JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 28-án, 9.00
órakor kezdődő rendes, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal régi épület tanácskozó
termében.
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 nem jelezte:

Sas Zoltán képviselő

Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné irodavezető
Fülöp Szilvia pü. irodavezető
Az ülésre meghívás történt.
Az ülésre meghívottként megjelent: Agócs Zoltán Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. ügyvezető
Béres Károly tűzoltó hadnagy
Gere Imre tűzoltó alezredes
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: Szeretne plusz egy napirendi pontot felvetetni, a 18. napirendi
pont helyébe. A napirend témája a Gyömrői IVK Kft. végelszámolás napjának
meghatározása. A felvétellel a jelenlegi 18. napirendi pont 19. napirendi pontra változna. Aki
egyetért a plusz egy napirendi pont felvételével, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő – testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért a plusz
egy napirendi pont felvételével.
Gyenes Levente polgármester: Aki a meghívóban kiküldött napirendi pontokat a
módosítással együtt az alábbiak szerint:
1. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének
megalkotásáról és a költségvetéshez kapcsolódó határozatok meghozataláról.
2. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének az igazgatási szünet
elrendeléséről szóló rendelet megalkotásáról.
3. Döntés a Gyömrő Városi Sportklub 2013. év II. félévi pénzügyi beszámolójának
elfogadásáról.
4. Jelentés a lejárt idejű határozatokról.
5. Polgármesteri beszámoló.
6. Polgármester által beterjesztett határozati javaslatok: Ea.: Gyenes Levente polgármester

6.1. Döntés hozzájárulás megadásáról a Gyömrő, 5820 hrsz-ú ingatlan ingatlannyilvántartási megjelölésének módosítására.
7. Tájékoztatás a Gyömrő Város Önkormányzatánál végzett Állami Számvevőszéki
vizsgálatról.
8. Döntés a Széki Teleki László Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolójának elfogadásáról.
9. Döntés a 2013. belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadásáról.
10. Döntés a Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámolójának
elfogadásáról.
11. Döntés a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 2013. év II. félévi szakmai
beszámolójának elfogadásáról.
12. Döntés a Vecsési Gondozási Központ 2013. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról.
13. Döntés a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi szakmai beszámolójának
elfogadásáról.
14. Döntés a 115/2013.(V.07.) sz. önkormányzati határozat módosítására vonatkozó kérelem
elfogadásáról.
15. Döntés a Hankó István Művészeti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadásáról.
16. Döntés Maszló Györgyné Gyömrő, Bimbó u. 73. lakos kérelmének ismételt
megtárgyalása.
17. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása.
18. Döntés a Gyömrői IVK Kft. végelszámolás napjának meghatározásáról.
19. Bizottsági beszámolók elfogadása.
VOKS Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi Bizottság
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
20. Interpellációk.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat a módosítással együtt
10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

1. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének
megalkotásáról és a költségvetéshez kapcsolódó határozatok meghozataláról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Köszöni szépen a szót. Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő –
testület. Általánosságban először elmondaná, hogy 51 millió Ft kiegészítő támogatás szerepel
az idei költségvetésben. Tavaly 260 millió Ft volt. A mai napon tárgyalják az Állami
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Számvevőszék jelentését, amely kitér a 2013. évi költségvetésre és szabálysértési hibaként
említi meg az ily módon történő bevételi előirányzat tervezését, mivel ez közgazdaságilag
nem megalapozott módon történik. Erre valamilyen megoldást, technikát ki kellene találni,
mert egy újabb ellenőrzés során ismét probléma lesz. Részletesen is szeretne néhány dologra
kitérni. Annyit szeretne a témával kapcsolatban elmondani, hogy a múltkori ülésen jelezte,
hogy nem tartja elfogadhatónak a Gyömrő újság költségeinek 50 százalékos, megemelését.
Polgármester úr elmondta, hogy jelentős mértékben nőtt a példányszám. A példányszám 10%kal nőtt. Hajlandó a 10%-os emelést támogatni. Javasolja a 7,6 millió helyett 5,5 millió
forinton szerepeljen. A támogatások között az előzetes ígéretek ellenére a sport támogatások
tekintetében a labdarúgás semmilyen pénzbeli támogatást nem kap miközben a kézilabdások
6,5 millió forinthoz jutnak. Javasolja, hogy egyenlő módon támogassa a testület mindkét
sportágat. Vagy a keret egyenlő elosztásával vagy a támogatási keret bővítésével. Az
anyagban a Járási hivatal kialakítása címszó alatt 5,8 millió szerepel. Kérdésként merült fel
benne, hogy miből gondolják, hogy idén már szükség lesz Gyömrőn járási hivatal
kialakítására? Miért a város finanszírozza a járási hivatal kialakítást? Erre kormányzati
forrásokat kell igénybe venni, hiszen 50 millió hiány van a költségvetésben. Miért vállal a
város magára olyan átalakítást, ami nem tartozik a feladatkörébe? Azt gondolja, hogy a Járási
hivatal elhelyezését újra kellene gondolni és meg kéne szólaltatni ez ügyben a város
lakosságát, mert sokakkal beszélt és azt tapasztalta, hogy nem mindenki szeretné ezt az
épületet járási hivatal céljára átadni. Elődeik a 30-as években községházának építették ezt az
épületet a város központi terére és többen úgy látják, hogy ennek így is kellene maradnia.
Javasolja a Járási hivatalnak a Házasságkötő terem épületét kialakítani. A Támogatások
között szerepel a Kulturiszt részére 500 ezer Ft-os támogatási javaslat miközben a testület elé
írásban semmilyen kérelem nem érkezett. Nem látott sem most, sem az előző ülésen anyagot.
Polgármester úr jelezte, hogy tavaly november 30 –ig kellett volna a kérelmeket írásban
benyújtani ez nem történt meg, így kéri a támogatási kérelem elvetését, kivételét a többi
támogatás közül. Határozati javaslatként szerepel a Gyömrői TÜF Kft. támogatása 73 millió
forint főösszegben és egyben határoz a testület a TÜF Kft. üzleti tervének főösszegéről, úgy,
hogy közben az üzleti terv még nem is létezik. A tavalyi évben is elmondta, hogy
elfogadhatatlan, hogy úgy döntenek, hogy nincs előttük az üzleti terv. Így nem tudja
támogatni. Nem látja az előterjesztésben, hogy mekkora bevétel van tervezve a Kastélydomb
lakópark beruházója által fizetendő városfejlesztési hozzájárulás vonatkozásában és tavalyi
évben mekkora összeg folyt be. Jó lenne, ha közvilágítás korszerűsítését ebből az összegből
valósítanák meg.
Gyenes Levente polgármester: Köszöni szépen. Elhangzott néhány módosító indítvány és egy
– két kérdés. A kérdésekkel kapcsolatban elmondaná először, hogy itt nem a Járásszékhely
kialakításáról van szó, hanem a Járási Hivatal kialakításáról, mely a kormányablakok
létesítését jelenti. Gyakorlatilag a körzetünkben egy ilyen került kialakításra, méghozzá
Vecsésen. Gyömrő lenne a következő. Az érvényes építési engedélyt az V. kerületi
önkormányzattól megkapták. A kialakítást egyébként korábban vállalta a testület, ebbe
beletartozik az is, hogy anyagilag is támogatja. Gyakorlatilag ahhoz, hogy a lakosság
színvonalas ellátása megtörténjen és teljes egészében el tudják foglalni az épületet, az építési
költséget vállalták és be is tervezték. Jó felvetés, hogy meg kellett volna a lakosságot
3

