JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2012.
március 8-án, a Polgármesteri Hivatal „A” épületének tárgyaló termében.
Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester Mezey Attila, Hodruszky Lajos alpolgármester
Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Gáspár Krisztián, Kossuth László, Sas
Zoltán, Székely Attila, Tölli László képviselő.
Távolmaradását előre
jelezte:
Spaits Miklós képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Béres Rita aljegyző
Kissné Páska Andrea pü. irodavezető
Volcz Zoltánné testületi irodavezető
Török Tiborné szociális ügyintéző
Meghívott:

Kertész Gyula Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft. ügyvezető igazgató
Agócs Zoltán Gyömrői TÜF Nonprofit Kft ügyvezető
Hauser Antal Signal TV főszerkesztő

Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
testület határozatképes, 10 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Herczku Dóra vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 10 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadják.
Gyenes Levente polgármester: Kíván-e valaki napirend előtt felszólalni? Nem.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. napirendi pont:
Gyömrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletéhez kapcsolódó
határozatok megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Több kérdése lenne a TÜF Nonprofit Kft. költségvetésével
kapcsolatban. Első körben azt látja, hogy az út és a park fenntartására több önkormányzati
támogatást kap a Kft., mint amennyi a kiadása. Mi ennek az oka? Vasútállomás
üzemeltetésével kapcsolatban azt kommunikálta az önkormányzat, hogy a fenntartási
költségeket fedezi a büfé bérleti díja. A kérdése, hogy 1,2 millió Ft támogatást miért ad az
1

önkormányzat? A TÜF Nonprofit Kft. irodaműködtetésénél kik az alvállalkozók, amire 6
millió Ft önkormányzati támogatást kapnak? A káptalanfüredi tábor bevételt mutat, de a
kiadási oldalon nem jelenik meg semmilyen összeg, továbbá nem látja, hogy a TÜF Kft.
számára mennyi bevételt termel a fitness-terem működése?
Mezey Attila alpolgármester: Azokra a kérdésekre adná meg a választ, ami az önkormányzat
gazdálkodását érinti, a többire Agócs Zoltán tud válaszolni. A vasútállomás valóban
önfenntartó az 1,2 millió Ft a büfé bérleti díja. Gyakorlatilag a Kft. adja bérbe, az
önkormányzat beszedi a pénzt, és egy az egyben átadja. A Sportcsarnok üzemeltetési bevétele
azért nem jelenik meg a TÜF Nonprofit Kft. költségvetésében, mert a Kft mellett egy önálló
városfejlesztő részleget kellett létrehozni a városközpont rehabilitációs pályázat miatt,
melynek önálló vezetője és költségvetése van. A 200 ezer Ft havi bérleti díj, mely be is folyik,
és el is kell számolni vele a támogató hatóságok felé ezért nem látható.
Agócs Zoltán ügyvezető: A táblázatban szereplő számításokban sajnos hiba csúszott, mert
ahhoz, hogy a költségvetést így megtudják húzni több változat is készült. A végszám, ami
lényeges. Az alvállalkozói díjak az irodánál: a könyvvizsgáló, könyvelő és ide sorolják a
számlavezetéssel kapcsolatos díjakat is, továbbá a gyepmesteri tevékenységet. A Tófürdő
esetében a nappali és éjszakai őrzés történik alvállalkozásban.
Gáspár Krisztián képviselő: Véleménye szerint a gyepmesteri tevékenység valóban
alvállalkozói tevékenység a többi nem.
Gyenes Levente polgármester: Mind a könyvvizsgáló mind a gyepmesteri tevékenység
alvállalkozásnak minősül. A TÜF Kft., amit nem tud saját maga ellátni és egy külső személyt
rendszeresen vesz igénybe, melyet ő kiszámláz alvállalkozásnak minősül. Gyakorlatilag a Kft.
szolgáltatásokat vásárol. Megkérdezi a pénzügyi irodavezetőjét, hogy jól tudja-e?
Kissné Páska Andrea pénzügyi irodavezető: Igen jól tudja.
Agócs Zoltán ügyvezető: Válaszolna tovább a képviselő úr kérdéseire. A vasútállomás
esetében az önkormányzati támogatás mellett a másik bevételt az adja, hogy a MÁV Zrt.-vel
van egy háromoldalú konzorciumi megállapodásuk, mely keretén belül a vasútállomást
karbantartják, szigorú elszámolás alapján kimutatják, hogy milyen munkát végeztek el,
mennyi volt ennek az anyagköltsége és leszámlázzák. A tavalyi novemberi testületi ülésen
elmondta, hogy a tábor nem működik gazdaságosan épp ezért, javasolta, hogy vagy adják el,
vagy adják valakinek bérbe, aki üzemeltetni fogja. Akkor a testület úgy döntött, hogy a tábort
egy vállalkozónak adják ki.
Gáspár Krisztián képviselő: Ezt nem kellett volna meghirdetni?
Agócs Zoltán ügyvezető: Úgynevezett meghívásos tárgyalás keretében lett meghirdetve.
Gáspár Krisztián képviselő: Látta az anyagban, hogy sem a ruszin, sem pedig a roma
nemzetiségi önkormányzat számára nem juttat az önkormányzat semmilyen támogatást. A
módosító indítvány az lenne, hogy egy jelképes 50 ezer Ft összegű támogatást mind a két
nemzetiség részére adjanak.
Gyenes Levente polgármester: Mind a ruszin, mind a roma nemzetiségi önkormányzat
törvény alapján az államtól megkapják a működésükhöz szükséges támogatást. Van, hogy az
2

