jelző
közlekedési táblák mellé -, ezzel az átmenő tehergépjármű forgalom
megszüntetését.
2. a Monori Rendőrkapitánysághoz annak folyamatos, szigorú ellenőrzést kérve a
KRESZ ide vonatkozó paragrafusának betartása érdekében.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

K.m.f.

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester
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