kérdezni, hogy a régi épületbe telepíthetnek – e kormányablakot, és kiszolgálhatják – e őket
egy közigazgatási rendszeren belül. Ő egyébként nem feltétlenül ragaszkodott volna ahhoz,
hogy neki, mint polgármesternek kelljen ebben az épületben lennie. Neki teljesen jó a másik
épület is, bár nagy elődjeik ebben az épületben töltötték a mindennapjaikat. Véleménye
szerint ez nem földrajzi kérdés. Az viszont igen, hogy hova járnak az emberek, lakosok ügyet
intézni. Fontos, hogy központi épületbe menjen a lakosság. Az, hogy a polgármesterek,
alpolgármesterek, irodavezetők hol dolgoznak, akikhez lényegesen kevesebben járnak
szerinte mellékes dolog. A kérdésről ennyit. Konkrét kérdés volt a Kastélydombbal
kapcsolatos téma. Úgy tudja, hogy 12 lakást adtak át és van egy olyan szerződése az
önkormányzatnak a fejlesztővel, hogy 4- vagy 500 ezer forintot kell fizetnie az átadott
lakások után. Tekintettel arra, hogy a vállalkozó területeket adott át az önkormányzatnak
kvázi előtörlesztett. Tehát tavalyi évben ez volt bevétel. Nem készpénzben, hanem területek
átadásában teljesített. Amint megvannak, a használatbavételi engedélyek lehet benyújtani a
vállalkozó részére a számlát. Fontos még az újság kérdése.
Mezey Attila alpolgármester: Annyit szeretne az újsággal kapcsolatban elmondani, hogy
képviselő úr nem vette észre, hogy a példányszám 10%-os növekedése mellett az oldalszám
25%-kal, a terjedelme pedig 20%-kal nőtt. Nem csak a példányszám, hanem még a méret és
oldalszám növekedés eredményezte a költségek emelkedését.
Gyenes Levente polgármester: Ezen kívül a többi észrevétel módosító indítvány volt.
Gáspár Krisztián képviselő: Polgármester úr, volt még kérdése az Állami Számvevőszék
témájához is.
Gyenes Levente polgármester: Az nem kérdés volt, hanem jó tanács. Köszöni szépen a jó
tanácsot.
Gáspár Krisztián képviselő: De beszéljenek róla. Az Állami Számvevőszék ismételten azt
fogja mondani, hogy közgazdaságilag nem megalapozott a tervezés. Három év múlva ismét
megállapítja, ha jön, hogy ismét törvénysértést követtek el.
Gyenes Levente polgármester: Nem törvénysértés.
Gáspár Krisztián képviselő: Szabálysértés.
Gyenes Levente polgármester: Jegyző Úr ez törvénysértés vagy szabálysértés?
Varga Ernő jegyző: Se nem törvénysértés, se nem szabálysértés. Közgazdaságilag
megalapozottságra utalás, amikor az ÁSZ úgy ítélte meg a jelentésben, hogy egy ilyen bevétel
– gazdasági szempontból vizsgálva – kockázatos. De nem törvénysértő.
Gáspár Krisztián képviselő: Azt írja, hogy szabályszerűségi hibák vannak, amiket javítani
kell.
Fülöp Szilvia pü. irodavezető: A tavalyi évben is és az idei évben is a költségvetési törvény 4.
sz. melléklete a fejezeti tartalékból engedélyezi a működőképesség megőrzését célzó
támogatás tervezését. Ezért tervezték tavaly is és az idei évben is.
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Gyenes Levente polgármester: Ezek szerint se nem szabálytalan, se nem törvénytelen az,
amit a költségvetésbe terveztek.
Gáspár Krisztián képviselő: Akkor ezt a Számvevőszékkel kell tisztázni, hiszen a problémát
továbbra is látja. Nem fogják javítani? Szabályszerűségi hiba.
Gyenes Levente polgármester: Tudomásul vették. Mint, ahogy azt is tudomásul vették, hogy
a Számvevőszék megállapította, hogy a tavalyi évben veszélyben volt a költségvetésük, mint
a magyar települések kb. 40-50%-a. Tudták, hogy veszélyben volt a költségvetés, de nagyon
ügyesen és takarékosan gazdálkodtak.
Gáspár Krisztián képviselő: De ez nincs leírva.
Gyenes Levente polgármester: Az, hogy mit ír le, az egy dolog, a kérdés, hogy csődbe ment
az önkormányzat vagy sem. Nem ment csődbe az önkormányzat, a számlákat ki tudták fizetni
és nem halmoztak fel még plusz adósságokat, mint amit az állam konszolidált. Úgy gondolja,
hogy megfelelően gazdálkodtak, de köszöni a javaslatot, hogy törekedjenek arra, hogy még
szabályosabban működjenek. Egyetért.
Gáspár Krisztián képviselő: Pár dolgot még felvetett, amin nem mentek még végig. Említette
a sporttámogatásokat.
Gyenes Levente polgármester: Ez egy módosító indítvány.
Gáspár Krisztián képviselő: Rendben, de válasz nem érkezett arra, hogy miért nem egyforma
a támogatás. Polgármester úr ígéretet tett rá, hogy fog a labdarúgás támogatást kapni, az
anyagban még sincs benne.
Gyenes Levente polgármester: Akkor válaszol egyenként. 10 millió Ft értékű pályázatot
nyújtottak be az MLSZ-hez.
Gáspár Krisztián képviselő: De azt nem az önkormányzattól kapják.
Gyenes Levente polgármester: De az önrész összegét az önkormányzat teszi hozzá.
Gáspár Krisztián képviselő: Hol van ez leírva?
Gyenes Levente polgármester: Tekintettel arra, hogy a pályázatról még nem született döntés,
illetve a költségvetés készítésekor a pályázatot még nem nyújtották be, még nem tudták a
költségvetésbe betervezni.
Gáspár Krisztián képviselő: Miért nem tudták betervezni? Betervezik, hogy majd önerőt
biztosítanak a pályázathoz. Így kellene csinálni.
Gyenes Levente polgármester: Szerinte nem így kell csinálni. Úgy tudja, hogy a pénzügyi
iroda szerint sem így kell elkészíteni.
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Gáspár Krisztián képviselő: Előreláthatólag megjelenik egy kiadás az idei évre és azt nem
tervezik bele a költségvetésbe? Véleménye szerint be kellene tervezni a kiadási oldalon, az
hogy még nem jelentkezik egy dolog.
Fülöp Szilvia pü. irodavezető: Egyenlőre semmiképpen. A pályázatot most nyújtották be. A
költségvetés tervezésének pillanatában nem volt tudott az sem, hogy a pályázatnak milyen
önereje lesz, vagy, hogy kell – e hozzá önerő.
Gyenes Levente polgármester: Jó, köszöni szépen. A módosító indítvány, hogy támogassák a
focit az idei évben. Kér egy összeget és azt, hogy melyik sorról tegyék ezt meg.
Gáspár Krisztián képviselő: Azt gondolja, hogy annak érdekében, hogy ne növeljék a hiányt,
felezzék le a támogatás összeget. 3 – 3 millió Ft összeget kapjon a sportegyesület és a
sportklub.
Gyenes Levente polgármester: Aki elfogadja, hogy a Gyömrő Városi Sportklub támogatását
felezzék le és 3 – 3 millió Ft támogatást kapjon a Gyömrői Sportegyesület és a Gyömrő
Városi Sportklub, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 1 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 9
tartózkodással a módosító indítványt arról, hogy a Gyömrő Városi Sportklub támogatását
felezzék le és 3 – 3 millió Ft támogatást kapjon a Gyömrői Sportegyesület és a Gyömrő
Városi Sportklub, nem támogatja.
Gyenes Levente polgármester: Következő módosító indítvány?
Gáspár Krisztián képviselő: Kulturiszt. Nincs az anyagban a kérelem. Nem tudják, miről kell
dönteni. Senki nem látta, hogy mire adják a pénzt. A testület elé nem került.
Volcz Zoltánné irodavezető: Iktatásban benne van a Kulturiszt kérelme. Az összeg, amit
kértek betervezésre került.
Gáspár Krisztián képviselő: Nem látta senki, nem tudják azt sem, hogy mire kérik a pénzt.
Gyenes Levente polgármester: Lecsófesztivál és a parasztolimpia szervezésére.
Gáspár Krisztián képviselő: Ez így kevés most már. Ide kellett volna tenni az asztalra,
megmagyarázni, és meg lehetett volna hívni az elnököt is. Le kell venni a napirendről.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Gyömrői Kulturális és Turisztikai
Egyesületet 2014. évi támogatása ne szerepeljen a költségvetésben, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő – testület 1 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 9
tartózkodással dönt arról, hogy a módosító indítványt a Gyömrői Kulturális és Turisztikai
Egyesület 2014. évi költségvetési támogatásának elutasításáról nem támogatta.
Gyenes Levente polgármester: A következő módosító indítvány?
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Gáspár Krisztián képviselő: A TÜF Kft. támogatása. Nincs üzleti terv az anyagban.
Elmondták már az előző évben is, hogy készüljön el az üzleti terv annak érdekében, hogy
lássák azt, hogy miért pont 73 millió Ft-ra van szükségük. A tavalyi évben elmondta az
ügyvezető úr, hogy technikai okok miatt nem volt rá lehetőség, de többet nem fordul elő. Egy
év elteltével újra ugyan itt ülnek és ismét nincs üzleti terv. Gyakorlatilag egy bianco csekket
töltenek ki.
Gyenes Levente polgármester: Elhangzott egy módosító indítvány?
Gáspár Krisztián képviselő: Ez elsősorban egy kérdés volt. Nem kap választ a kérdéseire.
Azért ülnek itt, hogy megtárgyalják a témát. Itt az ügyvezető úr, várja a válaszát.
Varga Ernő jegyző: Annyit szeretne elmondani, hogy a Képviselő-testület Gyömrői TÜF
Nonprofit Kft néven üzemeltetve létrehozott egy 100%-os önkormányzati tulajdonú céget,
melynek keretében közfeladat – ellátási szerződés alapján 2003 óta önkormányzati kötelező
feladatokat lát el. Ezekre a kötelező feladatok ellátására az önkormányzat a fedezetet
biztosítja.
Gáspár Krisztián képviselő: Ez melyik kérdésére a válasz? Arra, hogy miért nincs üzleti terv?
Varga Ernő jegyző: Nem. Arra, hogy milyen feladatokra kapja a Kft. a támogatást.
Gáspár Krisztián képviselő: Jó, de az üzleti tervben kellene kimutatni, hogy milyen
feladatokat kíván ellátni, azok közül mire nincs forrása, mire szeretne támogatást kérni. Olyan
tevékenységeket is átengednek a Kft. számára, ami bevételt is termel. Miért nem azok a
bevételek finanszírozzák azt a részt, ahonnan hiányzik. Lehet, hogy nincs fedezet, nem látja,
de itt lett volna a lehetőség arra, hogy az ügyvezető úr ezeket elmondja. Így kellene a
költségvetés elfogadásakor benyújtani.
Gyenes Levente polgármester: Köszöni az értékes kérdést, értékelést. A pénzügyi
irodavezetőhöz fordul, hogy a költségvetés elfogadásához illetve a Gyömrői TÜF Nonprofit
Kft. támogatásához kell-e az ügyvezető úrnak üzleti tervet benyújtania testület elé, vagy
elegendő, hogy összeírja az igényeket, ők megállapítják, hogy jogosak-e vagy sem illetve azt,
hogy város milyen mértékben tudja finanszírozni?
Fülöp Szilvia pü. irodavezető: Üzleti tervet nem kötelező benyújtani. Az elmúlt bizottsági
ülésre az ügyvezető úr elkészítette feladatonként – ahogy az már a Jegyző Úr is említette –
kötelező feladatokra és nem kötelező feladatokra bontva az ő bevételét és az ehhez kapcsolt
kiadási igényeit. Nyilván olyan feladatokat, ami önként vállalt nem finanszírozzák
önkormányzati forrásból, az összes többire adnak támogatást.
Gyenes Levente polgármester: Köszöni szépen.
Gáspár Krisztián képviselő: A problémája továbbra is fennáll. Miért nem látható egészben a
bevételi és kiadási oldal annak érdekében, hogy lássák miért pont 73 millió Ft az a hiány,
aminek a fedezetét a testülettől vár a Kft.? Annak ellenére, hogy olyan tevékenység is át van
adva – mint a piac – amiből bevétel van és, amit innentől kezdve máshova át lehetne
csoportosítani, mint a parkfenntartás. Lehet erről dönteni, nyilván a törvény nem mondja azt,
hogy nem, de mélyen etikátlan és felelőtlen.
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Gyenes Levente polgármester: Ha jól érti akkor a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
ülésén ezek a kérdések tárgyalva lettek és az anyagban szerepelt. Szomorú és csalódott, hogy
képviselő úr nem tanulmányozta át a bizottság anyagát.
Gáspár Krisztián képviselő: Ezek szerint polgármester úr sem, mert nem tudta a választ.
Gyenes Levente polgármester: Ő mindent áttanulmányozott. Neki ez a feladata. Aki
javasolja, hogy ne tárgyalják a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. támogatási kérelmét, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő – testület 1 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 9
tartózkodással dönt arról, hogy a módosító indítvány arról, hogy ne tárgyalják a Gyömrői
TÜF Nonprofit Kft. támogatási kérelmét, nem támogatja.
Gyenes Levente polgármester: A módosító indítványok után, aki a jegyzőkönyv 1. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi 1. sz. határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
a TÜF NP. Kft. 2014. évi üzleti tervét 291.298.896,- Ft bevételi és ugyanakkora kiadási
főösszegben állapítja meg, amelyet bruttó 218.298.896,- Ft saját-, és 73.000.000,- Ft-ot a TÜF
NP. Kft. által végzett közhasznú tevékenységek támogatására, a tulajdonos önkormányzat
biztosítja:
amelyből:
 Működési támogatásra (karbantartás):
19. 849. 773,- Ft
 Parkfenntartásra:
13. 288. 080,- Ft
 Út-híd fenntartásra:
18. 112. 225,- Ft
 Gyepmesteri tevékenységre:
1. 532. 035,- Ft
 Hulladékgazdálkodás:
18. 172. 803,- Ft
 Vasútállomás:
2. 045. 084,- Ft
Összesen:
73. 000. 000,- Ft
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos.

elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
13/2014.(II.28.) sz. önkormányzati határozat:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
a TÜF NP. Kft. 2014. évi üzleti tervét 291.298.896,- Ft bevételi és ugyanakkora
kiadási főösszegben állapítja meg, amelyet bruttó 218.298.896,- Ft saját-, és
73.000.000,- Ft-ot a TÜF NP. Kft. által végzett közhasznú tevékenységek
támogatására, a tulajdonos önkormányzat biztosítja:
amelyből:




Működési támogatásra (karbantartás):
Parkfenntartásra:
Út-híd fenntartásra:

19. 849. 773,- Ft
13. 288. 080,- Ft
18. 112. 225,- Ft
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 Gyepmesteri tevékenységre:
 Hulladékgazdálkodás:
 Vasútállomás:
Összesen:

1. 532. 035,- Ft
18. 172. 803,- Ft
2. 045. 084,- Ft
73. 000. 000,- Ft

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos.
Gyenes Levente polgármester: Aki a az alábbi 2. sz. határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a Széki Teleki László Közalapítvánnyal megkötött
nevelési-, oktatási feladatok ellátásának biztosításáról szóló
megállapodás függeléke helyébe az alábbi függelék lép.
Függelék:
2014. költségvetési évi kiegészítő finanszírozás mértékéről:
78 fő Gyömrői állandó lakhellyel rendelkező tanuló után kiegészítő finanszírozás (szakmai
fejlesztés, intézményműködtetés):
108.000,- Ft/fő/év
összesen: 8.500.000,- Ft
Karbantartás, működtetés:
860.000,- Ft
Intézményfenntartó Alapítvány hiteltörlesztése, működési kiadásainak finanszírozása:
2.640.000,- Ft
összesen:
12.000.000,- Ft/év
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
14/2014.(II.28.) sz. önkormányzati határozat:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Széki Teleki László Közalapítvánnyal megkötött
nevelési-, oktatási feladatok ellátásának biztosításáról szóló
megállapodás függeléke helyébe az alábbi függelék lép.
Függelék:
2014. költségvetési évi kiegészítő finanszírozás mértékéről:
78 fő Gyömrői állandó lakhellyel rendelkező tanuló után kiegészítő finanszírozás (szakmai
fejlesztés, intézményműködtetés):
108.000,- Ft/fő/év
összesen: 8.500.000,- Ft
Karbantartás, működtetés:

860.000,- Ft

Intézményfenntartó Alapítvány hiteltörlesztése, működési kiadásainak finanszírozása:
2.640.000,- Ft
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összesen:

12.000.000,- Ft/év
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

Gyenes Levente polgármester: Aki a az alábbi 3. sz. határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
az alábbi határozatot hozza:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 2014. évi költségvetése terhére Gyömrő
Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatot
nem támogatja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
15/2014.(II.28.) sz. önkormányzati határozat:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 2014. évi költségvetése terhére
Gyömrő Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatot
nem támogatja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
Gyenes Levente polgármester: Aki az alábbi 4. sz. határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy
Önkormányzatának, intézményeinek és Polgármesteri Hivatalának
2014.január 1-jén az engedélyezett létszámkeretét
az alábbiak szerint határozza meg:
álláshely
Helyi Önkormányzat:
40,5
Védőnői szolgálat:
8
Könyvtár:
3,5
Mezőőr:
1
Nevelési intézmények működtetése:
25
Polgármesteri Hivatal:
40
közszolgálati tisztviselő:
34
munka törvénykönyv alá rendelt:
6
Bóbita- Arany- és Fejlesztő Óvoda:
53,25
pedagógus munkakör:
33,25
pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkakör: 20
Mesevár, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda:
49,5
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pedagógus munkakör:
pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkakör:
Bölcsőde és Gyermekközpont:
Hankó István Művészeti Központ:
Gyömrő Város Önkormányzat összesen:

29,5
20
23,75
7
214

Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
16/2014. (II.28.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy
Önkormányzatának, intézményeinek és Polgármesteri Hivatalának
2014.január 1-jén az engedélyezett létszámkeretét
az alábbiak szerint határozza meg:
álláshely
Helyi Önkormányzat:
40,5
Védőnői szolgálat:
8
Könyvtár:
3,5
Mezőőr:
1
Nevelési intézmények működtetése:
25
Polgármesteri Hivatal:
40
közszolgálati tisztviselő:
34
munka törvénykönyv alá rendelt:
6
Bóbita- Arany- és Fejlesztő Óvoda:
53,25
pedagógus munkakör:
33,25
pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkakör:20
Mesevár, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda:
49,5
pedagógus munkakör:
29,5
pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkakör:20
Bölcsőde és Gyermekközpont:
23,75
Hankó István Művészeti Központ:
7
Gyömrő Város Önkormányzat összesen:
214
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
Gyenes Levente polgármester: Aki az alábbi 5. sz. határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
az alábbi határozatot hozza:
A képviselő – testület 2014. évi önként vállalt feladatait jelent határozat mellékletében
foglaltak szerint állapítja meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
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elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
17/2014. (II.28.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
A képviselő – testület 2014. évi önként vállalt feladatait jelent határozat mellékletében
foglaltak szerint állapítja meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
Gáspár Krisztián képviselő: Hol tartanak most?
Gyenes Levente polgármester: Azok után, hogy már megszavazták?
Gáspár Krisztián képviselő: Ezért lenne jó, ha polgármester úr felolvasná, hogy miről
döntenek. Állítja, hogy ha megkérdezné a jelenlévő képviselőket, a 90%-nak fogalma sincs,
hogy miről van szó.
Gyenes Levente polgármester: Szerencsére ez nem a kérdés – felelek órája, itt maximum őt
lehet kérdezni.
Spaits Miklós képviselő: Egy kiegészítést szeretne a képviselő úr megjegyzéseihez fűzni.
Tudomása szerint a Magyar Parlamentben szám szerint szavaznak, nem mondják el a teljes
szöveget.
Gyenes Levente polgármester: Semmi probléma. Nekik van egy bevett szokásuk. Ha a
testület többségben dönt arról, hogy ezen a szokáson változtassanak, akkor a többség
akaratának engedelmeskedve változtatnak. A költségvetési rendelet elfogadására van még
szükség. Aki az alábbi rendelet – tervezetet:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése
2. § (1)A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi
költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.865.265 ezer forintban állapítja meg (1.
számú melléklet).
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(2) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi mérleg fő
összegét 1.865.265,- ezer forintban állapítja meg (2. számú melléklet)
(3) A képviselő – testület Gyömrő Város Önkormányzat 2014. évi összesített működési
célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő – testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú
bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
3. § Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
801.393 e Ft
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
272.331 e Ft
települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 333.468 e Ft
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
18.881 e Ft
települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása
175.952 e Ft
működési célű központosított előirányzat
761 e Ft
települési önkormányzat kiegészítő támogatása
51.590 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel
108.413 e Ft
amelyből
ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,
29.297 e Ft
bb) helyi önkormányzattól,
3.318 e Ft
bc) többcélú kistérségi társulástól,
0 e Ft
bd) lakosságtól,
0 e Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
e Ft
származó pénzeszközből, .............................................................. e Ft
származó működési pénzeszközből, .................................... 52.611 e Ft
bd)államháztartáson belülről , ............................................ 23.187 e Ft
bf) államháztartáson kívülről, ...................................................... 0 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel (helyi adó átengedett pénzeszköz)
238.836 e Ft
d) intézményi működési bevétel,
104.227 e Ft
e) felhalmozási bevétel
362.519 e Ft
f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
13.380 e Ft
g) hitel felvétel
0 e Ft
h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő
igénybevétele/
184.907 e Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés
1.443.193 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:
532.608 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
141.567 e Ft
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ac) dologi jellegű kiadások:
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
ae) egyéb működési célú kiadások:
b) felhalmozási költségvetés
ba) intézményi beruházások,
bb) egyéb felhalmozási kiadások
c) tartalék, óvadék
d) hiteltörlesztés
da)fejlesztési
db)működési