önkormányzat pluszban hozzájárul a költségeihez, de ő a maga részéről nem támogatja, hogy
pluszban adjanak pénzt olyan tevékenységre, amelyet már az állam támogat. Aki Gáspár
Krisztián képviselő úr módosító indítványát elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő – testület 1 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 9
tartózkodással dönt arról, hogy az állami támogatáson felül a ruszin és a roma nemzetiségi
önkormányzat számára 50-50 ezer Ft támogatást nem biztosít.
Gyenes Levente polgármester: Aki az eredeti TÜF Nonprofit Kft. költségvetését elfogadja,
szavazzon.
44/2012. (03.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással
TÜF NP. Kft.
1. pénzügyi szabályzatai az előterjesztett formában jóváhagyja.
2. 2012. évi üzleti tervét 247.063.611,- Ft bevételi és ugyanakkora kiadási főösszegben állapítja
meg. Amely bruttó 191.029.622 Ft saját, és 56.033.989 Ft-ot a TÜF NP. Kft. által végzett
közhasznú tevékenységek támogatására, a tulajdonos önkormányzat biztosítja,

melyből:
Működési támogatásra (igazgatás):
Működési támogatásra (karbantartás):
Parkfenntartásra:
Út-híd fenntartásra:
Gyepmesteri tevékenységre:
Sportcsarnok működési támogatásra:
Helyi busz járat üzemeltetése:
Vasútállomás:

6.302.469,- Ft
16.169.119,- Ft
13.514.829,- Ft
12.884.408,- Ft
1.371.600,- Ft
2.054.469,- Ft
5.000.000,- Ft
1.200.000,- Ft

Összesen:

56.033.989,- Ft
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos.

Gyenes Levente polgármester: Aki a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról
előterjesztett határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.
45/2012. (03.08.) sz. önkormányzati határozat:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással

dönt arról, hogy a Gyömrő Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat részére
pénzügyi forrás hiányában a 2012. évi költségvetésben
önkormányzati támogatást nem biztosít.
Felelős: jegyző.
Hat. idő: azonnal.
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Gyenes Levente polgármester: Aki a Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról
előterjesztett határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.
46/2012. (03.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással

dönt arról, hogy a Gyömrő Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
részére pénzügyi forrás hiányában a 2012. évi költségvetésben
önkormányzati támogatást nem biztosít.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
Gyenes Levente polgármester: Aki az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó
szakfeladatokat tartalmazó határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.
47/2012. (03.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással

