JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 17-én, 9.00
órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság
út 1. sz. alatt, az alpolgármesteri tárgyalójában.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását
előre jelezte:
Mezey Attila alpolgármester
Sas Zoltán képviselő
Spaits Miklós képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Fülöp Szilvia pü. irodavezető
Az ülésre meghívás nem történt, meghívott nem jelent meg.
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 8 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat az alábbiak szerint:
1. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének 3/2013. (III.25.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosításáról.
2. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2/2014. (III.11.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosításáról.
3. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (VIII. 09.)
önkormányzati rendelete az Gyömrő Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló rendelet
módosításáról.
4. Indítvány szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

1. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének 3/2013. (III.25.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi rendelet –
tervezetet:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2014. () önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.25.) önkormányzati
rendelete módosításáról
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 az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 3/2013. (III.25.) számú rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról következőket
rendeli el:
1.§
1. Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési
kiadási és bevételi főösszegét 2.861.113 ezer forintban állapítja meg (1. számú melléklet).
(2) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2013. évi mérleg fő
összegét 2.861.113- ezer forintban állapítja meg (2. számú melléklet)
(3) A képviselő – testület Gyömrő Város Önkormányzat 2013. évi összesített működési
célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő – testület Gyömrő Önkormányzat 2013.évi összesített felhalmozási célú
bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
2.§
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
936.925 e Ft
irányitó szerv költségvetéséből származó felhalmozási célú központi támogatás
242.607 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
798.345.e Ft
amelyből
ba) működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás:
50.000 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,
25.537 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,
0 e Ft
bd) államháztartáson kívülről,
0 e Ft
be) jogi személyiségű társulástól,
0 e Ft
bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből,
586.066 e Ft
bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből,
0 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel (helyi adó átengedett pénzeszköz)
229.883 e Ft
d) intézményi működési bevétel,
282.713 e Ft
e) felhalmozási bevétel
10.500 e Ft
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f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
28.310 e Ft
g) hitel felvétel
0 e Ft
h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/
357.623 e Ft
3. §
A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés
1.653.538 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:
499.456 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
123.897 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:
803.609 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
95.883 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:
130.693 e Ft
b) felhalmozási költségvetés
657.683 e Ft
ba) intézményi beruházások,
407.682 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások
245.306 e Ft
bc) felújítások
4.695 e Ft
c) tartalék, óvadék
119.918 e Ft
4. §
A rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési törvény 4. melléklet 1. IV. pontjában
meghatározott feltételek alapján működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő
támogatási igényt nyújt be, melynek összege 50.000 e Ft.
5. §
A rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi kötelező
feladatainak módosított költségvetési főösszegét 2.783.917 ezer forintban állapítja meg.
6. §
A rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................. 611.378 e Ft
irányitó szerv költségvetéséből származó felhalmozási célú központi támogatás
242.607 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ...................... 611.603 e Ft
amelyből
ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, ..................... 25.537 e Ft
bb) jogi személyiségű társulástól, ................................................ 0 e Ft
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bc) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, .................................................. 586.066 e Ft
bd) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, ............................................................. 0 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel, helyi adó, átengedett adó, pótlék, bírság ............... 241.033 e Ft
d) intézményi működési bevétel, ............................................................. 227.394 e Ft
e) felhalmozási bevétel (Bajcsy u. 34) ...................................................... 10.500 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz................................... 28.310 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/.............................................................. 357.623 e Ft
i)működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő támogatás
50.000 e Ft
7. §
A rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: ....................................................................... 994.469 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .......................................... 101.130 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 26.570 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: .............................................. 619.292 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: .............................................. 500 e Ft
ae) előző évi pénzmaradvány ................................................... 3.151 e Ft
af) speciális és működési célú támogatások: ..................... 229.826 e Ft
ag) közvetlen támogatások ................................................... 4.000 e Ft
ah) közvetett támogatások tartalmazza
ai) intézményfenntartás kiegészítő finanszírozás: ................................. 10.000 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: .................................................................. 655.221 e Ft
ba) intézményi beruházások összesen .................................... 257.802 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások ............................................27.021 e Ft
bc) felújítások ........................................................................... 4.695 e Ft
c) tartalékok ............................................................................................ 119.918 e Ft
cb) általánostartalék ........................................................................... 107.737 e Ft
ca) céltartalék
12.181 e Ft
d.) önkormányzat költségvetési általános statisztikai
szerveinek nyújtott költségvetési támogatása ....................................... 564.818 Ft
8. §
A rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
4