588.264 e Ft
23.768 e Ft
156.986 e Ft
416.675 e Ft
229.655 e Ft
187.020 e Ft
5.397 e Ft
0 e Ft
0 e Ft
0 e Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság
jellegű ellátásai:
a) önkormányzati jogkör
13.778 e Ft
b) jegyzői jogkör
9.790 e Ft
c) ellátottak pénzbeli juttatásai
200 e Ft
5. § (1) A költségvetés egyenlege
0 e Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési törvény 4. melléklet 1. IV. pontjában
meghatározott feltételek alapján működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő
támogatási igényt nyújt be, melynek összege 51.590 e Ft.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak
nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (5. számú melléklet)
2014. január 1-i engedélyezett létszám
214 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves (statisztikai) létszám-előirányzata
54 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez
történő hozzájárulásokat az 6. számú melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a céltartalék
5.397 e Ft
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztása:
2016. évben kötvény visszavásárlása:
0 e Ft
környezetvédelmi alap:
0 e Ft
feladat támogatásra elkülönített
0 e Ft
3. Gyömrő Város Önkormányzat költségvetése
3.1. Kötelező feladatok
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi kötelező
feladatainak költségvetési főösszegét 1.746.248 ezer forintban állapítja meg.
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10. § Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................. 801.393 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ....................... 123.970e Ft
amelyből
ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, ..................... 29.297 e Ft
bb) lakosságtól, ........................................................................... 0 e Ft
bc) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó fejlesztési pénzeszközből, ................................... 46.168 e Ft
származó működési pénzeszközből, .................................... 22.000 e Ft
bd)államháztartáson belülről , ........................................... 26.505 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel, helyi adó, átengedett adó, pótlék, bírság ............... 237.736 e Ft
d) intézményi működési bevétel, ............................................................... 39.301 e Ft
e) felhalmozási bevétel .......................................................................... 105.183 e Ft
f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz....................................................... 13.380 e Ft
g) hitel felvétel ................................................................................................... 0 e Ft
ga) működési (folyószámla hitel) ................................................. 0 e Ft
gb) fejlesztési
...................................................................... 0 e Ft
h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/.............................................................. 171.247 e Ft
11. § Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: ....................................................................... 590.623 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 97.110 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 25.595 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: .............................................. 324.122 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: .............................................. 200 e Ft
ae) speciális és működési célú támogatások: ........................ 63.596e Ft
af) közvetlen támogatások (7. számú melléklet) ................ 80.000 e Ft
ag) közvetett támogatások (8. számú melléklet) tartalmazza
ah) intézményfenntartás kiegészítő finanszírozás: ......................................... 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: .................................................................. 217.606 e Ft
ba) intézményi beruházások összesen .................................... 217.606 e Ft
ebből beruházásonként ........................................................................
-Szt. Imre- Szt István csapadékvíz elvezetésére vízfőnyomó vezeték munkálatai
(tervezés, kivitelezés) .......................................................................... 43.307 e Ft
-szennyvíztisztítási feladatok ellátásához kapcsolódó tervek,
tanulmányok ......................................................................... 7.874 e Ft
-csatornanyomvonal megsüllyedéséből adódó
helyreállítási munkálatai ..................................................... 8.874 e Ft
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-felszíni vízbázis védelmi feladatok ellátása
( Döbön patak, Halas patak).................................................. 3.936 e Ft
- víz és szennyvízelvezetéshez kapcsolódó beruházások ..... 68.630 e Ft
- Bóbita Óvoda energiakorszerűsítés önerő ........................... 5.433 e Ft
- Kastélydomb közvilágítás .................................................. 3.150 e Ft
- Dózs Gy. út- Tulipán u. forgalomba helyezés ..................... 2.000 e Ft
- földterület vásárlás (3,115 ha) ............................................ 6.230 e Ft
- engedélyek, tervek (buszöböl) ............................................ 5.039 e Ft
- térfigyelő ............................................................................... 394 e Ft
- Tájház közösségi színtér ..................................................... 1.575 e Ft
- Tájház önerő ......................................................................... 315 e Ft
- utak, járda .......................................................................... 3.000 e Ft
- KEOP pályázat (Védőnői ép., Rendőrség) ........................ 22.520 e Ft
- ÁROP pályázat szoftver fejl. .............................................. 1.700 e Ft
- KMOP Kastélydomb ........................................................ 29.456 e Ft
- temető bővítés, kerítés ........................................................ 4.172 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások ....................................................... 0 Ft
c) tartalékok ................................................................................................ 5.397 e Ft
ca) általános tartalék: ..................................................................................... 0 e Ft
cb) céltartalék
5.397 e Ft
d.) önkormányzat költségvetési általános statisztikai
szerveinek nyújtott költségvetési támogatása .................................... 694.261 e Ft
e.) hiteltörlesztés ................................................................................................ 0 e Ft
ea) likvidhitel .............................................................................. 0 e Ft
eb) fejlesztési
0 e Ft
12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak
nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
A 2014. január 1-i engedélyezett létszám
40,5 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves (statisztikai) létszám-előirányzata 0 fő.
3.2. Önként vállalt feladatok
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi önként vállalt
feladatainak költségvetési főösszegét 236.722 forintban állapítja meg.
14. § Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési bevétel .................................................................................... 3.000 e Ft
b) támogatásértékű bevétel ...................................................................... 211.168 e Ft
c) előző évi pénzmaradvány ........................................................................... 419 e Ft
15. § Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
49.962 e Ft
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aa) személyi jellegű kiadások: ..................................................... 0 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: .......................................................... 0 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 36.312 e Ft
ad) működési célú pénzeszköz átadás .................................. 13.390 eFt
b) felhalmozási költségvetés:
187.020 e Ft
ba) egyéb felhalmozási kiadások
187.020 e Ft
16. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli
– a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
A 2014. január 1-i engedélyezett létszám .......................
0 fő
3.3. Államigazgatási feladatok
17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi
államigazgatási feladatainak költségvetési főösszegét 53.229 ezer forintban állapítja meg.
18. § Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
b) támogatásértékű bevétel ........................................................................ 30.611 e Ft
c) előző évi pénzmaradvány ........................................................................ 8.840 e Ft
19. § Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: ......................................................................... 53.229 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 31.064 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................... 8.387 e Ft
ac) ellátottak pénzbeli juttatásai: ......................................... 13.778 e Ft
20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak
nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.
A 2014. január 1-i engedélyezett létszám
0 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves (statisztikai) létszám-előirányzata 54 fő.
21.§ Gyömrő Város Önkormányzat adósságot keletkezető ügyletekkel kapcsolatos
kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételeit a 9. számú melléklet, a 2014.
évi előirányzat – összesített felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet
tartalmazza.
4. Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése
4.1. Kötelező feladatok
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22. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi kötelező
feladatainak költségvetési főösszegét 217.629 ezer forintban állapítja meg.
23. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
215.276 e Ft
b) intézményi működési bevétel
600 e Ft
c) közhatalmi bevétel
1.100 e Ft
d) előző évi pénzmaradvány
653 e Ft
24. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés
205.580 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .......................................... 109.933 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 29.174 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 66.473 e Ft
b) felhalmozási költségvetés ......................................................................... 12.049 e Ft
bb) beruházás: .................................................................... 12.049 e Ft
ebből beruházásonként:
Adó iroda: postázó és csomagoló gép ................................... 2.047 e Ft
Hivatal: fénymásoló vásárlás ................................................... 236 e Ft
Járási Hivatal kialakítása („A” épület) .................................. 5.829 e Ft
Hivatali átalakítás „B” épület................................................ 3.937 e Ft
25. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak
nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
2014. január 1-i engedélyezett létszám köztisztviselő 34 fő.
munka törvénykönyv szerint alkalmazott 6 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
4.2. Önként vállalt feladatok
26. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal önként vállalt
feladatainak 2014. évi költségvetési főösszegét 7.643 ezer forintban állapítja meg.
27. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
7.643 e Ft
28. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés ............................................................................ 7.643 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ................................................. 520 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
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szociális hozzájárulási adó: ................................................... 140 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: .................................................. 6.983 e Ft
29. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak
nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
2014. január 1-i engedélyezett létszám
0 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

0 fő

4.3. Államigazgatási feladatok
30. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi
államigazgatási feladatainak költségvetési főösszegét 9.790 ezer forintban állapítja meg.
31. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
9.790 e Ft
32. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés ............................................................................ 9.790 e Ft
aa) ellátottak pénzbeli juttatásai: ........................................... 9.790 e Ft
33. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak
nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a 2014. január 1-i engedélyezett létszám
0 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
0 fő
34. § Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2013. évi összesített
előirányzat – felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek költségvetése
5. Bóbita, Arany – és Fejlesztő Óvoda
5.1 Kötelező feladatok
35. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda
költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 224.785 ezer forintban állapítja meg.
36. § A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési
bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................. 199.932 e Ft
b) intézményi működési bevétel, ............................................................... 21.695 e Ft
c) előző évi pénzmaradvány ........................................................................ 3.158 e Ft
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37. § A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási
előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
224.785 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .......................................... 127.868 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 34.282 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 62.635 e Ft
Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2014. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a 12.
számú melléklet tartalmazza.
38. § (1) A képviselő-testület a Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv
2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint
állapítja meg
A 2014. január 1-i engedélyezett létszám 53,25 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
0 fő
5.2. Önként vállalt feladatok
Az intézmény önként vállalt feladatot nem lát el.
5.3. Államigazgatási feladatok
Az intézmény államigazgatási feladatot nem lát el.
6. Mesevár, Tündérkert- és Kastélydomb Óvoda
6.1. Kötelező feladatok
39. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Mesevár, Tündérkert- és Kastélydomb
Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 196.649 ezer forintban állapítja
meg.
40. § A Mesevár, Tündérkert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv 2014. évi
költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................. 173.313 e Ft
b) intézményi működési bevétel, ............................................................. 23.320 e Ft
c) előző évi pénzmaradvány ............................................................................. 16 e Ft
41. § A Mesevár, Tündérkert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv 2014. évi kiemelt
kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
196.649 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .......................................... 109.014 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 28.885 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 58.750 e Ft
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Mesevár, Tündérkert- és Kastélydomb Óvoda 2014. évi előirányzat – felhasználási
ütemtervét a 13. számú melléklet tartalmazza.
42. § (1) A képviselő-testület a Mesevár, Tündérkert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési
szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint
állapítja meg
A 2014. január 1-i engedélyezett létszám 49,5 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