dönt arról, hogy az önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó
szakfeladatok rendjét az alábbiakban
határozza meg:
3600001
3600005
3811031
3811035
4120001
4211001
4931021
5220011
5629171
6201001
6800011
6800021
8411731
8412251
8414021
8414035
8419019
8419069
8419079
8419081
8424215
8425315
8542345
8622331
8690411
8690421
8690491

víztermelés, kezelés ellátás
vízmű támogatás
települési hulladék vegyes, ömlesztett begyűjtése, szállítása, átrakása
települési hulladék szállítás támogatása (Cegléd)
lakó-és nem lakó ingatlan építése
út, autópálya építése
városi és elővárosi közúti személyszállítás (helyi autóbusz közlekedés)
közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
munkahelyi étkeztetés
Információ és technológiai szaktanácsadás
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
statisztikai tevékenység
környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása
közvilágítás
város és községközlekedés támogatás (TÜF Kft.)
önkormányzatok elszámolásai
finanszírozási műveletek (betétek, hitelek)
önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveivel (iskolák)
fejezeti és általános tartalékok elszámolása
rendőrségi támogatás
katasztrófavédelem-támogatás
szociális ösztöndíj-Bursa
pályaalkalmassági egészségügyi szűrés
család és nővédelmi egészségügyi gondozás
ifjúság egészségügyi gondozás
egyéb betegség megelőzés (Nefelejcs)
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8810111
8820001
8821141
8821161
8821211
8821221
8821231
8821241
8821291
8822031
8903015
8904411
8904421
8905061
8905095
9101211
9101231
9312015
9329181
9603021

idősek nappali ellátása
önkormányzati szociális ellátás
helyi rendszeres lakásfenntartás támogatás
ápolási díj méltányossági jogon
helyi eseti lakásfenntartási támogatás
átmeneti segély
temetési segély
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
egyéb önkormányzati eseti pénzbeli támogatás
köztemetés
civil szervezetek működésének támogatása
rövid időtartalmú közfoglalkoztatás
hosszabb időtartalmú közhasznú foglakoztatás
egyházak támogatása
m.n.s támogatás
könyvállomány gyarapítás
könyvtári szolgáltatások
versenysport tevékenység támogatás
m.n.s szabadidős szolgáltatás
köztemető fenntartása, működtetése

Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

2. napirendi pont:
Döntés Gyömrő
megalkotásáról.

Város

Önkormányzat

2012.

