JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 5-én, 8.00
órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság
út 1. sz. alatt, az alpolgármesteri tárgyalójában.
Jelen vannak:

Gyenes Levente polgármester, Hodruszky Lajos alpolgármester. Fábián
Béla, Garamszegi Sándor, Gáspár Krisztián, Kossuth László, Spaits Miklós,
Tölli László képviselők.

Távolmaradását
előre jelezte:
Mezey Attila alpolgármester
Sas Zoltán képviselő
Székely Attila képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné irodavezető
Fülöp Szilvia pü. irodavezető
Az ülésre meghívás nem történt, meghívott nem jelent meg.
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 8 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat az alábbiak szerint:
1. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének
megalkotásáról.
2. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló
26/2013. (XII. 19.) számú rendeletének módosításáról.
3. Döntés a 2014. évi I. félévi munkaterv módosításáról.
4. Döntés a VDM Build Kft. Peron Büfé bérleti díjának megállapításáról.
5. Döntés a Gyömrő Város Önkormányzat 2014. évről szóló Közbeszerzési tervének
elfogadásáról.
6. Döntés a lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatására pályázat benyújtásról.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

1. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról.
Gyenes Levente polgármester: A tegnapi együttes bizottsági ülésen tárgyalták a témát. A
bizottság nem javasolta a 2014. évi költségvetési rendelet megalkotását, további átnézésre,
pontosításra visszaadta és javasolta a 2014. február 28-i ülés elé terjesztését. Kérdés,
hozzászólás?

Gáspár Krisztián képviselő: A támogatásoknál eltérést tapasztal a korábbi előterjesztéshez
képest, például a városi sportklub támogatásánál 7 millió forint szerepel, az előző ülésen
pedig 4 millió forintot szavaztak meg. Mi ennek az oka?
Gyenes Levente polgármester: Így van, ez azért van, mert nyertek a TAO-s pályázaton 60
millió forintot a sportcsarnok bővítésére és a Takarékszövetkezet kérte azt, hogy a törlesztő
részleteket az önkormányzat vállalja, ezért ezt a támogatásba építik bele.
Gáspár Krisztián képviselő: Ez a döntés módosítva lett?
Gyenes Levente polgármester: Igen mert tárgyalta a takarékszövetkezettel és ők igénylik az
önkormányzati kezességvállalást. A hitelfelvételi díjon kívül a többi pénz a működéséhez
kell, a bírói-, utaztatási- és egyéb költségekre. Tekintettel, hogy a városnak fontos a bővítés,
ezért nekik kell helytállni érte. A Sportegyesület abból gazdálkodik, amit az önkormányzattól
kap.
Gáspár Krisztián képviselő: Majdnem minden támogatás összege változott. A gimnázium is
többet kapott, mint amit az előző ülésen javasoltak, ennek örül. A döntésüket meg kell
másítani, ezt jól érti? A civil szervezetek összegei is változtak.
Gyenes Levente polgármester: Nem döntés volt, csak egy határozati javaslat, ami egy
előzetes terv volt, ezeket most pontosították. Még ezt sem fogadják el, tehát további
pontosítás vált szükségessé, amit 2014. február 28-án fogadnak majd el. Bardóczy Árpád is
jelezte, hogy nem jönnek ki az állami támogatásból. Még február 28-ig is változhatnak az
összegek.
Gáspár Krisztián képviselő: Az UFC nem kapott pénzbeli támogatást, ő ezt is javasolja.
Gyenes Levente polgármester: Ők nem pénzbeni támogatást kértek, hanem pénzben
kifejezhető terembérlet használatot. Az is több millió forintos összeg.
Volcz Zoltánné irodavezető: Az UFC nagyon sok közvetett támogatást kapott, mivel minden
iskola sportcsarnokát ingyen használhatja. Ez éves szinten több ezer óra.
Gáspár Krisztián képviselő: Ők is szeretnének pénzbeli támogatást.
Gyenes Levente polgármester: Tegnap volt a Labdarúgó szövetség elnökénél, Vági
Mártonnál a sportház felújítása ügyében, előtte egyeztetett a társadalmi elnökkel Dóczy
Istvánnal, egyeztetett Tóth Jánossal a vezetővel és tartott nekik a Vadászházban egy
programot, és minden alkalommal, még a tegnapi nap folyamán is azt mondták, hogy a
közvetett támogatás nekik tökéletesen megfelel. Nem tudja, hogy Gáspár Krisztián kivel
egyeztetett?
Gáspár Krisztián képviselő: Ő is Tóth Jánossal egyeztetett, és azt mondta, hogy ők is
szerettek volna pénzbeli támogatást, csak azt az információt kapták, hogy idén nincs rá keret.

Gyenes Levente polgármester: Neki ilyet Tóth János nem mondott.
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Gáspár Krisztián képviselő: Neki pedig ezt mondta. Jelezte neki, hogy ezt az igényt
novemberig kellett volna megtennie, ő azt mondta, hogy úgy tudta erre az idén nincs keret.
Egyébként éltek volna ezzel a lehetőséggel.
Gyenes Levente polgármester: Semmi probléma, mert így is kell pénzzel támogatniuk az
UFC-t, tekintettel, hogy tegnap pozitív volt az MLSZ-be a tárgyalása, valószínű, hogy
megnyerik a 10 millió forintos pályázatot, amit a székház felújításra beadnak, és ahhoz kell
majd önerőt biztosítani. Ezt most nem tudják hova beilleszteni, mert a pályázatot még nem
fogadták el.
Gáspár Krisztián képviselő: Ha jól értelmezte, ugyan az a hiányuk, mint tavaly, csak kisebb
összeggel? Az újság címszó alatt jelentős növekedést lát, ennek mi az oka?
Gyenes Levente polgármester: Megváltozott az újság mérete, tartalma és több számban
jelenik meg, ez a legnagyobb része a költségnövekedésnek. Egyéb kérdés, hozzászólás?
Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati
javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az alábbi határozatot hozza:
1.