6.2. Önként vállalt feladatok
Az intézmény önként vállalt feladatot nem lát el.
6.3. Államigazgatási feladatok
Az intézmény államigazgatási feladatot nem lát el.
7. Bölcsőde és Gyermekközpont
7.1. Kötelező feladatok
43. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési
szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 67.941 ezer forintban állapítja meg.
44. § A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei
kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................... 52.931 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ................................. 0 e Ft
c) intézményi működési bevétel, ............................................................... 14.607 e Ft
d) előző évi pénzmaradvány ........................................................................... 403 e Ft
45. § A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási
előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
67.941 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 42.231 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 11.212 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 14.498 e Ft
Bölcsőde és Gyermekközpont 2014. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a 14. számú
melléklet tartalmazza.
46. § (1) A képviselő-testület a Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2014.
évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
A 2014. január 1-i engedélyezett létszám 23,75 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő
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7.2. Önként vállalt feladatok
Az intézmény önként vállalt feladatot nem lát el.
7.3. Államigazgatási feladatok
Az intézmény államigazgatási feladatot nem lát el.
8. Hankó István Művészeti Központ
8.1. Kötelező feladatok
47. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Hankó István Művészeti Központ
költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 37.251 ezer forintban állapítja meg.
48. § A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2014. évi költségvetési
bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................... 35.376 e Ft
b) intézményi működési bevétel, ............................................................... 1.704 e Ft
c) előző évi pénzmaradvány ........................................................................... 171 e Ft
49. § A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási
előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: ......................................................................... 37.251 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ........................................... 14.868 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................... 3.892 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 18.491 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: .......................................................................
0 e Ft
Hankó István Művészeti Központ 2014. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a 15.
számú melléklet tartalmazza.
50. § (1) A képviselő-testület a Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2014.
évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
A 2014. január 1-i engedélyezett létszám 7 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő
8.2. Önként vállalt feladatok
Az intézmény önként vállalt feladatot nem lát el.
8.3. Államigazgatási feladatok
Az intézmény államigazgatási feladatot nem lát el.
9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
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51. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre
az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig
terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet
megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület
hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök, óvadéki letét betétként való elhelyezésére a polgármester
jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a
testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a
visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) Az irányító szerv költségvetéséből a támogatás, az állami finanszírozás ütemezésével.
illetve az egyéb helyről átvett pénzeszközökkel azonos ütemben és időarányosan történik.
52. § A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők
vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft
b) köztisztviselők kafetéria juttatás kerete 200.000,- Ft/év/fő.
53. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 16.
számú melléklet tartalmazza.
54. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a
polgármesterre ruházza át.
10. Záró rendelkezések
55. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1.
napjától kell alkalmazni.
Gyömrő, 2014……………….
Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2014. .
Varga Ernő
jegyző
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja
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Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. sz. rendeletét
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése
2. § (1)A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi
költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.865.265 ezer forintban állapítja meg (1.
számú melléklet).
(2) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi mérleg fő
összegét 1.865.265,- ezer forintban állapítja meg (2. számú melléklet)
(3) A képviselő – testület Gyömrő Város Önkormányzat 2014. évi összesített működési
célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő – testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú
bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
3. § Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
801.393 e Ft
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
272.331 e Ft
települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 333.468 e Ft
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
18.881 e Ft
települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása
175.952 e Ft
működési célű központosított előirányzat
761 e Ft
települési önkormányzat kiegészítő támogatása
51.590 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel
108.413 e Ft
amelyből
ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,
29.297 e Ft
bb) helyi önkormányzattól,
3.318 e Ft
bc) többcélú kistérségi társulástól,
0 e Ft
bd) lakosságtól,
0 e Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
e Ft
származó pénzeszközből, .............................................................. e Ft
származó működési pénzeszközből, .................................... 52.611 e Ft
bd)államháztartáson belülről , ............................................ 23.187 e Ft
bf) államháztartáson kívülről, ...................................................... 0 e Ft
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származik,
c) közhatalmi bevétel (helyi adó átengedett pénzeszköz)
238.836 e Ft
d) intézményi működési bevétel,
104.227 e Ft
e) felhalmozási bevétel
362.519 e Ft
f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
13.380 e Ft
g) hitel felvétel
0 e Ft
h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő
igénybevétele/
184.907 e Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés
1.443.193 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:
532.608 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
141.567 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:
588.264 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
23.768 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:
156.986 e Ft
b) felhalmozási költségvetés
416.675 e Ft
ba) intézményi beruházások,
229.655 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások
187.020 e Ft
c) tartalék, óvadék
5.397 e Ft
d) hiteltörlesztés
0 e Ft
da)fejlesztési
0 e Ft
db)működési
0 e Ft
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság
jellegű ellátásai:
a) önkormányzati jogkör
13.778 e Ft
b) jegyzői jogkör
9.790 e Ft
c) ellátottak pénzbeli juttatásai
200 e Ft
5. § (1) A költségvetés egyenlege
0 e Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési törvény 4. melléklet 1. IV. pontjában
meghatározott feltételek alapján működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő
támogatási igényt nyújt be, melynek összege 51.590 e Ft.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak
nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (5. számú melléklet)
2014. január 1-i engedélyezett létszám
214 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves (statisztikai) létszám-előirányzata
54 fő.
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7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez
történő hozzájárulásokat az 6. számú melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a céltartalék
5.397 e Ft
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztása:
2016. évben kötvény visszavásárlása:
0 e Ft
környezetvédelmi alap:
0 e Ft
feladat támogatásra elkülönített
0 e Ft
3. Gyömrő Város Önkormányzat költségvetése
3.1. Kötelező feladatok
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi kötelező
feladatainak költségvetési főösszegét 1.746.248 ezer forintban állapítja meg.
10. § Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................. 801.393 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ....................... 123.970e Ft
amelyből
ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, ..................... 29.297 e Ft
bb) lakosságtól, ........................................................................... 0 e Ft
bc) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó fejlesztési pénzeszközből, ................................... 46.168 e Ft
származó működési pénzeszközből, .................................... 22.000 e Ft
bd)államháztartáson belülről , ........................................... 26.505 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel, helyi adó, átengedett adó, pótlék, bírság ............... 237.736 e Ft
d) intézményi működési bevétel, ............................................................... 39.301 e Ft
e) felhalmozási bevétel .......................................................................... 105.183 e Ft
f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz....................................................... 13.380 e Ft
g) hitel felvétel ................................................................................................... 0 e Ft
ga) működési (folyószámla hitel) ................................................. 0 e Ft
gb) fejlesztési
...................................................................... 0 e Ft
h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/.............................................................. 171.247 e Ft
11. § Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: ....................................................................... 590.623 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 97.110 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
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szociális hozzájárulási adó: ................................................. 25.595 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: .............................................. 324.122 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: .............................................. 200 e Ft
ae) speciális és működési célú támogatások: ........................ 63.596e Ft
af) közvetlen támogatások (7. számú melléklet) ................ 80.000 e Ft
ag) közvetett támogatások (8. számú melléklet) tartalmazza
ah) intézményfenntartás kiegészítő finanszírozás: ......................................... 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: .................................................................. 217.606 e Ft
ba) intézményi beruházások összesen .................................... 217.606 e Ft
ebből beruházásonként ........................................................................
-Szt. Imre- Szt István csapadékvíz elvezetésére vízfőnyomó vezeték munkálatai
(tervezés, kivitelezés) .......................................................................... 43.307 e Ft
-szennyvíztisztítási feladatok ellátásához kapcsolódó tervek,
tanulmányok ......................................................................... 7.874 e Ft
-csatornanyomvonal megsüllyedéséből adódó
helyreállítási munkálatai ..................................................... 8.874 e Ft
-felszíni vízbázis védelmi feladatok ellátása
( Döbön patak, Halas patak).................................................. 3.936 e Ft
- víz és szennyvízelvezetéshez kapcsolódó beruházások ..... 68.630 e Ft
- Bóbita Óvoda energiakorszerűsítés önerő ........................... 5.433 e Ft
- Kastélydomb közvilágítás .................................................. 3.150 e Ft
- Dózs Gy. út- Tulipán u. forgalomba helyezés ..................... 2.000 e Ft
- földterület vásárlás (3,115 ha) ............................................ 6.230 e Ft
- engedélyek, tervek (buszöböl) ............................................ 5.039 e Ft
- térfigyelő ............................................................................... 394 e Ft
- Tájház közösségi színtér ..................................................... 1.575 e Ft
- Tájház önerő ......................................................................... 315 e Ft
- utak, járda .......................................................................... 3.000 e Ft
- KEOP pályázat (Védőnői ép., Rendőrség) ........................ 22.520 e Ft
- ÁROP pályázat szoftver fejl. .............................................. 1.700 e Ft
- KMOP Kastélydomb ........................................................ 29.456 e Ft
- temető bővítés, kerítés ........................................................ 4.172 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások ....................................................... 0 Ft
c) tartalékok ................................................................................................ 5.397 e Ft
ca) általános tartalék: ..................................................................................... 0 e Ft
cb) céltartalék
5.397 e Ft
d.) önkormányzat költségvetési általános statisztikai
szerveinek nyújtott költségvetési támogatása .................................... 694.261 e Ft
e.) hiteltörlesztés ................................................................................................ 0 e Ft
ea) likvidhitel .............................................................................. 0 e Ft
eb) fejlesztési
0 e Ft
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12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak
nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
A 2014. január 1-i engedélyezett létszám
40,5 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves (statisztikai) létszám-előirányzata 0 fő.
3.2. Önként vállalt feladatok
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi önként vállalt
feladatainak költségvetési főösszegét 236.722 forintban állapítja meg.
14. § Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési bevétel .................................................................................... 3.000 e Ft
b) támogatásértékű bevétel ...................................................................... 211.168 e Ft
c) előző évi pénzmaradvány ........................................................................... 419 e Ft
15. § Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
49.962 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ..................................................... 0 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: .......................................................... 0 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 36.312 e Ft
ad) működési célú pénzeszköz átadás .................................. 13.390 eFt
b) felhalmozási költségvetés:
187.020 e Ft
ba) egyéb felhalmozási kiadások
187.020 e Ft
16. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli
– a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
A 2014. január 1-i engedélyezett létszám .......................
0 fő
3.3. Államigazgatási feladatok
17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi
államigazgatási feladatainak költségvetési főösszegét 53.229 ezer forintban állapítja meg.
18. § Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
b) támogatásértékű bevétel ........................................................................ 30.611 e Ft
c) előző évi pénzmaradvány ........................................................................ 8.840 e Ft
19. § Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: ......................................................................... 53.229 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 31.064 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
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szociális hozzájárulási adó: ................................................... 8.387 e Ft
ac) ellátottak pénzbeli juttatásai: ......................................... 13.778 e Ft
20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak
nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.
A 2014. január 1-i engedélyezett létszám
0 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves (statisztikai) létszám-előirányzata 54 fő.
21.§ Gyömrő Város Önkormányzat adósságot keletkezető ügyletekkel kapcsolatos
kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételeit a 9. számú melléklet, a 2014.
évi előirányzat – összesített felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet
tartalmazza.
4. Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése
4.1. Kötelező feladatok
22. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi kötelező
feladatainak költségvetési főösszegét 217.629 ezer forintban állapítja meg.
23. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
215.276 e Ft
b) intézményi működési bevétel
600 e Ft
c) közhatalmi bevétel
1.100 e Ft
d) előző évi pénzmaradvány
653 e Ft
24. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés
205.580 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .......................................... 109.933 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 29.174 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 66.473 e Ft
b) felhalmozási költségvetés ......................................................................... 12.049 e Ft
bb) beruházás: .................................................................... 12.049 e Ft
ebből beruházásonként:
Adó iroda: postázó és csomagoló gép ................................... 2.047 e Ft
Hivatal: fénymásoló vásárlás ................................................... 236 e Ft
Járási Hivatal kialakítása („A” épület) .................................. 5.829 e Ft
Hivatali átalakítás „B” épület................................................ 3.937 e Ft
25. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak
nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
2014. január 1-i engedélyezett létszám köztisztviselő 34 fő.
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munka törvénykönyv szerint alkalmazott 6 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
4.2. Önként vállalt feladatok
26. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal önként vállalt
feladatainak 2014. évi költségvetési főösszegét 7.643 ezer forintban állapítja meg.
27. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
7.643 e Ft
28. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés ............................................................................ 7.643 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ................................................. 520 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................... 140 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: .................................................. 6.983 e Ft
29. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak
nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
2014. január 1-i engedélyezett létszám
0 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

0 fő

4.3. Államigazgatási feladatok
30. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi
államigazgatási feladatainak költségvetési főösszegét 9.790 ezer forintban állapítja meg.
31. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
9.790 e Ft
32. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés ............................................................................ 9.790 e Ft
aa) ellátottak pénzbeli juttatásai: ........................................... 9.790 e Ft
33. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak
nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a 2014. január 1-i engedélyezett létszám
0 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
0 fő
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34. § Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2013. évi összesített
előirányzat – felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek költségvetése
5. Bóbita, Arany – és Fejlesztő Óvoda
5.1 Kötelező feladatok
35. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda
költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 224.785 ezer forintban állapítja meg.
36. § A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési
bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................. 199.932 e Ft
b) intézményi működési bevétel, ............................................................... 21.695 e Ft
c) előző évi pénzmaradvány ........................................................................ 3.158 e Ft
37. § A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási
előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
224.785 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .......................................... 127.868 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 34.282 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 62.635 e Ft
Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2014. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a 12.
számú melléklet tartalmazza.
38. § (1) A képviselő-testület a Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv
2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint
állapítja meg
A 2014. január 1-i engedélyezett létszám 53,25 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
0 fő
5.2. Önként vállalt feladatok
Az intézmény önként vállalt feladatot nem lát el.
5.3. Államigazgatási feladatok
Az intézmény államigazgatási feladatot nem lát el.
6. Mesevár, Tündérkert- és Kastélydomb Óvoda
6.1. Kötelező feladatok
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39. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Mesevár, Tündérkert- és Kastélydomb
Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 196.649 ezer forintban állapítja
meg.
40. § A Mesevár, Tündérkert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv 2014. évi
költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................. 173.313 e Ft
b) intézményi működési bevétel, ............................................................. 23.320 e Ft
c) előző évi pénzmaradvány ............................................................................. 16 e Ft
41. § A Mesevár, Tündérkert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv 2014. évi kiemelt
kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
196.649 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .......................................... 109.014 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 28.885 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 58.750 e Ft
Mesevár, Tündérkert- és Kastélydomb Óvoda 2014. évi előirányzat – felhasználási
ütemtervét a 13. számú melléklet tartalmazza.
42. § (1) A képviselő-testület a Mesevár, Tündérkert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési
szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint
állapítja meg
A 2014. január 1-i engedélyezett létszám 49,5 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

6.2. Önként vállalt feladatok
Az intézmény önként vállalt feladatot nem lát el.
6.3. Államigazgatási feladatok
Az intézmény államigazgatási feladatot nem lát el.
7. Bölcsőde és Gyermekközpont
7.1. Kötelező feladatok
43. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési
szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 67.941 ezer forintban állapítja meg.
44. § A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei
kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................... 52.931 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ................................. 0 e Ft
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c) intézményi működési bevétel, ............................................................... 14.607 e Ft
d) előző évi pénzmaradvány ........................................................................... 403 e Ft
45. § A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási
előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
67.941 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 42.231 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 11.212 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 14.498 e Ft
Bölcsőde és Gyermekközpont 2014. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a 14. számú
melléklet tartalmazza.
46. § (1) A képviselő-testület a Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2014.
évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
A 2014. január 1-i engedélyezett létszám 23,75 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő
7.2. Önként vállalt feladatok
Az intézmény önként vállalt feladatot nem lát el.
7.3. Államigazgatási feladatok
Az intézmény államigazgatási feladatot nem lát el.
8. Hankó István Művészeti Központ
8.1. Kötelező feladatok
47. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Hankó István Művészeti Központ
költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 37.251 ezer forintban állapítja meg.
48. § A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2014. évi költségvetési
bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................... 35.376 e Ft
b) intézményi működési bevétel, ............................................................... 1.704 e Ft
c) előző évi pénzmaradvány ........................................................................... 171 e Ft
49. § A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási
előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: ......................................................................... 37.251 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ........................................... 14.868 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................... 3.892 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 18.491 e Ft
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b) felhalmozási költségvetés: .......................................................................
0 e Ft
Hankó István Művészeti Központ 2014. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a 15.
számú melléklet tartalmazza.
50. § (1) A képviselő-testület a Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2014.
évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
A 2014. január 1-i engedélyezett létszám 7 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő
8.2. Önként vállalt feladatok
Az intézmény önként vállalt feladatot nem lát el.
8.3. Államigazgatási feladatok
Az intézmény államigazgatási feladatot nem lát el.
9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
51. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre
az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig
terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet
megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület
hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök, óvadéki letét betétként való elhelyezésére a polgármester
jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a
testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a
visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) Az irányító szerv költségvetéséből a támogatás, az állami finanszírozás ütemezésével.
illetve az egyéb helyről átvett pénzeszközökkel azonos ütemben és időarányosan történik.
52. § A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők
vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft
b) köztisztviselők kafetéria juttatás kerete 200.000,- Ft/év/fő.
53. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 16.
számú melléklet tartalmazza.
54. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a
polgármesterre ruházza át.
10. Záró rendelkezések
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55. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1.
napjától kell alkalmazni.
Gyömrő, 2014……………….
Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2014. .
Varga Ernő
jegyző
Gyenes Levente polgármester: Lenne egy módosító indítványa. Javasolja, hogy a 10
napirendi pontot, a Tűzoltóság részéről megjelent urakra tekintettel vegyék előre 2. napirendi
pont elé.
Megállapítja, hogy a képviselő – testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag javasolják, hogy
a 10 napirendi pontot, a Tűzoltóság részéről megjelent urakra tekintettel 2. napirendi pont
előtt tárgyalják.