évi

költségvetési

rendeletének

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Sas Zoltán képviselő: Elsősorban szeretné megköszönni az önkormányzat- és a polgármesteri
hivatal dolgozóinak azt a munkát, amelyet az új költségvetési rendelettervezet előkészítésébe
fektettek, ugyanakkor a jelenlegi kormány hozzáállása számára elfogadhatatlan ezért a Jobbik
Magyarországért Mozgalom képviseletében a szavazástól tartózkodik.
Gyenes Levente polgármester: Köszöni szépen, megérti a képviselő úr álláspontját. Valóban
nem a legjobb a helyzet, de így is működniük kell.
Gáspár Krisztián képviselő: Az előző testületi ülésen azt az információt kapta, hogy nem lesz
a költségvetésben hiány. Most látja, hogy a költségvetés hiánnyal lett tervezve. Ha jól látja
280 millió Ft hitel felvétele van beállítva költségvetésbe, illetve hitel törlesztés 314 millió Ft.
Ezeknek a hátteréről szeretne bővebben tudni. Másik, amit szeretne megemlíteni, hogy a
későbbi napirendi pontok között szerepel a TELEHÁZ Egyesület beszámolója. Véleménye
szerint a televízió nem közszolgálati módon üzemel, épp ezért nem támogatja a 3 millió Ft- os
önkormányzati támogatás juttatását. Akkor amikor az önkormányzati félórában nem szólalhat
meg egy képviselő, akkor a támogatást sem fogja megszavazni, hanem inkább a Gyömrői
gyilkosságok áldozatainak emlékére kellene fordítani.
Mezey Attila alpolgármester: Az utolsó ülésen valóban az hangzott el, hogy az
önkormányzati költségvetést hiány nélkül kell tervezni. Az, hogy ez a valóságban is
megvalósuljon jelen pillanatban, lehetetlen, de lehetetlen rajtuk kívül még kb. 3 ezer
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önkormányzatnál egyaránt. Elkészítettek egy olyan „B” verziós költségvetési tervezetet, ami
papíron hiány nélkül tervezte volna az idei évi költségvetést. Ezt azért tették, mert elméletileg
a törvény szerint más lehetőségük a hiány tervezésére nem lett volna. Azonban időközben
kiderült, hogy egy törvénymódosítás beterjesztése van folyamatban, mely azt tartalmazza,
hogy ahogy eddig, úgy ez után is tervezhessenek az önkormányzatok hiánnyal. A másik
oldala, hogy Gyömrő nagyon szép költségvetést csinál, és jó helyen állnak a költségvetés
stabilitása szempontjából. Ezzel nem szeretnék azt elérni, hogy egy költségvetési kiigazító
támogatást elveszítsenek. A tavalyi évben Maglód is és Monor is 25-40millió Ft-ot kaptak
mindenféle igénylés nélkül, mert annyira rosszak voltak a költségvetési mutatójuk, hogy az
állam ennyi pénzt juttatott az önkormányzatnak, hogy működni tudjon. Gyömrő nem kapott
ilyet, mert stabil volt a gazdálkodásuk a költségvetés alapján. Így, most ez a költségvetés
olyan módon kerül elfogadásra, hogy egy normál összegű, átlagos színvonal de a valós
működési hiányt mutató, és ezen hiányhoz tartozó hitellel lett kalkulálva, mert ebben az
esetben ők is reménykedhetnek abban, hogy kapnak állami támogatást. A környékbeli
településekhez képest hiány szempontjából jól áll Gyömrő.
Kissné Páska Andrea pénzügyi irodavezető: A hitel felvétele a költségvetésben két sorból áll,
egy 125 millió Ft-os fejlesztési- és egy 153 millió Ft-os működési célú hitelből. A fejlesztési
célú az a tavalyi évről áthozott, mert a tavalyi évben a képviselő-testület döntött arról, hogy a
városközpont rehabilitációs pályázathoz fejlesztési hitelt vesz fel. Ebből még 125 millió Ft
nem került lehívásra. A 153 millió Ft a működési egyensúly megtartásához szükséges.
Gyenes Levente polgármester: Köszöni a hozzászólásokat. Aki Gáspár Krisztián képviselő úr
módosító javaslatával egyetért, miszerint a TELEHÁZ Egyesülettől a 3 millió Ft összegű
önkormányzati támogatást vonják meg és ne legyen többé Signal TV és Gyömrő újság, és ezt
az összeget inkább a Gyömrői gyilkosság áldozatainak emléktáblájára fordítsák, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő – testület 1 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 9
tartózkodással dönt arról, hogy a TELEHÁZ Egyesület 3 millió Ft összegű önkormányzati
támogatásának megvonását nem támogatja.
Gáspár Krisztián képviselő: Ő nem azt szeretné, hogy ne legyen többé Signal TV és Gyömrő
újság, hiszen más forrásai is vannak, ettől még tudna működni.
Gyenes Levente polgármester: Megkérdezi a jelen lévő főszerkesztő urat, hogy a támogatás
nélkül tudna a televízió működni?
Hauser Antal: A támogatás nélkül a TV működni nem tud, hiszen a költségvetésük 95%-át az
önkormányzati támogatás adja. Mindemellett megjegyezné, hogy a Signal TV nem
önkormányzati, hanem egy független közszolgálati TV, melynek a fő támogatója az
önkormányzat. Annyi saját minimális bevétele van, melyet plusz munkák elvégzése miatt
kapnak, mert egyébként még a 3 millió Ft sem elég a fenntartásához 1 főállású emberrel.
Gyenes Levente polgármester: Aki Gyömrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési
rendeletének megalkotásával egyetért, szavazzon.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodással megalkotja az
7/2012. sz. rendeletét
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Gyömrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