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi önként vállalt
feladatainak költségvetési főösszegét 404.025 forintban állapítja meg.
9. §
A rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
35.861 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 12.787 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................... 3.453 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 19.621 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:
368.164 e Ft
ba) intézményi beruházások beruházásonként, ..................... 137.036 e Ft
- HUSK pályázat inkubátorház............................ 137.036 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások
231.128 e Ft
10. §
A rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi kötelező
feladatainak költségvetési főösszegét 172.038 ezer forintban állapítja meg.
11. §
A rendelet 23. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
159.997 e Ft
b) intézményi működési bevétel,
3.048 e Ft
12. §
A rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés
172.038 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .......................................... 110.173 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 28.510 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 33.355 e Ft
13. §
A rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi államigazgatási
feladatainak költségvetési főösszegét 90.147 ezer forintban állapítja meg.
14. §
5

A rendelet 31. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A Polgármesteri Hivatal 2013. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
90.147 e Ft
15. §
A rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Polgármesteri Hivatal 2013. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés .......................................................................... 90.147 e Ft
aa) ellátottak pénzbeli juttatásai: ......................................... 89.991 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................... 156 e Ft
16. §
A rendelet 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Bóbita Óvoda 2013. évi költségvetési főösszegét
125.245 ezer forintban állapítja meg.
17. §
A rendelet 40. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A Bóbita Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................. 108.498 e Ft
b) intézményi működési bevétel, ............................................................... 13.413 e Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belülről................................. 1.196 e Ft
d) maradvány működési célú igénybevétele ................................................... 489 e Ft
e) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel .............................................. 1.649 e Ft
18. §
A rendelet 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Bóbita Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt módosított kiadási előirányzatai az
alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
124.872 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 71.237 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 18.684 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 34.951 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: ...............................................

373 e Ft

Bóbita Óvoda 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. számú melléklet
tartalmazza.
19. §
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A rendelet 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Mesevár Óvoda költségvetési szerv 2013. évi
költségvetési főösszegét 137.365 ezer forintban állapítja meg.
20. §
A rendelet 44. § helyébe a következő rendelkezés lép:
A Mesevár Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési módosított bevételei kiemelt
előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................. 119.754 e Ft
b) intézményi működési bevétel, ............................................................... 16.760 e Ft
c) maradvány működési célú igénybevétele .................................................... 851 e Ft
21. §
A rendelet 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Mesevár Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt módosított kiadási előirányzatai az
alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
136.645 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 71.005 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 18.509 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 47.131 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: ...............................................

720 e Ft

Mesevár Óvoda 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet
tartalmazza.
22. §
A rendelet 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv
2013. évi költségvetési főösszegét 66.163 ezer forintban állapítja meg.
23. §
A rendelet 48. § helyébe a következő rendelkezés lép:
A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2013. évi költségvetési módosított
bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................... 51.021 e Ft
b) maradvány működési célú igénybevétele ................................................ 1.149 e Ft
c) intézményi működési bevétel, ............................................................... 13.993 e Ft
24. §
A rendelet 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai
az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
65.983 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 40.261 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 10.015 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 14.582 e Ft
ad) támogatás értékű kiadások: ............................................. 1.125 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:..................................................................
180 e Ft
Bölcsőde és Gyermekközpont 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. számú
melléklet tartalmazza.
25. §
A rendelet 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Hankó István Művészeti Központ költségvetési
szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 27.678 ezer forintban állapítja meg.
26. §
A rendelet 52. § helyébe a következő rendelkezés lép:
A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei
kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................... 23.359 e Ft
b) intézményi működési bevétel, ............................................................... 3.389 e Ft
c) maradvány működési célú igénybevétele .................................................... 230 e Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz................................................................ 700 e Ft
27. §
A rendelet 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2013. évi kiemelt módosított
kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: ....................................................................... 26.489 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ........................................... 14.258 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................... 3.448 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: .................................................. 8.783 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:...............................................................
1.189 e Ft
Hankó István Művészeti Központ 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 16. számú
melléklet tartalmazza.
28.§
A rendelet