A Képviselő-testület a Gyömrő Városi Sportklub részére
780.000,- Ft egyszeri rendkívüli támogatást nyújt a városi sportcsarnok
beruházásához szükséges hitel felvételével kapcsolatos hitel bírálati díj
megfizetésére.

2.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. ponttal kapcsolatban
a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
6/2014. (II. 05.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a Gyömrő Városi Sportklub részére
780.000,- Ft egyszeri rendkívüli támogatást nyújt a városi sportcsarnok
beruházásához szükséges hitel felvételével kapcsolatos hitel bírálati díj
megfizetésére.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. ponttal kapcsolatban
a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi határozati
javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az alábbi határozatot hozza:
Gyömrő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetét
pontosításra, átnézésre visszaadja és a 2014. 02. 28-i ülésen tárgyalja újra.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rendelet elkészítéséig felmerülő információk alapján
gondoskodjon a költségvetési rendelet előkészítéséről, annak a Képviselő-testület elé
terjesztéséről.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
7/2014. (II. 05.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy Gyömrő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési
rendelet-tervezetét pontosításra, átnézésre visszaadja és a 2014. 02. 28-i ülésen
tárgyalja újra.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rendelet elkészítéséig felmerülő információk
alapján gondoskodjon a költségvetési rendelet előkészítéséről, annak a Képviselőtestület elé terjesztéséről.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

2. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló
26/2013. (XII. 19.) számú rendeletének módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Aki a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi rendelet – tervezetet:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő - testületének
…/2014. (II. …) sz. rendelete a
26/2013.(XII. 19.) számú
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló
rendelet módosításáról
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, Gyömrő Város
Önkormányzatának 26/2013. (XII 19.) számú, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló
rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról alábbi rendeletet alkotja:
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1. §
A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
2.§
Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Gyömrő, 2014. február ….

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2014. február ….
Varga Ernő
jegyző
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő - testületének
1/2014. sz. rendeletét
a 26/2013. (XII. 19.) számú
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló
rendelet módosításáról
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, Gyömrő Város
Önkormányzatának 26/2013. (XII 19.) számú, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló
rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
2.§
Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Gyömrő, 2014. február 05.

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. február 10.
Varga Ernő
jegyző

3. napirendi pont:
Döntés a 2014. évi I. félévi munkaterv módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Varga Ernő jegyző: Egy javaslata lenne, miután nem fogadták el a 2014. évi költségvetési
rendeletet, így a munkatervben szereplő ülés időpontját módosítsa a testület 2014. február 28ra.
Gyenes Levente polgármester: Egyetért vele. Egyéb, kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az
alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a 2014. I. félévi munkatervében a 2014. 02. 10-i ülés
időpontját 2014. 02. 28-ra módosítja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
8/2014. (II. 05.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a 2014. I. félévi munkatervében a 2014. 02. 10-i ülés
időpontját 2014. 02. 28-ra módosítja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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4. napirendi pont:
Döntés a VDM Build Kft. Peron Büfé bérleti díjának megállapításáról.
Gyenes Levente polgármester: A bizottság a témát tárgyalta. Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati
javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a VDM Build Kft-vel megkötött szerződésben
meghatározott bérleti díj összegét
2014. évben nem emeli, változatlanul – 80.000,- Ft+ÁFA/hó
összegben – állapítja meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
9/2014. (II. 05.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a VDM Build Kft-vel megkötött szerződésben
meghatározott bérleti díj összegét
2014. évben nem emeli, változatlanul – 80.000,- Ft+ÁFA/hó
összegben – állapítja meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

5. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő Város Önkormányzat 2014. évről szóló Közbeszerzési tervének
elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 4. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő – testülete
név szerinti szavazással az alábbi határozatot hozza:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2014. évre szóló közbeszerzési tervet
az előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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elfogadja, név szerint szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.

Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente
Fábián Béla
Garamszegi Sándor
Gáspár Krisztián
Hodruszky Lajos

igen
igen
igen
igen
igen

Kossuth László
Spaits Miklós
Tölli László

igen
igen
igen

10/2014. (II. 05.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő – testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
név szerinti szavazással az alábbi határozatot hozza:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2014. évre szóló közbeszerzési tervet
az előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

6. napirendi pont:
Döntés a lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatására pályázat benyújtásról.
Gyenes Levente polgármester: A témát a bizottság tárgyalta, és javasolta az elvi hozzájárulás
megadását. Egyéb, kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy - ha a pályázati kiírásban foglaltaknak a szolgáltató által megadott
paraméterek alapján megfelel - pályázatot nyújt be a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak
ellentételezéséről szóló 8/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekkel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
11/2014. (II. 05.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
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dönt arról, hogy - ha a pályázati kiírásban foglaltaknak a szolgáltató által megadott
paraméterek alapján megfelel - pályázatot nyújt be a lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás támogatásáról
és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló
8/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekkel kapcsolatban a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
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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