3. napirendi pont:
Döntés a 25/2002.(XII.19.) sz. a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Itt helyi iparűzési adó módosításáról van szó. A kérdése, hogy
kikre vonatkozik a módosítás, és mennyi ennek az anyagi vonzata?
Varga Ernő jegyző: Mint, ahogy azt az előterjesztésben olvashatta a képviselő úr a helyi
adókról szóló törvény módosítására került sor. Az önkormányzati rendelet eddig az alkalmi
jelleggel történő árusítások szabályozását 3 részre bontotta, de a törvényi változás folyamán
ez a 3 rész 2 részre lett lehatárolva, tehát a településen alkalmi jelleggel ilyen tevékenységet
végzők kerülnek bele. Az építőipartól kezdve az „egyéb” tevékenység alá véleménye szerint
minden bele tartozik. E rendelet módosításánál összeg változásról szó sem volt, ugyan azzal a
3 ezer Ft-os díjtétellel van meghatározva a tevékenység, csak gyakorlatilag a rendeletet a
törvény szövegéhez kellett igazítani.
Gyenes Levente polgármester: Aki a 25/2002.(XII.19.) sz. a helyi iparűzési adóról szóló
rendelet módosítását elfogadja, szavazzon.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja az
8/2012. sz. rendeletét
a 25/2002.(XII.19.) sz. a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról.

4. napirendi pont:
Döntés a 7/2011. (II. 17.) számú a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és
egyéb családi események szolgáltatási díjairól, valamint a Városháza házasságkötő
terme igénybevételének feltételeiről szóló rendeletének módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a rendelet módosításával
egyetért, szavazzon.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja az
9/2012. sz. rendeletét
a 7/2011. (II. 17.) számú a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb
családi események szolgáltatási díjairól, valamint a Városháza házasságkötő terme
igénybevételének feltételeiről szóló rendeletének módosításáról.

5. napirendi pont:
Döntés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról.
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Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a polgármesteri hivatal
alapító okiratának módosítását elfogadja, szavazzon.
48/2012. (03.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Polgármesteri Hivatal alapító okirat
módosítását az előterjesztett formába
elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
Gyenes Levente polgármester: Aki a polgármesteri hivatal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát elfogadja, szavazzon.
49/2012. (03.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát az előterjesztett
formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

6. napirendi pont:
Döntés a 2012. évi teljesítménykövetelmények alapjának meghatározásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a
teljesítménykövetelmények alapjának meghatározásával egyetért, szavazzon.

2012.

50/2012. (03.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló,
2011. évi CXCIX. törvény. 133. §-ában foglaltak alapján,
figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bek-ben, a 10. § (1) bek-ben,
a 34-38. §-aiban foglalt rendelkezésekre, a teljesítmény-követelmények alapját képező célokat a határozat mellékletét képező dokumentumban
foglaltak szerint határozza meg.
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évi

Felkéri a polgármestert, hogy a teljesítmény-követelmények alapját
képező kiemelt célok meghatározására a határozat mellékletében megfogalmazottak
szerint, a jegyző útján gondoskodjon a polgármesteri
hivatal valamennyi közszolgálati tisztviselőjének és a szervezeti egységek vezetői
(irodavezetők) tekintetében az egyéni teljesítmény-követelmények
alkalmazásáról.
Felelős: polgármester, jegyző.
Hat. idő: azonnal és folyamatos.

7. napirendi pont:
Döntés az Országközepe Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának
módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az Országközepe Szakképzés
– szervezési Társulás társulási megállapodásának módosításával egyetért, szavazzon.
51/2012. (03.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással,
dönt arról, hogy elfogadja az Országközepe Szakképzés-szervezési Társulás:
társulási megállapodásának módosítását a melléklet szerinti tartalommal,
valamint a társulási megállapodásának egységes változatát a
melléklet szerinti tartalommal.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: polgármester
Gyenes Levente polgármester: Aki a második határozati javaslattal egyetért, szavazzon.
52/2012. (03.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy az Országközepe Szakképzés-szervezési
Társulás 2012. évi működéséhez szükséges 80.000,- Ft –ot
Gyömrő Város Önkormányzata
2012. évi költségvetése terhére
biztosítja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