1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.
2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.
3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.
4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
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10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.
11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.
13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.
14. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.
15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.
16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.
29.§ Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Gyömrő, 2014.
Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve:
Varga Ernő
jegyző
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő - testületének
4/2014. sz. rendeletét
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.25.) önkormányzati
rendelete módosításáról
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 az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 3/2013. (III.25.) számú rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról következőket
rendeli el:
1.§
1. Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési
kiadási és bevételi főösszegét 2.861.113 ezer forintban állapítja meg (1. számú melléklet).
(2) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2013. évi mérleg fő
összegét 2.861.113- ezer forintban állapítja meg (2. számú melléklet)
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(3) A képviselő – testület Gyömrő Város Önkormányzat 2013. évi összesített működési
célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő – testület Gyömrő Önkormányzat 2013.évi összesített felhalmozási célú
bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
2.§
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
936.925 e Ft
irányitó szerv költségvetéséből származó felhalmozási célú központi támogatás
242.607 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
798.345.e Ft
amelyből
ba) működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás:
50.000 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,
25.537 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,
0 e Ft
bd) államháztartáson kívülről,
0 e Ft
be) jogi személyiségű társulástól,
0 e Ft
bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből,
586.066 e Ft
bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből,
0 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel (helyi adó átengedett pénzeszköz)
229.883 e Ft
d) intézményi működési bevétel,
282.713 e Ft
e) felhalmozási bevétel
10.500 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
28.310 e Ft
g) hitel felvétel
0 e Ft
h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/
357.623 e Ft
3. §
A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés
1.653.538 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:
499.456 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
123.897 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:
803.609 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
95.883 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:
130.693 e Ft
b) felhalmozási költségvetés
657.683 e Ft
ba) intézményi beruházások,
407.682 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások
245.306 e Ft
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bc) felújítások
c) tartalék, óvadék

4.695 e Ft
119.918 e Ft

4. §
A rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési törvény 4. melléklet 1. IV. pontjában
meghatározott feltételek alapján működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő
támogatási igényt nyújt be, melynek összege 50.000 e Ft.
5. §
A rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi kötelező
feladatainak módosított költségvetési főösszegét 2.783.917 ezer forintban állapítja meg.
6. §
A rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................. 611.378 e Ft
irányitó szerv költségvetéséből származó felhalmozási célú központi támogatás
242.607 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ...................... 611.603 e Ft
amelyből
ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, ..................... 25.537 e Ft
bb) jogi személyiségű társulástól, ................................................ 0 e Ft
bc) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, .................................................. 586.066 e Ft
bd) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, ............................................................. 0 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel, helyi adó, átengedett adó, pótlék, bírság ............... 241.033 e Ft
d) intézményi működési bevétel, ............................................................. 227.394 e Ft
e) felhalmozási bevétel (Bajcsy u. 34) ...................................................... 10.500 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz................................... 28.310 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/.............................................................. 357.623 e Ft
i)működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő támogatás
50.000 e Ft
7. §
A rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
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Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: ....................................................................... 994.469 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .......................................... 101.130 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 26.570 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: .............................................. 619.292 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: .............................................. 500 e Ft
ae) előző évi pénzmaradvány ................................................... 3.151 e Ft
af) speciális és működési célú támogatások: ..................... 229.826 e Ft
ag) közvetlen támogatások ................................................... 4.000 e Ft
ah) közvetett támogatások tartalmazza
ai) intézményfenntartás kiegészítő finanszírozás: ................................. 10.000 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: .................................................................. 655.221 e Ft
ba) intézményi beruházások összesen .................................... 257.802 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások ............................................27.021 e Ft
bc) felújítások ........................................................................... 4.695 e Ft
c) tartalékok ............................................................................................ 119.918 e Ft
cb) általános tartalék .......................................................................... 107.737 e Ft
ca) céltartalék
12.181 e Ft
d.) önkormányzat költségvetési általános statisztikai
szerveinek nyújtott költségvetési támogatása ....................................... 564.818 Ft
8. §
A rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi önként vállalt
feladatainak költségvetési főösszegét 404.025 forintban állapítja meg.
9. §
A rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
35.861 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 12.787 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................... 3.453 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 19.621 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:
368.164 e Ft
ba) intézményi beruházások beruházásonként, ..................... 137.036 e Ft
- HUSK pályázat inkubátorház............................ 137.036 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások
231.128 e Ft
10. §
A rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi kötelező
feladatainak költségvetési főösszegét 172.038 ezer forintban állapítja meg.
11. §
A rendelet 23. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
159.997 e Ft
b) intézményi működési bevétel,
3.048 e Ft
12. §
A rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés
172.038 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .......................................... 110.173 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 28.510 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 33.355 e Ft
13. §
A rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi államigazgatási
feladatainak költségvetési főösszegét 90.147 ezer forintban állapítja meg.
14. §
A rendelet 31. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A Polgármesteri Hivatal 2013. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
90.147 e Ft
15. §
A rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Polgármesteri Hivatal 2013. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés .......................................................................... 90.147 e Ft
aa) ellátottak pénzbeli juttatásai: ......................................... 89.991 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................... 156 e Ft
16. §
A rendelet 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Bóbita Óvoda 2013. évi költségvetési főösszegét
125.245 ezer forintban állapítja meg.
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17. §
A rendelet 40. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A Bóbita Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................. 108.498 e Ft
b) intézményi működési bevétel, ............................................................... 13.413 e Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belülről................................. 1.196 e Ft
d) maradvány működési célú igénybevétele ................................................... 489 e Ft
e) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel .............................................. 1.649 e Ft
18. §
A rendelet 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Bóbita Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt módosított kiadási előirányzatai az
alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
124.872 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 71.237 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 18.684 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 34.951 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: ...............................................

