JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 21-én, 15.30
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, Spaits Miklós, Székely Attila, Tölli László képviselők.

Távolmaradását
előre jelezte:
Sas Zoltán 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, 10 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Herczku Dóra vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat az alábbiak szerint:
1. A 2014. évi költségvetés tervezése.
1.1. A 2014. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása.
1.2. A 2014. évi támogatási kérelmek megtárgyalása.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 10 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

1.1. napirendi pont:
A 2014. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: A tavalyi évhez képest milyen jellegű változások vannak?
Gyenes Levente polgármester: Képviselő Úr tudja, hogy a tavalyi évben mennyi volt a
költségvetés főösszege?
Gáspár Krisztián képviselő: Történt – e valamilyen átcsoportosítás, változás?
Fülöp Szilvia pü. irodavezető: Átcsoportosítás első körben nincs. Bevételi oldalon ugyan
azok láthatóak, mint az előző évben. A bevételek az állami és a saját finanszírozásból állnak.
Az állami kb. 150 millió Ft-tal több, mint tavaly, de még nem látják a végét, mert 2014.
február 4-ét követően várható az étkezési normatíva megállapítása.
Gáspár Krisztián képviselő: Jobbnak látja a finanszírozást idén?

Fülöp Szilvia pü. irodavezető: Talán valamivel jobb.
Gyenes Levente polgármester: Más 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:
Gyömrő Város Önkormányzat 2014. évre vonatkozó
költségvetés tervezetét megtárgyalta, azt átdolgozásra visszaadja. Az átdolgozás célja: a
költségvetés februári előterjesztéséig nulla forint hiány felé történő közelítés; a véglegesen és
pontosan meghatározható bevételek és kiadások figyelembe vételével legfeljebb minimális
hiány tervezése, melynek fedezetére a Központi költségvetés tartalékkeret terhére igényt nyújt
be.
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: 10 fő.
4/2014. (I.21.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Gyömrő Város Önkormányzat 2014. évre vonatkozó
költségvetés tervezetét megtárgyalta, azt átdolgozásra visszaadja.
Az átdolgozás célja: a költségvetés februári előterjesztéséig nulla forint hiány felé
történő közelítés; a véglegesen és pontosan meghatározható bevételek és kiadások
figyelembe vételével legfeljebb minimális hiány tervezése, melynek fedezetére a központi
költségvetésben szereplő tartalékkeret terhére igényt nyújt be.
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.

1.2. napirendi pont:
A 2014. évi támogatási kérelmek megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Most dönteni kellene arról, hogy támogatják – e a kérelmeket
vagy sem?
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Gyenes Levente polgármester: Igen, hiszen kizárólag így tudják a költségvetést tovább
tervezni és alakítani.
Fábián Béla képviselő: A kérdése az lenne, hogy lesz – e más kérelem, amit tárgyalnak, vagy
kizárólag ezeknek a támogatásáról határoznak?
Gyenes Levente polgármester: Minden évben beérkezhetnek a pályázatok
önkormányzathoz. Arról tudnak dönteni, ami beérkezik a képviselő – testülethez.