8. napirendi pont:
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Döntés a Vecsés és Környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátásra Mikrotérségi
Intézményi Társulás 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki Vecsés és Környéke
családsegítés és gyermekjóléti alapellátásra Mikrotérségi Intézményi Társulás 2011. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, szavazzon.
53/2012. (03.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő- Testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Vecsés és Környéke családsegítés és gyermekjóléti
alapellátásra Mikrotérségi Intézményi Társulás
2011. évi tevékenységéről szóló pénzügyi és
szakmai beszámolóját az előterjesztett
formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

9. napirendi pont:
Döntés a Maglód és Környéke Közösségi Ellátásra Mikrotérségi Intézményi Társulás
2011. év tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Maglód és Környéke
Közösségi Ellátásra Mikrotérségi Intézményi Társulás 2011. év tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja, szavazzon.
54/2012. (03.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő- Testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Maglód és Környéke Közösségi Ellátásra
Mikrotérségi Intézményi Társulás
2011. évi tevékenységéről szóló pénzügyi és
szakmai beszámolóját az előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

10. napirendi pont:
Döntés a TELEHÁZ Egyesület Gyömrő 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
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Gáspár Krisztián képviselő: Ebben a formában, ahogy most a TELEHÁZ Egyesület működik
nem tudja a beszámolót elfogadni. Javasolja továbbá, ha máskor eszközvásárlásra ad az
önkormányzat támogatást, az elidegenítési tilalmat vezessék be.
Gyenes Levente polgármester: Aki a TELEHÁZ Egyesület Gyömrő 2011. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, szavazzon.
55/2012. (03.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a TELEHÁZ Egyesület Gyömrő 2011. évi tevékenységéről
szóló pénzügyi beszámolóját az előterjesztett
formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

11. napirendi pont:
Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás keretében
ellátott Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Monor és Térsége
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás keretében ellátott Pedagógiai Szakszolgálat
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja, szavazzon.
56/2012. (03.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Monor és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás keretében
ellátott Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás
2011. év tevékenységéről szóló
beszámolóját az előterjesztet
formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

12. napirendi pont:
Döntés a Monor és Térsége Önkormányzati
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
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Főépítészi

Társulás 2011.

évi

Gáspár Krisztián képviselő: Többször elmondta, hogy ugyan ezen az áron egy önálló helyi
főépítészt lehetne alkalmazni, mert ennek így nem sok értelme van, épp ezért nem tudja a
beszámolót elfogadni.
Gyenes Levente polgármester: Aki a Monor és Térsége Önkormányzati Főépítészi Társulás
2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja, szavazzon.
57/2012. (03.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Monor és Térsége Önkormányzati Főépítészi Társulás,
Társult Települések Tervtanács
és a főépítész 2011. évi tevékenységéről szóló
szakmai beszámolóját az előterjesztett
formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

13. napirendi pont:
Döntés a Monor és Térsége Önkormányzati
költségvetésének megtárgyalásáról.

Főépítészi

Társulás 2012.

évi

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Monor és Térsége
Önkormányzati Főépítészi Társulás 2012. évi költségvetésével egyetért, szavazzon.
58/2012. (03.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Monor és Térsége Önkormányzati
Főépítészi Társulás működéséhez szükséges
110,- Ft/ összegű hozzájárulást a 2012. évi
költségvetésében biztosítja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