373 e Ft

Bóbita Óvoda 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. számú melléklet
tartalmazza.
19. §
A rendelet 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Mesevár Óvoda költségvetési szerv 2013. évi
költségvetési főösszegét 137.365 ezer forintban állapítja meg.
20. §
A rendelet 44. § helyébe a következő rendelkezés lép:
A Mesevár Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési módosított bevételei kiemelt
előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................. 119.754 e Ft
b) intézményi működési bevétel, ............................................................... 16.760 e Ft
c) maradvány működési célú igénybevétele .................................................... 851 e Ft
21. §
A rendelet 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Mesevár Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt módosított kiadási előirányzatai az
alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
136.645 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 71.005 e Ft
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ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 18.509 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 47.131 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: ...............................................

720 e Ft

Mesevár Óvoda 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet
tartalmazza.
22. §
A rendelet 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv
2013. évi költségvetési főösszegét 66.163 ezer forintban állapítja meg.
23. §
A rendelet 48. § helyébe a következő rendelkezés lép:
A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2013. évi költségvetési módosított
bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................... 51.021 e Ft
b) maradvány működési célú igénybevétele ................................................ 1.149 e Ft
c) intézményi működési bevétel, ............................................................... 13.993 e Ft
24. §
A rendelet 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai
az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
65.983 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 40.261 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 10.015 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 14.582 e Ft
ad) támogatás értékű kiadások: ............................................. 1.125 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:..................................................................
180 e Ft
Bölcsőde és Gyermekközpont 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. számú
melléklet tartalmazza.
25. §
A rendelet 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Hankó István Művészeti Központ költségvetési
szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 27.678 ezer forintban állapítja meg.
26. §
A rendelet 52. § helyébe a következő rendelkezés lép:
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A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei
kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................... 23.359 e Ft
b) intézményi működési bevétel, ............................................................... 3.389 e Ft
c) maradvány működési célú igénybevétele .................................................... 230 e Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz................................................................ 700 e Ft
27. §
A rendelet 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2013. évi kiemelt módosított
kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: ....................................................................... 26.489 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ........................................... 14.258 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................... 3.448 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: .................................................. 8.783 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:...............................................................
1.189 e Ft
Hankó István Művészeti Központ 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 16. számú
melléklet tartalmazza.
28.§
A rendelet

1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.
2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.
3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.
4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.
11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.
13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.
14. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.
15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.
16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.
29.§ Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Gyömrő, 2014.
Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve:
Varga Ernő
jegyző
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2. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2/2014. (III.11.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Az állami normatíva összege növekedett ezzel az összeggel
aktualizálták a 2014. évi rendeletet. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi rendelet –
tervezetet:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2014. () önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
a 2/2014. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
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 az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 2/2014. (III.11.) számú rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról következőket
rendeli el:
1.§
A rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
1. § 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 342.108 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

42.950 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,
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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
2.§
A rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (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 42.950 e Ft.
3.§
A rendelet

1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.
2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.
3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.
4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
4.§
Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Gyömrő, 2014. ………………..