az

Fábián Béla képviselő: Tehát aki nem adta be, most lecsúszott a támogatásról?
Gyenes Levente polgármester: Igen. Természetesen az év közben költségvetés módosítást
eszközölhetnek, de jelen pillanatban a képviselő – testületnek kiküldött anyagban szereplő
civil szervezetek támogatásáról tudnak dönteni. Bizottsági ülésen elmondta, hogy neki
személy szerint és az önkormányzatnak is két fő csapásiránya van. Két korosztályra kell
kiemelten odafigyelni. Az egyik fiatal korosztály, tehát a 18. éven aluliak, a másik pedig az
idősebb, nyugdíjas korosztály. Igazából ez a két korcsoport próbált az idei évben is
támogatást kérni. A fiatalok egyrészt a közalapítványon és a különböző sportokon keresztül
tudják támogatni, az egészséges életmód, mozgás, egészséges életre való nevelés érdekében.
Az idősek támogatása megvalósulhat a Boglárka Nyugdíjas Klubon keresztül. Egyeztetett a
Klub elnökével, Bajzáth Istvánnal, aki tájékoztatta, hogy az idei évben valóban kerek
évfordulót ünnepelnek épp ezért fontos lesz, hogy megkapják ezt az összeget. Maradéktalanul
elfogadásra javasolja a kérelmeket.
Gáspár Krisztián képviselő: A gimnázium tekintetében alacsonyabb támogatási kérelem
érkezett be, mint a 2013. évben?
Gyenes Levente polgármester: A gimnázium 10 millió Ft támogatást kért 2013-ra.
Gáspár Krisztián képviselő: Tavaly 11 millió Ft-ot kért, de ebből 10 millió Ft-ot kapott meg?
Gyenes Levente polgármester: Igen.
Gáspár Krisztián képviselő: És ebből az összegből tudnak működni?
Volcz Zoltánné irodavezető: Változott annyit a normatíva, hogy úgy tűnik ez az összeg
elegendő.
Gáspár Krisztián képviselő: Ő személy szerint többet is adna. Onnan jön az ötlet, hogy még
mindig úgy érzi, hogy ráférne a támogatás. Véleménye szerint gondolják át, ha van valamiféle
tartalékkeret, akkor még valamilyen nagyobb összeggel próbálják meg támogatni. Megszűnt a
hatosztályos évfolyam, ami nyilván a gimnázium költségvetésében, finanszírozásában
problémát jelentett, illetve még mindig úgy érzi, hogy a tárgyi feltételek szempontjából – a
környező gimnáziumokhoz képest – jelentős hátrányban van. Próbálják meg úgy felerősíteni,
hogy ne legyenek hátrányban az itt tanuló gyermekek, továbbá a cél az lenne, hogy minél
több gyömrői gyerek járjon az intézménybe. Ezért úgy gondolta, hogy próbáljanak valamiféle
plusz anyagi juttatást a gimnáziumnak adni. Nagy problémát jelent, hogy nincs tornacsarnok.
Ez ma már alapvető elvárás és követelmény.
Gyenes Levente polgármester: Lehetőség sincs tornacsarnok kialakítására, hiszen a telek
mérete meghatározza, hogy mekkora épületet lehet rajta elhelyezni. Jelenleg 97%-ban van
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kihasználva az építési szabályzat szerint. Kizárólag telekvásárlással lehetne megoldani, amire
a környéken lehetőség nincs, hiszen az egyik oldalon a Katolikus egyház a régi Művelődési
Házzal, a másik oldalon pedig egy újépítésű társasház található.
Gáspár Krisztián képviselő: Azt gondolja, hogy a Katolikus egyház tulajdonában lévő régi
Művelődési Házról már többször tárgyaltak. Tudják, hogy az egyház számára a fenntartása
meglehetősen problémás. A gimnáziumnak nincs tornaterme. Úgy gondolja, hogy ez a két
gond összekapcsolható. Legalább a délelőtti órákban használhatná a gimnázium a régi
Művelődési Házat egy közösen kialakított finanszírozással. Ezért gondolta, hogy lehetne
valamivel több támogatást juttatni a gimnáziumnak. Ha áttudnák alakítani a nagytermet egy
kisebb ráfordítással, akkor megoldaná a problémát, mert azt gondolja, hogy gimnáziumot
tornaterem nélkül normálisan működtetni nem lehet. Nagyon nagy hiányosság. Sok jelentkező
ezért nem akarja ide beíratni a gyerekét.