14. napirendi pont:
Döntés a Bognár Csaba (2230. Gyömrő, Eötvös u. 44/a.) sz. alatti lakos külterület
megvásárlásáról szóló kérelmének megtárgyalásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
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Hodruszky Lajos alpolgármester: Annyit szeretne javasolni, hogy abban az esetben, ha
önkormányzati ingatlant értékesítenek vagy adnak bérbe azt csak úgy tegyék, hogy előtte
kérjék a vállalkozástól a nullás igazolást.
Gyenes Levente polgármester: Ehhez még azt is hozzátenné, hogy a későbbiekben, aki az
önkormányzathoz bármiféle kérelmet nyújt be (pl. területen szeretne árusítani) legyen ugyan
ez az eljárás. A helyi adókat befizetését kövessék nyomon. Ebbe a határozatba bele lehet
foglalni a módosító javaslatot, miszerint kérjenek a vállalkozótól nullás igazolást?
Varga Ernő jegyző: Ebbe a határozatba bele lehet foglalni.
Gyenes Levente polgármester: Aki a Bognár Csaba (2230. Gyömrő, Eötvös u. 44/a.) sz. alatti
lakos külterület megvásárlásáról szóló kérelmét elfogadja, szavazzon.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente
Fábián Béla
Garamszegi Sándor
Gáspár Krisztián
Hodruszky Lajos
Kossuth László

igen
igen
igen
igen
igen
igen

Mezey Attila
Sas Zoltán
Székely Attila
Tölli László

igen
tartózkodott
igen
igen

59/2012. (03.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
név szerinti szavazással
dönt arról, hogy a Gyömrő, külterületi 053/38 hrsz-ú, 2011 m2 területű szántó
földterületet 300,- Ft/m2 áron értékesíti Bognár Csaba Gyömrő, Eötvös u. 44/a. sz. alatti
lakos részére.
Az adásvételi szerződés megkötésének feltétele:
0 – ás igazolás benyújtása arról, hogy sem neki sem vállalkozásának az Önkormányzat
felé lejárt határidejű tartozása nincs.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést kösse meg és az
értékesítéshez a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.

15. napirendi pont:
Döntés Gyömrő, Bajcsy-Zs. u. 34. sz. alatti 4. sz. önkormányzati lakás értékesítésére
kiírt pályázat elbírálásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Gyömrő, Bajcsy-Zs. u. 34.
sz. alatti 4. sz. önkormányzati lakás értékesítésére kiírt pályázat elbírálásával egyetért,
szavazzon.
Név szerinti szavazás:
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Gyenes Levente
Fábián Béla
Garamszegi Sándor
Gáspár Krisztián
Hodruszky Lajos
Kossuth László

igen
igen
igen
igen
igen
igen

Mezey Attila
Sas Zoltán
Székely Attila
Tölli László

igen
igen
igen
igen

60/2012. (03.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
név szerint szavazással az alábbi határozatot hozza:
A tulajdonában lévő Gyömrő, Bajcsy-Zs. u. 34. szám alatti
4. számú lakást -az önkormányzat által kiírt nyilvános pályáztatás
alapján- Somi Ildikó Mária bérlő (2230 Gyömrő, Bajcsy-Zs. u. 34/4. sz. alatti
lakos) részére a pályázatban foglalt feltételekkel 11.000.000,- Ft
áron értékesíti.
A vételár megfizetése az adásvételi szerződés megkötésekor
egyösszegben átutalással történik.
Megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan értékesítésével kapcsolatban
a szükséges intézkedéseket tegye meg, az adás-vételi szerződést
kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

16. napirendi pont:
Bizottsági beszámolók elfogadása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a VOKS Bizottság
beszámolóját elfogadja, szavazzon.
61/2012. (03.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
VOKS Bizottság
beszámolóját az előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Szociális és Egészségügyi
Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.
62/2012. (03.08.) sz. önkormányzati határozat:
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.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.
63/2012. (03.08.) 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 Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.
64/2012. (03.08.) 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 a Településügyi,
Vagyonkezelő és Környezetvédelmi Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.
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65/2012. (03.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi Bizottság
beszámolóját az előterjesztett
formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a 11 órakor megtartott
Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi Bizottság beszámolóját elfogadja,
szavazzon.
66/2012. (03.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a 2012.03.01. napján 11 órakor megtartott Településügyi, Vagyonkezelő és
Környezetvédelmi Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

17. napirendi pont:
Interpellációk.
Gyenes Levente polgármester: Kíván-e valaki interpellálni? Nem. Megköszöni a részvételt,
az ülést bezárja.
K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző
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