10. napirendi pont:
Döntés a Monor
elfogadásáról.

Hivatásos

Tűzoltóparancsnokság

2013.

évi

beszámolójának

Gyenes Levente polgármester: Köszönik a Tűzoltóság áldozatos munkáját, továbbra is
számítanak a színvonalas munkájukra. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 2. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a
Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló jelentését
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
18/2014.(II.28.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a
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Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló jelentését
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
(Távozik Béres Károly tűzoltó hadnagy és Gere Imre tűzoltó alezredes meghívott.)

2. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének az igazgatási szünet
elrendeléséről szóló rendelet megalkotásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 3. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi rendelet – tervezetet:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az igazgatási szünet elrendeléséről
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX törvény 232.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel
a közszolgálati tisztviselők munka – és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, közszolgálati
tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről
szóló 30/2012.(III.7.) Kormányrendelet 13.§ (1) bekezdésben foglaltakra az alábbi rendeletet
alkotja:
1.§
A Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2014. július 21.
napjától július 25 napjáig (július 21., július 22., július 23., július 24., július 25., 5 munkanap),
2013. augusztus 11 napjától augusztus 15-ig (augusztus 11., augusztus 12., augusztus 13.,
augusztus 14., augusztus 15., 5 munkanap) tart.
2.§
A Hivatal 2014. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2014. december 22. napja, 2014.
december 23. napja, 2014. december 29. napjától 31. napjáig, és 2015. január 2. napja
(december 22., december 23., december 29., december 30., december 31., 2014. január 2., 6
munkanap)
Záró rendelkezések
3.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Gyömrő, 2014……………………….

Varga Ernő

Gyenes Levente

jegyző

polgármester
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Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2014…………………………
Varga Ernő

jegyző
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014. sz. rendelet
az igazgatási szünet elrendeléséről
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX törvény 232.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel
a közszolgálati tisztviselők munka – és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, közszolgálati
tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről
szóló 30/2012.(III.7.) Kormányrendelet 13.§ (1) bekezdésben foglaltakra az alábbi rendeletet
alkotja:
1.§
A Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2014. július 21.
napjától július 25 napjáig (július 21., július 22., július 23., július 24., július 25., 5 munkanap),
2013. augusztus 11 napjától augusztus 15-ig (augusztus 11., augusztus 12., augusztus 13.,
augusztus 14., augusztus 15., 5 munkanap) tart.
2.§
A Hivatal 2014. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2014. december 22. napja, 2014.
december 23. napja, 2014. december 29. napjától 31. napjáig, és 2015. január 2. napja
(december 22., december 23., december 29., december 30., december 31., 2014. január 2., 6
munkanap)
Záró rendelkezések
3.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Gyömrő, 2014……………………….

Varga Ernő

Gyenes Levente

jegyző

polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2014…………………………
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Varga Ernő

jegyző

3. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő Városi Sportklub 2013. év II. félévi pénzügyi beszámolójának
elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 4. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a Gyömrő Városi Sportklub
2013. év II. félévi önkormányzati támogatás felhasználásáról
szóló beszámolóját az előterjesztett
formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban részvevők száma: 10 fő.
19/2014.(II.28.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrő Városi Sportklub
2013. év II. félévi önkormányzati támogatás felhasználásáról
szóló beszámolóját az előterjesztett
formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

4. napirendi pont:
Jelentés a lejárt idejű határozatokról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi határozati
javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
20/2014.(II.28.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

5. napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Az anyagban szerepel, hogy a Comenius projekt keretében
Gyömrőn vendégeskedtek cserediákok. A Szülők sajnálattal említették, hogy emlékül
semmilyen gyömrői kötődésű ajándékot, könyvet nem tudtak adni a vendégül látott gyerekek
számára. Ez komoly hiányosság jó lenne, ha erre is oda lehetne figyelni.
Gyenes Levente polgármester: Nem tudja, hogy melyik szülő jelezhette ezt, mert 50 db
gyömrői képeskönyvet adtak a Fekete István Általános Iskolának ebből a célból, amit
egyébként saját költségén nyomtattatott, most már harmadjára. Van ilyen ajándékuk és
szoktak is adni.
Gáspár Krisztián képviselő: Nagyon kevés volt.
Gyenes Levente polgármester: Kevés egy szép, színes 3.000,- Ft értékű könyv?
Gáspár Krisztián képviselő: Nincs olyan, Gyömrő múltját bemutató könyv. Úgy gondolja
joggal hiányolták.
Gyenes Levente polgármester: És sem angolul sem olaszul nem jelent meg.
Volcz Zoltánné irodavezető: Az angol nyelvű kiadványból 5 példányt kaptak a vendégek, így
minden ország vihetett ilyet haza, továbbá a Gyerekszemmel Gyömrő c. kiadványt kapták 50
példányban, azaz minden itt lévő vendég egyet.
Gyenes Levente polgármester: Ezek szerint sok szülő jelzése alapján ez kevés volt. Bár
amikor a gyömrői diákok elmentek ilyen pályázat keretében más országba, egy kulcstartóval
tértek haza általában. Bármi jó, csak az nem, amit ők csinálnak. Más kérdés, hozzászólás?
Nincs. Aki az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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a polgármesteri beszámolót az előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
21/2014.(II.28.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a polgármesteri beszámolót az előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

6.1. napirendi pont:
Döntés hozzájárulás megadásáról a Gyömrő, 5820 hrsz-ú ingatlan ingatlannyilvántartási megjelölésének módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Nem volt mellékelve a kérelem, nem tudja, hogy pontosan
melyik területről van szó. Nyilván a Kóczán úti terület együttesről van szó. Valami oka
biztosan van annak, hogy közterületnek van nyilvánítva.
Gyenes Levente polgármester: Nem, ennek nincs oka. Ez az a rész, ami a Pannon adótorony
mellett található. Ha már muszáj minden anyagot felolvasni, akkor megteszi ezt a műszaki
iroda által készített feljegyzéssel is. „A Gyömrő, 5820 hrsz-ú ingatlan ingatlan –
nyilvántartásbeli rendezéséhez. Harcsásné Tancsa Krisztina készítette, mely arról szól, hogy a
Kóczán úti lakóparkban található 5820 hrsz-ú ingatlan részét képezte 2003-ban apportként az
Ingatlanfejlesztő Társaságba bevitt 236 db ingatlannak. Az ingatlan-nyilvántartásban a
Földhivatal tévesen jegyezte be az ingatlant közterületként, az ingatlan nem töltött be
közterületi funkciót.” Az 5820 hrsz-ú ingatlan nyilvántartásban lévő közterület megjelölés
beépítetlen terület megjelölésre történő módosítása a műszaki iroda szerint jogszerű és
szükségszerű. Más kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képező
előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a Gyömrő, Kóczán úti lakóparkban lévő,
5820 hrsz-ú ingatlan jelenleg „közterület” ingatlan-nyilvántartási megjelölése, „beépítetlen
terület” megjelölésre módosuljon.
A terület a település helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
14/2011. (V. 20.) Kt. rendelet alapján Vt-4 építési övezetbe sorolt építési telek.
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Az ingatlan kialakulása óta közterület funkciót nem töltött be, így a módosításnak akadálya
nincs.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
22/2014.(II.28.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
hozzájárul ahhoz, hogy a Gyömrő, Kóczán úti lakóparkban lévő,
5820 hrsz-ú ingatlan jelenleg „közterület” ingatlan-nyilvántartási megjelölése,
„beépítetlen terület” megjelölésre módosuljon.
A terület a település helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
14/2011. (V. 20.) Kt. rendelet alapján Vt-4 építési övezetbe sorolt építési telek.
Az ingatlan kialakulása óta közterület funkciót nem töltött be, így a módosításnak
akadálya nincs.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.