Gyenes Levente polgármester: Több ok miatt esett kútba ez a törekvés. Egyrészt az egyház
részéről nem volt meg a nyitottság, másrészt a régi Művelődési Ház nagy terme sem méreteit
és kialakítását tekintve nem alkalmas arra, hogy tornatermet üzemeltessenek benne. Nincs
meg a szellőzési lehetőség, nincs lehetőség egy pálya kialakítására, ahhoz, hogy bármilyen
labdajátékot tudjanak ott játszani. Azon kívül, hogy a minimális gimnasztikát elvégeznék,
többre nem alkalmas. Ráadásul egyre inkább alternatív rendezvényközpontként funkcionál a
Prause József Ház, egyre több eseményt, lekötött fizetős programot tartanak, szerveznek ott.
Teljes egészében lefoglalják az épületet, tehát azt elég nehéz tartani, hogy ha van egy fizetős
rendezvény és fizet 150 ezer Ft-ot egy hétre az épület használatáért, akkor abban az egy
hétben nem járnak a gyerekek tornázni? Ezt elég nehéz megoldani. Nincs meg a nyitottság az
egyház részéről, hiszen kaptak pénzt a tető felújításra, most kezdik a belső átalakításokat,
annak érdekében, hogy ténylegesen egy alternatív rendezvényházat tudjanak létrehozni akár
esküvő megrendezésére is. Több esetben tárgyaltak róla. A megoldás az lett volna, hogy az
önkormányzat vegye meg az épületet, melyet később az egyház is elvetetett. Jelen pillatanban
viszont alkalmatlan arra, hogy tornateremként működjön. Egyébként a gimnázium a Városi
Sportcsarnokot használja egy együttműködési megállapodás keretében. Meg van az órarend
beosztás, tehát nem az udvaron vagy a folyosón tornáznak a gyerekek, hanem kulturált
környezetben.
Spaits Miklós képviselő: Köszöni a szót. Annyit szeretne csak hozzátenni, hogy egy régi ötlet,
régi gondolat volt, amit a képviselő úr elmondott.
Gyenes Levente polgármester: Pont Spaits képviselő Úr gondolata nyomán indult el az erre
vonatkozó törekvés.
Spaits Miklós képviselő: Olyan szinten fogalmazódott meg a gondolat, hogy tárgyaltak arról
is, hogy esetleg a gimnázium működtetését is átadnák az egyház részére, de akkor az volt a
válasz, hogy nem rendelkeznek akkora anyagi forrással, hogy ezt ők meg tudják valósítani.
Volcz Zoltánné irodavezető: Szeretné még a gimnáziumi testnevelés órai foglalkozásokról
elhangzottakat egy kicsit kiegészíteni. Tehát hetente két-három nap órarend szerinti
beosztással járnak a Városi Sportcsarnokba a gyerekek. Gyakorlatilag annyi időkeretet kaptak
– nyilván a Gyömrő Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény
igazgatójával történt egyeztetést követően –, hogy a tantervi követelményeket tudják
teljesíteni, ami a különböző szertornához kapcsolódik és sem az udvaron, sem pedig a
konditeremben nem megvalósítható. Azt gondolja, hogy ez a kérdés rendezett. A hatosztályos
gimnázium megszűntetésével kapcsolatban csak annyit szeretne elmondani, hogy igaz, hogy
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bevétel csökkenés van, hiszen két osztálynyi létszámcsökkenés valósult meg, de lényeges
kiadáscsökkenés is van. Azért kellett megszűntetni, mert 11 gyerek jelentkezett egy – egy
évfolyamra és lényegesen nagyobb volt a kiadása a 11 gyerek óráinak, pedagógus bérek
tekintetében, mint amennyi normatívát bevételi formában kaptak. Reálisnak érzi a kuratórium
a 10 - 12 millió Ft összegű támogatását a feladatfinanszírozásos közoktatási támogatás és az
idei költségvetési törvényben meghatározott alapján. Úgy látják, hogy a feladatfinaszírozás
segíti a gimnázium működését, illetve úgy tűnik, hogy beindult a rendvédelmi oktatás, mely a
2. félévre esetleg létszámnövekedést is jelenthet az intézményben. A 2013/2014 év egy
tanulóév volt. Feladatot kapott a gimnázium nevelő – testülete és igazgatója, hogy a
hirdetéseket, beiratkozásról, iskolaválasztásról sokkal jobban előtérbe helyezzék, sokkal