7. napirendi pont:
Tájékoztatás a Gyömrő Város Önkormányzatánál végzett Állami Számvevőszéki
vizsgálatról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Az gondolja, hogy minden vezetésnek hasznos, ha időnként
tükröt tartanak elé és objektív mutatók segítségével világítanak rá az adott szervezet
működésére. Maga részéről számos alkalommal jelezte, hogy a város fejlesztésének alapjai 25
évvel a rendszerváltás óta sem megoldott a város pénzügyi helyzete ingatag a költségvetést
folyamatosan eseti bevételek tartják egyensúlyban. Ennek az lett a következménye, hogy a
város eladósodott és szinte a teljes vagyonát felélte. Az előttük fekvő anyag pontosan erre
mutat rá. A város pénzügyi egyensúlya a vizsgált 2010 és 2013 közötti időszakban nem volt
biztosítva és az adósságkonszolidáció ellenére a bevételek nem biztosítják a fennálló
kötelezettségek fedezetét. Erre a lesújtó megállapításra egy 12 éve regnáló vezetés esetén
semmilyen mentség nem található. A felelősség egyértelműen a jelenlegi városvezetést
terheli. A szabályszerűségi hibák esetén csak jelezni szeretné, hogy a maga részéről jelezte a
hitelek felvételénél, hogy a hitel fedezeti biztosítékként a költségvetési támogatást felajánlani
nem lehet és ezt a véleményét erősíti meg az elmarasztaló megállapításában az Állami
Számvevőszék. A Számvevőszék 30 napon belül intézkedési tervet írt elő. Azt, hogy hol a
terv azt nem tudja. Az Állami Számvevőszék megállapításait egy külön lapra másolták és a
lap tetejére írták, hogy intézkedési terv. Egy stabilizációs program elkészítését írta elő a
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jelentés, amely a pénzügyi egyensúly helyreállítását tűzi ki célul. A stabilizációs programról
sokat nem tudnak, gondolja, hogy nem is készült. Azt gondolja, hogy ebben már érdemben
valamit láthatnak.
Gyenes Levente polgármester: Köszöni szépen.
Varga Ernő jegyző: Két dolgot szeretne elmondani. Az Állami Számvevőszéki végleges
jelentés 2014. január 27-én érkezett az önkormányzathoz. Ezt megelőzően decemberben
kaptak egy tervezetet, ami valóban nem volt publikus. Polgármester úrral átbeszélték az ÁSZ
jelentésben foglaltakat. Képviselő úr által is jelen hozzászólásában megjelölt mondatot arról,
hogy „a működésre vonatkozó számláról folyósítottak” – már akkor egyeztették a
Számvevőszékkel, de úgy gondolták, hogy nem kívánják észrevételüket benyújtani ezzel
kapcsolatban. Szabálytalanságot ezzel nem követtek el. Egyébként a vizsgálat alatt volt egyéb
eljárás, amiről szintén pozitívan jött ki az Állami Számvevőszékkel szemben az
önkormányzat. A közbeszerzési eljárásra gondol. Az önkormányzat nyerte meg az eljárást. A
vizsgálat lezárását követően a vizsgálatot végzők egy személyes megbeszélést
kezdeményeztek, ahol a jegyzőnek és a pénzügyi irodavezetőnek kellett megjelenni. Ők ennek
eleget tettek, a beszélgetés lényegében 2-3 perc alatt lezajlott, ugyanis azt mondta a jelenlévő
két vizsgáló, hogy úgy érzi, a vizsgálat zökkenőmentesen lezajlott, előzetesen annyit
mondtak, hogy az önkormányzat gazdálkodása nagyon közel van a jó gazdálkodáshoz. Ha a
képviselő úr felmegy az ÁSZ honlapjára, meg lehet tekinteni az ugyanilyen témájú
vizsgáltatok jelentéseit egyéb önkormányzatoknál is. Gyömrő Város Önkormányzatának
gazdálkodása semmivel nem rosszabb, mint a többi önkormányzaté. A gazdasági
megalapozottságról annyit szeretne elmondani, hogy nekik előírás szerint kell az ütemtervet
elkészíteni, ami az összefoglaló jelentés végén található, és az tartalmazza, hogy milyen
intézkedéseket kell tennie a polgármesternek és a jegyzőnek. Két pontot fogalmaz meg a
polgármester úrnak, és egyet neki. Arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy az intézkedések 1
pontja már nem releváns, hisz a biztosíték esetében kifogásolt témában már nem kell
intézkedni, mert a második konszolidáció keretében ez rendeződött és nem releváns. Már csak
egy mondatot szeretne elmondani. Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes úr, amikor az
önkormányzatok második konszolidációjával kapcsolatos sajtótájékoztatót tartott Gyálon,
ahova a jegyzőket is meghívták, konkrétan kijelentette, hogy a konszolidáció első és második
ütemére nem az önkormányzatok felelőtlen gazdálkodása miatt volt szükség, hanem amiatt,
hogy az elmúlt időszakban az önkormányzatok olyan mennyiségű feladatot kaptak, amit nem
követett le a központi költségvetésből történő finanszírozás.
Gyenes Levente polgármester: Köszöni szépen. 12 éve polgármester, nem ez az első ÁSZ
vizsgálat, mondhatja, hogy a sokadik, hiszen kötelesek minden egyes bejelentést kivizsgálni.
Nagyon sok vizsgálaton vannak túl, melyek közül volt, ami átfogó és volt, ami csak egy
területre terjedt ki. Egyébként éppen megint elkezdődik egy vizsgálat. Nagyon sok
jegyzőkönyvet látott már, de eddig ez volt a legjobb. Ez tartalmazta a legkevesebb
megállapítást, ez értékelte a legjobbra a gazdasági helyzetet. Felhívná a képviselők figyelmét,
hogy 3 évvel ezelőtt még 3,2 milliárd Ft-ból gazdálkodtak, idén azonban 1,6 milliárd Ft-ból
gazdálkodtak. Ahhoz képest, hogy mennyivel csökken a finanszírozásuk, egyre kevesebb a
támogatásuk, ehhez képest egyre hatékonyabb a gazdálkodásuk. Ez köszönhető a pénzügyi
tervezésnek, a képviselő – testületnek. Lehet a hiányosságokat feltupírozni és felnagyítani és
negatív bizonyítványt kiállítani az elmúlt 12 évről, de úgy gondolja, hogy ez a jegyzőkönyv
inkább az ellenkezőjét mutatja.
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Spaits Miklós képviselő: Röviden csak annyit tenne hozzá, hogy képviselőként már volt
alkalma jó néhány jelentést átolvasni. Nem tiszte, hogy minőségében és súlyosságában ezt
megítélje, de úgy gondolja, hogy az elmúlt időszakban lefolytatott vizsgálatok közül ez a
legjobb eredmény. Amit tudni kell, hogy az ÁSZ nem döntőbíróság, csak véleményt
fogalmaznak meg, de nagyon könnyű helyzetben vannak, hiszen nem ők gazdálkodnak az
önkormányzatok vagyonával. Azt gondolja, hogy a jelentésben megfogalmazottak akár
támadhatóak is lehetnének, egy ilyen vitában a bíróság dönthetne, melynek valóban nincs
értelme. A cél, hogy minél hatékonyabban működjenek, minél kevesebb támadási felületet
adjanak, de az tény, hogy ilyen rövid jelentés még nem fogalmazódott meg.
Gáspár Krisztián képviselő: Örül, hogy ilyen pozitív gondolkodásokat hallhatott. Ami le van
írva, hogy a bevételek nem biztosítják a fennálló kötelezettségek fedezetét. Lehet, hogy
máskor és máshol is mondtak már ilyet, de ezt pozitívan értékelni érdekes. Ez azt jelenti, amit
már ő is elmondott, méghozzá, hogy vagyonfelélés történik és eseti bevételek tartják
egyensúlyban a költségvetést. Ez van 12 éve, amit ő negatívan értékel. Örül, hogy
polgármester úr ezt pozitívan értékeli, ő nem tudja.
Gyenes Levente polgármester: Pontosan ezért mondta a miniszterelnök helyettes úr, hogy
mivel tisztában vannak azzal, hogy az önkormányzatok leterhelése ide vezetett szükség volt a
konszolidációra a teljes önkormányzati szektorban.
Gáspár Krisztián képviselő: A polgármester úr által elmondott számadatok nyilván
csúsztatások, hiszen a feladatok is változtak. Ezért kell elolvasni egy ilyen jelentést, hogy
objektív számadatokat is lássanak. Minek kell ilyeneket mondani, amikor tudják, hogy az
iskolák fenntartása nem tartoznak az önkormányzathoz. Nem kell olyan számokat bedobni,
amit nem tudnak objektíven értékelni. Leírja a jelentés, hogy 500 millió Ft-tal csökkent az
önkormányzatok kiadása az iskolák államosításával.
Spaits Miklós képviselő: Akkor miért nem mondja meg, hogy mit kellene csinálni?
Gáspár Krisztián képviselő: Mert az nem az ő dolga. Az ellenőrző szerv elmondja, hogy egy
pénzügyi ütemezést és programtervet kellene csinálni. Megmondja a megoldást, amit ő is
mond évek óta.
Mezey Attila alpolgármester: Röviden annyit szeretne elmondani és talán az egész vitát
annyival szeretné lezárni, hogy amit Gáspár Krisztián képviselő úr elmondott, az a szakmai
ismeretek totális hiányáról tesz tanúbizonyságot. Amennyiben valaki egyáltalán nem tudja,
hogy jelen pillanatban milyen az önkormányzatok helyzete, az mondhat ilyet. Tehát a
képviselő úr Alaszkából érkezett volna és elolvassa a jelentést, a felszólalása vélhetően
helyénvaló lett volna. De miután a magyar önkormányzatok helyzete az elmúlt évben elég
siralmas volt és valószínűleg ez a mondat 3200 másik település vizsgálati jelentésében is
megjelent egy – két kivétellel, ezt az állam is alátámasztotta. Alátámasztotta, hogy ilyen hiány
az önkormányzatok nagy részénél van, és pontosan ezért osztott ki a tavalyi évben 40milliárd
Ft-ot. Érzékelte, hogy az állam által adott támogatás nem fedezi az állam által adott feladatok
finanszírozását. A tavalyi évben hozzávetőleg 200 millió Ft kiegészítő támogatást kaptak
annak érdekében, hogy a kötelezően előírt feladatokat teljesíteni tudják. A mondat valós, így
kimagyarázva és így tálalva egy dologra alkalmas, méghozzá, hogy félrevezesse azokat, akik
ezt a kijelentést hallgatják. A másik észrevétele Gáspár Krisztián képviselő úr szakmai
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javaslataihoz és tanácsaihoz az az, hogy az önkormányzat az elmúlt 12 évben okszerűen és
kellő közgazdaságtani alátámasztással vett fel hitelt. Képviselő úr mindig azt mondta, hogy
nem szabad hitelt felvenni. Az idő és történelem véleménye szerint abszolút a város kárára
szolgált, sokkal több hitelt kellett volna felvenni és azt most ugyan úgy konszolidálta volna az
állam és még több felújítást tudtak volna csinálni a városban. Akár az utakat, intézményeket
tudták volna még fejleszteni. Köszönik szépen a remek, jó tanácsot arról, hogy nem szabad
hitelt felvenni. Más települések sokkal több hitelt vettek fel, a konszolidáció végén sokkal
jobban jártak. A hitelfelvételről szóló tanácsot jó, hogy nem fogadták meg és nem is kell ezzel
büszkélkedni. Az ÁSZ jelentésről a biztosok elmondták, hogy az átlagos magyar
önkormányzatokhoz képest jónak mondható. Egy intézkedést tett a közbeszerzéssel
kapcsolatban a Döntőbizottságnál egy vélt szabálytalanság miatt. Ezt a bizottság elutasította
és az önkormányzatnak adott igazat. Jogszabálysértést a vizsgálat nem tárt fel. Tehát úgy
gondolja, hogy erre a jelentésre büszkék lehetnek, legalábbis az asztalnál ülők közül azok,
akik kellő szakmai ismeretek birtokában meg tudják ítélni a jelentés valós tartalmát,
kimenetelét, eredményét.
Gáspár Krisztián képviselő: Azt gondolja, hogy tipikus példája a felelőtlen gazdálkodásnak
az, hogy minél több hitelt vegyenek fel, majd az állam lefinanszírozza. Ilyen szemlélet juttatta
ezt az országot a jelenlegi gazdasági válságba, amiben most van és amivel küszködik a
jelenlegi kormányzat. Az, hogy a jelenlegi kormányzat nem hagyta nehéz helyzetben a
felelőtlenül gazdálkodó önkormányzatokat, azt inkább meg kellene köszönni. Ez a baj, hogy
ilyen döntéshozók vannak nem csak Gyömrőn, hanem egyéb más helyen is, ettől kellene már
megszabadulni.
Gyenes Levente polgármester: Köszöni szépen a hasznos és jó hozzászólást. Tartalmas volt
nagyon. Más kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képező
előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az alábbi határozatot hozza:
1. Az Állami Számvevőszék – önkormányzat pénzügyi, gazdálkodási helyzete, értékelésének
és gazdálkodása szabályosságának ellenőrzése – tárgyában készült jelentésben foglaltakat
elfogadja, tudomásul veszi.
2. A jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet
az előterjesztett formában jóváhagyja.
3. Az intézkedési terv a határozat mellékletét képezi.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
…/2014. (II.28.) sz. önkormányzati határozat melléklete
Az Állami Számvevőszék Gyömrő Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzete
értékelésének, és gazdálkodása szabályosságának ellenőrzéséről szóló jelentésében foglalt
hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedési terve
Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai alapján:
A Polgármesternek
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1. A működési jövedelemtermelő képesség és a feladatellátás összhangjának megteremtése,
valamint a pénzügyi egyensúly helyreállítása, hosszú távú fenntarthatósága érdekében felelősök
és határidők megjelölésével kezdeményezzen intézkedéseket, melyek keretében:
a) fel kell mérni a költségvetési rendelettervezet, valamint annak évközi módosítása
előterjesztését megelőzően a bevételszerző és kiadáscsökkentő lehetőségeket, és a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a bevételek növelését, a kiadások csökkentését szolgáló intézkedések
bevezetéséhez szükséges – a Htv. 140. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jegyző által elkészített
– döntési javaslatát;
Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi irodavezető
Határidő: azonnal, folyamatos
b) a Képviselő-testület elé kell terjeszteni jóváhagyásra – a Htv. 140. § (1) bekezdés a) pontja
alapján a jegyző által elkészített - az Önkormányzat gazdasági helyzetének elemzésén alapuló, a
pénzügyi egyensúlyi helyzet helyreállítását, hosszú távú fenntartását valamint az
adósságállomány újratermelődésének elkerülését biztosító intézkedéseket tartalmazó
stabilizációs programot.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2014. 04. 30.
2.Az Önkormányzat a 2011. augusztus 26-án és szeptember 26-án megkötött fejlesztési célú hitel
szerződéseiben a pénzintézet számára a költségvetési számlája és további pénzforgalmi vagy
pénzforgalmi jellegű bankszámlái tekintetében - az Ötv.88. § (1) bekezdés b) pontjában³ és az
Ámr. 174.§ (11) bekezdésében foglalt előírásokat megsértve – azonnali inkasszós jogot
biztosított, ezáltal a hitel fedezeteként a központi költségvetésből származó bevételeit is
felajánlotta.
A pénzintézeti kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos jogszerű biztosíték, illetve fedezet
felajánlása érdekében:
a) jövőbeni hitelfelvétel és kötvénykibocsátás fedezeteként az Áht. 84.§ (4) bekezdésében,
továbbá az Ávr. 145. § (2) bekezdésében előírtak szerint az Önkormányzat általános
működésének és ágazati feladatainak támogatása, továbbá a költségvetési támogatás nem
kerülhet felhasználásra, a költségvetési támogatások folyósítására szolgáló, elkülönített
bankszámláról hiteltörlesztés nem teljesíthető;
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, folyamatos
b) a jogellenes állapot az önkormányzatok konszolidációjával 2014. 02.28-án megszűnik, ezért a
jogszerű biztosíték cseréje nem releváns.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2014. 02. 28.
A Jegyzőnek
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1.
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletében a működési költségvetés Mötv.
111.§ (4) bekezdésében előírt egyensúlyát oly módon biztosították, hogy 260,9 millió Ft
működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásból és 0,8 millió Ft központosított
működési célú előirányzatból származó bevételt is figyelembe vettek, ezáltal a bevételi
előirányzatok tervezése az Áht. 12. § (1) bekezdésében előírtak ellenére közgazdaságilag nem
megalapozott módon történt.
A jövőben a költségvetési rendelettervezetben a működési költségvetés Mötv. 111.§ (4)
bekezdésében előírt egyensúlyának biztosításakor a bevételeket az Áht. 12. § (1) bekezdésének
megfelelően, közgazdaságilag megalapozottan kell meghatározni.
Felelős: jegyző, pénzügyi irodavezető
Határidő: azonnal, folyamatos
Gyömrő, 2014. február 28.
Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester

elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
23/2014.(II.28.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1. Az Állami Számvevőszék – önkormányzat pénzügyi, gazdálkodási helyzete,
értékelésének és gazdálkodása szabályosságának ellenőrzése – tárgyában készült
jelentésben foglaltakat elfogadja, tudomásul veszi.
2. A jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet
az előterjesztett formában jóváhagyja.
3. Az intézkedési terv a határozat mellékletét képezi.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
23/2014. (II.28.) sz. önkormányzati határozat melléklete
Az Állami Számvevőszék Gyömrő Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzete
értékelésének, és gazdálkodása szabályosságának ellenőrzéséről szóló jelentésében foglalt
hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedési terve
Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai alapján:
A Polgármesternek
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2. A működési jövedelemtermelő képesség és a feladatellátás összhangjának megteremtése,
valamint a pénzügyi egyensúly helyreállítása, hosszú távú fenntarthatósága érdekében felelősök
és határidők megjelölésével kezdeményezzen intézkedéseket, melyek keretében:
a) fel kell mérni a költségvetési rendelettervezet, valamint annak évközi módosítása
előterjesztését megelőzően a bevételszerző és kiadáscsökkentő lehetőségeket, és a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a bevételek növelését, a kiadások csökkentését szolgáló intézkedések
bevezetéséhez szükséges – a Htv. 140. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jegyző által elkészített
– döntési javaslatát;
Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi irodavezető
Határidő: azonnal, folyamatos
b) a Képviselő-testület elé kell terjeszteni jóváhagyásra – a Htv. 140. § (1) bekezdés a) pontja
alapján a jegyző által elkészített - az Önkormányzat gazdasági helyzetének elemzésén alapuló, a
pénzügyi egyensúlyi helyzet helyreállítását, hosszú távú fenntartását valamint az
adósságállomány újratermelődésének elkerülését biztosító intézkedéseket tartalmazó
stabilizációs programot.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2014. 04. 30.
2.Az Önkormányzat a 2011. augusztus 26-án és szeptember 26-án megkötött fejlesztési célú hitel
szerződéseiben a pénzintézet számára a költségvetési számlája és további pénzforgalmi vagy
pénzforgalmi jellegű bankszámlái tekintetében - az Ötv.88. § (1) bekezdés b) pontjában³ és az
Ámr. 174.§ (11) bekezdésében foglalt előírásokat megsértve – azonnali inkasszós jogot
biztosított, ezáltal a hitel fedezeteként a központi költségvetésből származó bevételeit is
felajánlotta.
A pénzintézeti kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos jogszerű biztosíték, illetve fedezet
felajánlása érdekében:
a) jövőbeni hitelfelvétel és kötvénykibocsátás fedezeteként az Áht. 84.§ (4) bekezdésében,
továbbá az Ávr. 145. § (2) bekezdésében előírtak szerint az Önkormányzat általános
működésének és ágazati feladatainak támogatása, továbbá a költségvetési támogatás nem
kerülhet felhasználásra, a költségvetési támogatások folyósítására szolgáló, elkülönített
bankszámláról hiteltörlesztés nem teljesíthető;
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, folyamatos
b) a jogellenes állapot az önkormányzatok konszolidációjával 2014. 02.28-án megszűnik, ezért a
jogszerű biztosíték cseréje nem releváns.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2014. 02. 28.
A Jegyzőnek
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2.
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletében a működési költségvetés Mötv.
111.§ (4) bekezdésében előírt egyensúlyát oly módon biztosították, hogy 260,9 millió Ft
működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásból és 0,8 millió Ft központosított
működési célú előirányzatból származó bevételt is figyelembe vettek, ezáltal a bevételi
előirányzatok tervezése az Áht. 12. § (1) bekezdésében előírtak ellenére közgazdaságilag nem
megalapozott módon történt.
A jövőben a költségvetési rendelettervezetben a működési költségvetés Mötv. 111.§ (4)
bekezdésében előírt egyensúlyának biztosításakor a bevételeket az Áht. 12. § (1) bekezdésének
megfelelően, közgazdaságilag megalapozottan kell meghatározni.
Felelős: jegyző, pénzügyi irodavezető
Határidő: azonnal, folyamatos
Gyömrő, 2014. február 28.
Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester

8. napirendi pont:
Döntés a Széki Teleki László Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolójának elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 7. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a Széki Teleki László Közalapítvány
2013. év tevékenységéről
szóló pénzügyi beszámolóját az előterjesztett
formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
24/2014.(II.28.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Széki Teleki László Közalapítvány
2013. év tevékenységéről
szóló pénzügyi beszámolóját az előterjesztett
formában elfogadja.
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Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

9. napirendi pont:
Döntés a 2013. belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 8. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy Vincent Auditor Kft. 2013. évben elvégzett
belső ellenőrzéséről készült összefoglalóját az
előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
25/2014.(II.28.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy Vincent Auditor Kft. 2013. évben elvégzett
belső ellenőrzéséről készült összefoglalóját az
előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

11. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 2013. év II. félévi szakmai
beszámolójának elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 9. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a
Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 2013. II. félévi szakmai tevékenységről
szóló beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
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elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
26/2014.(II.28.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a
Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 2013. II. félévi szakmai
tevékenységről szóló beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

12. napirendi pont:
Döntés a Vecsési Gondozási Központ 2013. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 10. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a Vecsési Gondozási Központ
2013. évi szakmai tevékenységről szóló beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
27/2014.(II.28.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Vecsési Gondozási Központ
2013. évi szakmai tevékenységről szóló beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

13. napirendi pont:
Döntés a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi szakmai beszámolójának
elfogadásáról.
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Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 11. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2013. évi szakmai tevékenységről szóló beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
28/2014.(II.28.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2013. évi szakmai tevékenységről szóló beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

14. napirendi pont:
Döntés a 115/2013.(V.07.) sz. önkormányzati határozat módosítására vonatkozó kérelem
elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 12. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Gyömrő Város Önkormányzata által fenntartott-, működtetett intézmények
bérbeadásának díjait 2014. március 1-től az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Közoktatási intézmények (iskolák)
tanterem:
bruttó 2.300,- Ft/óra
számítástechnikai szaktanterem:
bruttó 3.600,- Ft/óra
tornaterem:
bruttó 3.600,- Ft/óra*
tornaszoba:
bruttó 2.800,- Ft/óra*
*az összeg 60%-a, amennyiben kizárólag saját intézményben tanulói jogviszonyban
levő gyermekek részére, a teljes tanévhez illeszkedő program megvalósítása esetén.
minimum egy tanévre szóló, iskolarendszerű oktatás esetén, illetve :
tanterem:
bruttó 1.500,- Ft/óra
számítástechnikai szaktanterem:
bruttó 2.000,- Ft/óra
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Óvodában, bölcsődében:
csoportszoba:
bruttó 1.600,- Ft/óra
tornaszoba:
bruttó 2.800,- Ft/óra*
*60%, amennyiben kizárólag saját intézményben tanulói jogviszonyban levő
gyermekek részére, a teljes tanévhez illeszkedő program megvalósítása esetén.
Művészeti Központ:
alagsori foglalkoztató:
bruttó 3.800,- Ft /óra
alagsori foglalkoztató nagyterem: bruttó 3.800,- Ft /óra
öltöző:
bruttó 2.600,- Ft/óra
színpad:
bruttó 6.400,- Ft/óra
intézményi bál (színpad, aula):
bruttó 38.000,- Ft/alkalom
külsős rendezvény (színpad, aula): bruttó 26.000,- Ft/óra
aula képzőművészeti kiállítás előkészítés:
ingyenes
aula képzőművészeti kiállítás megnyitó ünnepség:
bruttó 6.400,- Ft+Áfa/óra
aula képzőművészeti kiállítás nyitvatartási/látogatási időszak: bruttó 6.400,- Ft/nap
Sportcsarnok:
rendszeres bérlés esetén
óradíj
bruttó 6.000,- Ft/óra
alkalmi bérlés esetén:
óradíj:
bruttó 10.000,- Ft/óra
egész napos rendezvény esetén (8 óra időtartamra)
bruttó 48.000,- Ft/esemény + minden megkezdett óra bruttó 10.000,- Ft/óra
Helyi szervezésű nyári táborok, gyömrői intézményekbe/egyesületekbe tartozó
gyermekek részére:
Sportcsarnok:
bruttó 10.000,- Ft/nap
Közoktatási intézmény (iskolák): bruttó 5.000,- Ft/nap
Óvoda, bölcsőde:
bruttó 5.000,- Ft/nap
Művészeti Központ:
bruttó 5.000,- Ft/nap
Tájház:
bruttó 5.000,- Ft/nap
2. Az új bérleti díjtételek megállapításával egyidőben 115/2013. (V.07.) sz. határozat
hatályát veszti.
3. A határozat hatályba lépését megelőzően, határozott idejű szerződéseket jelen
határozat rendelkezései nem érintik.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
29/2014.(II.28.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Gyömrő Város Önkormányzata által fenntartott-, működtetett intézmények
bérbeadásának díjait 2014. március 1-től az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Közoktatási intézmények (iskolák)
tanterem:
bruttó 2.300,- Ft/óra
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számítástechnikai szaktanterem:
bruttó 3.600,- Ft/óra
tornaterem:
bruttó 3.600,- Ft/óra*
tornaszoba:
bruttó 2.800,- Ft/óra*
*az összeg 60%-a, amennyiben kizárólag saját intézményben tanulói jogviszonyban
levő gyermekek részére, a teljes tanévhez illeszkedő program megvalósítása esetén.
minimum egy tanévre szóló, iskolarendszerű oktatás esetén, illetve :
tanterem:
bruttó 1.500,- Ft/óra
számítástechnikai szaktanterem:
bruttó 2.000,- Ft/óra
Óvodában, bölcsődében:
csoportszoba:
bruttó 1.600,- Ft/óra
tornaszoba:
bruttó 2.800,- Ft/óra*
*60%, amennyiben kizárólag saját intézményben tanulói jogviszonyban levő
gyermekek részére, a teljes tanévhez illeszkedő program megvalósítása esetén.
Művészeti Központ:
alagsori foglalkoztató:
bruttó 3.800,- Ft /óra
alagsori foglalkoztató nagyterem: bruttó 3.800,- Ft /óra
öltöző:
bruttó 2.600,- Ft/óra
színpad:
bruttó 6.400,- Ft/óra
intézményi bál (színpad, aula):
bruttó 38.000,- Ft/alkalom
külsős rendezvény (színpad, aula): bruttó 26.000,- Ft/óra
aula képzőművészeti kiállítás előkészítés:
ingyenes
aula képzőművészeti kiállítás megnyitó ünnepség:
bruttó 6.400,- Ft+Áfa/óra
aula képzőművészeti kiállítás nyitvatartási/látogatási időszak: bruttó 6.400,- Ft/nap
Sportcsarnok:
rendszeres bérlés esetén
óradíj
bruttó 6.000,- Ft/óra
alkalmi bérlés esetén:
óradíj:
bruttó 10.000,- Ft/óra
egész napos rendezvény esetén (8 óra időtartamra)
bruttó 48.000,- Ft/esemény + minden megkezdett óra bruttó 10.000,- Ft/óra
Helyi szervezésű nyári táborok, gyömrői intézményekbe/egyesületekbe tartozó
gyermekek részére:
Sportcsarnok:
bruttó 10.000,- Ft/nap
Közoktatási intézmény (iskolák): bruttó 5.000,- Ft/nap
Óvoda, bölcsőde:
bruttó 5.000,- Ft/nap
Művészeti Központ:
bruttó 5.000,- Ft/nap
Tájház:
bruttó 5.000,- Ft/nap
2. Az új bérleti díjtételek megállapításával egyidőben 115/2013. (V.07.) sz. határozat
hatályát veszti.
3. A határozat hatályba lépését megelőzően, határozott idejű szerződéseket jelen
határozat rendelkezései nem érintik.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

15. napirendi pont:
Döntés a Hankó István Művészeti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadásáról.
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Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 13. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a
Hankó István Művészeti Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatát
az előterjesztett formában jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
30/2014.(II.28.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a
Hankó István Művészeti Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatát
az előterjesztett formában jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

16. napirendi pont:
Döntés Maszló Györgyné Gyömrő, Bimbó u. 73. lakos kérelmének ismételt
megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Vízvezeték kiépítésénél szerepel 295 ezer Ft és 1millió Ft. Az 1
millió Ft-ra is szükség van ahhoz, hogy működni tudjon a telephely?
Hodruszky Lajos alpolgármester: Azért szerepel mind a két összeg, mert elviekben nincs
szükség a magasabb összegre, de mivel a vízszolgáltatást már nem a Gyömrő és Térsége
Víziközmű Kft, mint önkormányzati cég végzi, hanem a DAKÖV Kft., előfordulhat, hogy
behajtanak valami egyéb, magasabb összeget.
Varga Ernő jegyző: Tisztelt Képviselő Úr! Az előterjesztést olvasta csak el, vagy a határozati
javaslatot is? A határozati javaslatban semmiféle 1 millió Ft nem szerepel. Konkrétan beírták,
hogy 300ezer Ft + ÁFA az elektromos áram, 295 ezer Ft+ÁFA a vízvezeték kiépítésének az
összege, melyet az önkormányzat biztosít. Erről hoz most a testület határozatot és nem a
milliós tételről.
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Gáspár Krisztián képviselő: Köszöni szépen Jegyző Úrnak a kioktatását, de nem ezt kérdezte.
Nem érti, miért kell ilyen módon válaszolni, de nem azt kérdezte, hogy mi szerepel a
határozati javaslatban. Azt kérdezte, hogy az 1millió Ft kell – e a telep működéséhez, amire a
választ alpolgármester úr megadta. Ezt köszöni szépen. A kiosztást visszautasítja. Nem érti.
Gyenes Levente polgármester: Még szerencse, hogy képviselő úr soha nem oszt ki senkit.
Köszöni szépen. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 14. sz. mellékletét képező
előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
név szerinti szavazással dönt arról, hogy
Maszló Györgyné Gyömrő, Bimbó u. 73. szám alatti lakos – a Gyömrői Árvácskák
Állatotthon vezetője – kérelmének helyt ad,
az Önkormányzat tulajdonát képező 068/89 hrsz-ú 5774 m2 területű,
szántó földterületet elcseréli a Maszló Györgyné 1/1 tulajdonát képező
0127/3 hrsz-ú 3191 m2 területű kivett tanya és szántó művelési ágú földterülettel.
A területcsere célja a Gyömrői Árvácskák Állatotthon kutyamenhely telephelyének
kialakítása a 068/89 hrsz-ú területen.
Megbízza a polgármestert, hogy Maszló Györgynével a területcserére vonatkozó szerződést
kösse meg, a területcsere lebonyolítására, valamint az elektromos áram kiépítésére 300.000,Ft + ÁFA és a vízvezeték kiépítésére 295.000,- Ft + ÁFA összegnek az Árvácska Állatotthon
számlájára történő átutalására az intézkedést tegye meg.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente
Fábián Béla
Garamszegi Sándor
Gáspár Krisztián
Hodruszky Lajos
Kossuth László

igen
igen
igen
igen
igen
igen

Mezey Attila
Spaits Miklós
Székely Attila
Tölli László

igen
igen
igen
igen

31/2014.(II.28.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
név szerinti szavazással dönt arról, hogy
Maszló Györgyné Gyömrő, Bimbó u. 73. szám alatti lakos – a Gyömrői Árvácskák
Állatotthon vezetője – kérelmének helyt ad,
az Önkormányzat tulajdonát képező 068/89 hrsz-ú 5774 m2 területű,
szántó földterületet elcseréli a Maszló Györgyné 1/1 tulajdonát képező
0127/3 hrsz-ú 3191 m2 területű kivett tanya és szántó művelési ágú földterülettel.
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A területcsere célja a Gyömrői Árvácskák Állatotthon kutyamenhely telephelyének
kialakítása a 068/89 hrsz-ú területen.
Megbízza a polgármestert, hogy Maszló Györgynével a területcserére vonatkozó
szerződést kösse meg, a területcsere lebonyolítására, valamint az elektromos áram
kiépítésére 300.000,- Ft + ÁFA és a vízvezeték kiépítésére 295.000,- Ft + ÁFA összegnek
az Árvácska Állatotthon számlájára történő átutalására az intézkedést tegye meg.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.

17. napirendi pont:
Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 15. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
az alábbi határozatot hozza:
1. Gyömrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 24. § /1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a
szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait az alábbiak szerint választja meg:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

számú szavazókör
II. Rákóczi F. Ált. Isk. Bajcsy-Zs.
u. 79-81.

számú szavazókör
II. Rákóczi F. Ált. Isk. Bajcsy-Zs.
u. 79-81.

számú szavazókör
Központi Isk. Szabadság tér 2/b.

számú szavazókör
Általános Isk. Deák Ferenc u. 26.

számú szavazókör
Általános Isk. Csokonai u. 58-60.

számú szavazókör
Általános Isk. Csokonai u. 58-60.

tag
tag
tag

Cserkúti Imréné
Molnárné Füstös Edit
Deme Nándor

BajcsyZsilinszky út
Annahegyi u.
Kossuth tér

98.
2.
31.

tag
tag
tag

Tóthné Gúth Gizella
Németh Lászlóné
Szépvölgyi Zoltán

Béla u.
Akácfasor u.
Mendei

12.
21.
75.

tag
tag
tag

Balogh Györgyné
Horváth Ferencné
Nagy Ferencné

Rudolf u.
Pázmány u.
Táncsics M. út

9
35.
77.

tag
tag
tag

Tóthné Bálint Erzsébet
Goór Tiborné
Márkus Marianna

Deák Ferenc u.
Tulipán u.
Csokonai u.

18.
8.
34/a.

tag
tag
tag

Szabó Judit
Gál Józsefné
Kéri Béláné

Frangepán u.
Pázmány u.
Pázmány u.

20.
1.
46.

tag
tag
tag

Mihály Gyuláné
Gönczyné Szabó Judit
Herrné Poór Katalin

Felvidéki u.
Szt.István út
Felvidéki u.

24.
104.
26.
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7.

8.

9.

számú szavazókör
Általános Isk. Erzsébet u. 20-24.

számú szavazókör
Általános Isk. Erzsébet u. 20-24.

számú szavazókör
II. Rákóczi F. Ált. Isk. Bajcsy-Zs.
u. 79-81.

10. számú szavazókör
Általános Isk. Csokonai u. 58-60.

tag
tag
tag

Varga Imréné
Krakomperger Csilla
Bálint Gáborné

Darányi u.
Wekerle u.
Arany J. u.

58.
11.
18.TT.2

tag

Madách Imre u.

1/b.

tag
tag

Móni Mártonné
Mogyorósi József
Györgyné
Nemesné Rádi Magdolna

Rudolf u.
Segesvári u.

66.
7.

tag
tag
tag

Vozzsanyikovné Papp Irén Fromm Antal u.
Molnárné Papp Ildikó
Üllői út
Zsemberi Andrásné
Csillag K. u.

14.
4.
4.

tag
tag
tag

László Józsefné
Mondok Attiláné
Hatvani Lászlóné

Liszt Ferenc u.
Mendei út
Mendei út

72.
45.
1.

tag

Dobossyné Molnár
Veronika

Bercsényi u.

tag

Szöllősi-Lőrincz Katalin

tag

Herczku László

tag

Kis Endréné

tag
tag

Kalocsai Pálné
Baranyai Istvánné

Táncsics M. u.
Kossuth Ferenc
u.
Simon Mihály tér

tag
tag
tag

Daragó Lászlóné
Fülöp Ferenc Mihályné
Kéri Lászlóné

Frangepán u.
Frangepán u.
Frangepán u.

47.
40/b.
47/a.

tag
tag
tag

Gáti Gézáné
Somogyi Béláné
Falusi Piroska

Szent Imre u.
Határ u.
Szent Imre u.

28/a
46.
15.

tag
tag
tag

Pergerné Albrecht Anna
Mátra Péterné
Murvai Klaudia

Szent Imre u.
Szent Imre u.
Liszt Ferenc u.

133.
131.
84/a.

tag
tag
tag

Dr. Laveczkiné Szilvay
Szilvia
György Lászlóné
Bohuczki Rita

Orgona u.
Bimbó u.
Nefelejcs u.

6.
63.
12/a.

11. számú szavazókör
Központi Isk. Szabadság tér 2/b.

12. számú szavazókör
Általános Isk. Deák Ferenc u. 26.

13. számú szavazókör
Általános Isk. Csokonai u. 58-60.

14. számú szavazókör
Általános Isk. Erzsébet u. 20-24.

15. számú szavazókör
Általános Isk. Erzsébet u. 20-24.

Darányi u.
BajcsyZsilinszky út

24.
28/b
1/1
40.
112/a.
21.
3.

16. számú szavazókör
Általános Isk. Erzsébet u. 20-24.

Nemzetiségi szavazókör
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tag

Török Réka
Hegymegi Szilvia
Varga Bianka

Kölcsey u.
Rudolf u.
Frangepán u.

19.
66/a.
37.

Burján Szilvia
Szálas Istvánné
Farkas Istvánné
Czibula Ferencné
Herczku Barbara
Fodor Zoltán
Csontos Illésné
Beke Gabriella
Kovácsné Gerő Éva

Eperfasor u.
Pál Mihály u.
Bimbó u.
Szt.Imre út
Bajcsy-Zs. Út
Ernő u.
Dózsa Gy. Út
Apafi u.
Hattyú u.

1/a.
7/c
2.
43.
40.
3.
83.
21/a.
14/a.

Póttagok

elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
32/2014.(II.28.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1. Gyömrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 24. § /1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szavazatszámláló
bizottságok tagjait és póttagjait az alábbiak szerint választja meg:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

számú szavazókör
II. Rákóczi F. Ált. Isk. Bajcsy-Zs. u.
79-81.

számú szavazókör
II. Rákóczi F. Ált. Isk. Bajcsy-Zs. u.
79-81.

számú szavazókör
Központi Isk. Szabadság tér 2/b.

számú szavazókör
Általános Isk. Deák Ferenc u. 26.

számú szavazókör
Általános Isk. Csokonai u. 58-60.

számú szavazókör
Általános Isk. Csokonai u. 58-60.

tag
tag
tag

Cserkúti Imréné
Molnárné Füstös Edit
Deme Nándor

Bajcsy-Zsilinszky
út
Annahegyi u.
Kossuth tér

98.
2.
31.

tag
tag
tag

Tóthné Gúth Gizella
Németh Lászlóné
Szépvölgyi Zoltán

Béla u.
Akácfasor u.
Mendei

12.
21.
75.

tag
tag
tag

Balogh Györgyné
Horváth Ferencné
Nagy Ferencné

Rudolf u.
Pázmány u.
Táncsics M. út

9
35.
77.

tag
tag
tag

Tóthné Bálint Erzsébet
Goór Tiborné
Márkus Marianna

Deák Ferenc u.
Tulipán u.
Csokonai u.

tag
tag
tag

Szabó Judit
Gál Józsefné
Kéri Béláné

Frangepán u.
Pázmány u.
Pázmány u.

20.
1.
46.

tag
tag

Mihály Gyuláné
Gönczyné Szabó Judit

Felvidéki u.
Szt.István út

24.
104.
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18.
8.
34/a.

7.

8.

9.

számú szavazókör
Általános Isk. Erzsébet u. 20-24.

számú szavazókör
Általános Isk. Erzsébet u. 20-24.

számú szavazókör
II. Rákóczi F. Ált. Isk. Bajcsy-Zs. u.
79-81.

10. számú szavazókör
Általános Isk. Csokonai u. 58-60.

11. számú szavazókör
Központi Isk. Szabadság tér 2/b.

12. számú szavazókör
Általános Isk. Deák Ferenc u. 26.

13. számú szavazókör
Általános Isk. Csokonai u. 58-60.

14. számú szavazókör
Általános Isk. Erzsébet u. 20-24.

15. számú szavazókör
Általános Isk. Erzsébet u. 20-24.

tag

Herrné Poór Katalin

Felvidéki u.

26.

tag
tag
tag

Varga Imréné
Krakomperger Csilla
Bálint Gáborné

Darányi u.
Wekerle u.
Arany J. u.

58.
11.
18.TT.2

tag
tag
tag

Móni Mártonné
Mogyorósi József Györgyné
Nemesné Rádi Magdolna

Madách Imre u.
Rudolf u.
Segesvári u.

1/b.
66.
7.

tag
tag
tag

Vozzsanyikovné Papp Irén
Molnárné Papp Ildikó
Zsemberi Andrásné

Fromm Antal u.
Üllői út
Csillag K. u.

14.
4.
4.

tag
tag
tag

László Józsefné
Mondok Attiláné
Hatvani Lászlóné

Liszt Ferenc u.
Mendei út
Mendei út

72.
45.
1.

tag
tag

Dobossyné Molnár Veronika
Szöllősi-Lőrincz Katalin

tag

Herczku László

Bercsényi u.
Darányi u.
Bajcsy-Zsilinszky
út

tag
tag
tag

Kis Endréné
Kalocsai Pálné
Baranyai Istvánné

Táncsics M. u.
Kossuth Ferenc u.
Simon Mihály tér

tag
tag
tag

Daragó Lászlóné
Fülöp Ferenc Mihályné
Kéri Lászlóné

Frangepán u.
Frangepán u.
Frangepán u.

47.
40/b.
47/a.

tag
tag
tag

Gáti Gézáné
Somogyi Béláné
Falusi Piroska

Szent Imre u.
Határ u.
Szent Imre u.

28/a
46.
15.

tag
tag
tag

Pergerné Albrecht Anna
Mátra Péterné
Murvai Klaudia

Szent Imre u.
Szent Imre u.
Liszt Ferenc u.

133.
131.
84/a.

tag
tag
tag

Dr. Laveczkiné Szilvay
Szilvia
György Lászlóné
Bohuczki Rita

Orgona u.
Bimbó u.
Nefelejcs u.

6.
63.
12/a.

Török Réka
Hegymegi Szilvia
Varga Bianka

Kölcsey u.
Rudolf u.
Frangepán u.

19.
66/a.
37.

Burján Szilvia
Szálas Istvánné

Eperfasor u.
Pál Mihály u.

1/a.
7/c

24.
28/b 1/1
40.
112/a.
21.
3.

16. számú szavazókör
Általános Isk. Erzsébet u. 20-24.

Nemzetiségi szavazókör
tag

Póttagok
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Farkas Istvánné
Czibula Ferencné
Herczku Barbara
Fodor Zoltán
Csontos Illésné
Beke Gabriella
Kovácsné Gerő Éva

Bimbó u.
Szt.Imre út
Bajcsy-Zs. Út
Ernő u.
Dózsa Gy. Út
Apafi u.
Hattyú u.

18. napirendi pont:
Döntés a Gyömrői IVK Kft. végelszámolás napjának meghatározásáról.
Gyenes Levente polgármester: Erre a napirendi pontra vették fel a végelszámolás napjának
meghatározását, melyet 2014. február 28. napjában állapítják meg. Kérdés, hozzászólás?
Nincs. Aki az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a Gyömrői IVK Kft.
végelszámolás záró időpontját 2014. február 28. napjában
határozza meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
33/2014.(II.28.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrői IVK Kft.
végelszámolás záró időpontját 2014. február 28. napjában
határozza meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

19. napirendi pont:
Bizottsági beszámolók elfogadása.
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.
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2.
43.
40.
3.
83.
21/a.
14/a.

elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
34/2014.(II.28.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 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
… igen szavazattal, … nem szavazattal, … tartózkodással
az Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi Bizottság
beszámolóját az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
35/2014.(II.28.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az 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: 10 fő.
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36/2014.(II.28.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 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
az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
37/2014.(II.28.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 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 Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
38/2014.(II.28.) sz. önkormányzati határozat:
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Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

20. napirendi pont:
Interpellációk.
Gyenes Levente polgármester: Kíván – e valaki interpellálni? Nem.

NAPIREND UTÁNI FELSZÓLALÁS:

Gyenes Levente polgármester: Kíván – e valaki napirend után felszólalni?
Kossuth László képviselő: Köszöni szépen a szót. Szeretné megköszönni, hogy a napokban
elkészült az Erzsébet telepen az Eskü tér melletti parkoló. Szerencsére a tegnapi napon a
betonjárda építése is befejeződött. Őrséget szeretett volna biztosítani, de nem sikerült. Ennek
ellenére nem történt rongálás a friss járdában. Örül neki, hogy ez megvalósult. Köszöni
szépen, hogy szebb és színvonalasabb lett az Eskü tér és környéke.
Gyenes Levente polgármester: Ő csak egy közcélú információt szeretne elmondani. A
mostani hétvégén, szombaton a mentőállomás felújítására szerveznek egy jótékonysági bált,
értelemszerűen, aki még nem vett jegyet az tegye meg, és várják sok szeretettel. A Gyömrő
2000Kör tagsága vállalta, hogy elvégzi a mentőállomás külső, belső felújítását,
rekonstrukcióját. Most az ehhez szükséges anyagokra gyűjtenek a bálon. Már vannak konkrét
felajánlások. Szűcs Lajos Pest Megye Közgyűlés elnöke már jelezte, hogy 100 ezer Ft
készpénzt kíván felajánlani erre a célra.
Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

K.m.f.

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester
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