nyomatékosabban próbálnak a környező általános iskolákba megjelenni. Az, hogy kevés a
gyömrői gyerek, az sajnálatos tény, nyilván ezt már ők is megvitatták a jelenlegi
intézményvezetőkkel, de a szülők fejében az előítéleteket nem tudják egy év alatt
megváltoztatni. Úgy ítéli szakmai szempontból is és kommunikáció szempontból is, hogy a
gimnáziumban dolgozó kollegák nagy része mindent megtesz annak érdekében, hogy nőjön
az intézmény presztízse, és bízik abban, hogy hosszú távon még több gyermek fog oda járni.
Az alapító okirat szerint valóban tudna még az intézmény gyerek fogadni.
Gáspár Krisztián képviselő: Nem rég volt a központi felvételi a gimnáziumban. A szülők
nagy része problémaként említette a tornacsarnok hiányát. Valami megoldást kell találni erre.
Ha végiggondolja a szülő, hogy nincs csarnok akkor átgondolja, hogy mi nincs még itt. A
csarnok így is nagyon leterhelt. Meg lehetne nézni a szemben lévő telket is akár. Tehát
szükség van valamilyen megoldásra.
Gyenes Levente polgármester: Természetesen ez így van, de azért önkormányzat nem
fenntartója a gimnáziumnak. Kizárólag támogatja, mert anélkül nem tudna működni. A
közalapítvány a fenntartója, tehát bármit is csinálnak, az ott aktiválódik nem az
önkormányzatnál.
Gáspár Krisztián képviselő: Az meg az önkormányzaté.
Gyenes Levente polgármester: Az önkormányzat kizárólag a közalapítvány alapítója.
Gáspár Krisztián képviselő: A közalapítványt viszont kötelező támogatni, nyilván az alapító
okiratában benne is van.
Gyenes Levente polgármester: Kötelező támogatni? Attól, hogy közalapítvány attól nem
kötelező támogatni.
Gáspár Krisztián képviselő: De. Ez a fenntartó feladata.
Gyenes Levente polgármester: Még egyszer érdemes tisztázni, hogy az önkormányzat nem
fenntartó, hanem alapítója a közalapítványnak.
Gáspár Krisztián képviselő: De ezt támogatni kell. Nem egy sima alapítványról van szó, amit
valaki létrehozott.
Gyenes Levente polgármester: Nincsen semmilyen kötelezettségük, kizárólag lehetőségük
van. Kötelezettségük a kötelező feladatok ellátása, ezen túl minden más csak lehetőség. A
támogatások sem kötelező feladatok. Ezek többletfeladatok. Egy jogi segítséget kér a Jegyző
Úrtól. Valóban kötelező az önkormányzat által létrehozott közalapítványt támogatni?
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Varga Ernő jegyző: Nem. Ilyen kötelezettségük nincs. Egyértelműen kimondja az Mötv.,
Államháztartási törvény és akár a gazdasági stabilitásról szóló jogszabály is, hogy
önkormányzatoknak a feladat és hatáskörükbe tartozó kötelező feladatokat kell ellátniuk. Ezt
követően kerülhet sor bármilyen más pénzköltésre és egyéb vállalásai nem veszélyeztethetik a
kötelező feladatok teljesítését.
Gáspár Krisztián képviselő: Az alapító okiratban nincs semmilyen megkötés arra
vonatkozóan, hogy az önkormányzatnak kell – e támogatni a közalapítványt?
Varga Ernő jegyző: Nincs.
Gyenes Levente polgármester: Véleménye szerint zárják le a vitát, a képviselők értik, amit
jegyző úr akar mondani, és azt is, amit a képviselő úr kíván mondani, de itt igazából egy elvi
vitáról van szó, hiszen ha jól érti akkor képviselő úr is támogatja a kérelmet. Más kérdés,
hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a benyújtott kérelmekben szereplő támogatási összegek 2014. évi
a költségvetésbe történő beépítését támogatja.

elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
5/2014. (I.21.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a benyújtott kérelmekben szereplő támogatási összegek 2014. évi
a költségvetésbe történő beépítését támogatja.
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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