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: ………………………..
Varga Ernő
jegyző
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő - testületének
5/2014. sz. rendeletét
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az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
a 2/2014. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
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 az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 2/2014. (III.11.) számú rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról következőket
rendeli el:
1.§
A rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
1. § 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 342.108 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

42.950 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
2.§
A rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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2. § (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 42.950 e Ft.
3.§
A rendelet

1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.
2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.
3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.
4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
4.§
Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Gyömrő, 2014. ………………..

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: ………………………..
Varga Ernő
jegyző

3. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (VIII. 09.)
önkormányzati rendelete az Gyömrő Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló rendelet
módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi rendelet –
tervezetet:
Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (I. ….) sz. rendelete a
18/2013. (VIII. 09.) számú
Gyömrő Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló
rendelet módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32.
cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
20

törvény 143. § (4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Gyömrő Város Önkormányzata
Képviselő - testületének 18/2013. (VIII. 09.) számú, Gyömrő Város Önkormányzata
vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének
szabályozásáról szóló rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról alábbi rendeletet
alkotja:
1. §
A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
2.§
A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
3.§
A rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
Záró rendelkezések
4.§
E rendelet 2014. március …. napján lép hatályba.

Gyömrő, 2014. március ….

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2014. március ….
Varga Ernő
jegyző
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő - testületének
6/2014. sz. rendeletét
18/2013. (VIII. 09.) számú
Gyömrő Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló
rendelet módosításáról
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Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32.
cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 143. § (4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Gyömrő Város Önkormányzata
Képviselő - testületének 18/2013. (VIII. 09.) számú, Gyömrő Város Önkormányzata
vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének
szabályozásáról szóló rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról alábbi rendeletet
alkotja:
1. §
A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
2.§
A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
3.§
A rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
Záró rendelkezések
4.§
E rendelet 2014. március …. napján lép hatályba.
Gyömrő, 2014. március ….

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2014. március ….
Varga Ernő
jegyző

4. napirendi pont:
Indítvány szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi
határozatot hozza:
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A 9. számú szavazókör tagjává megválasztja
Czibula Ferencné 2230 Gyömrő, Szt. Imre út 43. sz. alatti lakos.
A szavazatszámláló bizottság póttagjává választja:
Keresztúry Zsuzsanna 2230 Gyömrő, Nefelejcs u. 44. sz.
Zsemberi Andrásné 2230 Gyömrő, Csillag K. u. 4. sz.
alatti lakosokat.
2. Ha a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megbízatása a választási törvény
meghatározott okból megszűnik, vagy a jelöltek, jelölő szervezetek részéről megbízás
nem érkezik, a póttagok megválasztásuk sorrendjében válnak a szavazatszámláló
bizottságok tagjává.
3. Ha bármely szavazatszámláló bizottság tagjainak száma a szavazókörbe megválasztott
póttagok bevonása után is a választási törvényben meghatározott szám alá csökkent,
úgy póttag bevonására kerül sor a szavazatszámláló bizottságok sorszámának,
valamint a megválasztott póttagok sorrendjének alkalmazásával.
4. A megválasztott tagok, póttagok eskütételéről, választásra történő felkészítéséről a
HVI vezetője gondoskodik.
A szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak nevét hirdetmény útján közzé kell
tenni.
Felelős: Varga Ernő Helyi Választási Iroda vezetője
Hat. idő: a Ve.-ben foglaltak szerint
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
41/2014. (III. 17.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
1.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi
határozatot hozza:
A 9. számú szavazókör tagjává megválasztja
Czibula Ferencné 2230 Gyömrő, Szt. Imre út 43. sz. alatti lakos.
A szavazatszámláló bizottság póttagjává választja:
Keresztúry Zsuzsanna 2230 Gyömrő, Nefelejcs u. 44. sz.
Zsemberi Andrásné 2230 Gyömrő, Csillag K. u. 4. sz.
alatti lakosokat.
2.
Ha a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megbízatása a választási törvény
meghatározott okból megszűnik, vagy a jelöltek, jelölő szervezetek részéről megbízás
nem érkezik, a póttagok megválasztásuk sorrendjében válnak a szavazatszámláló
bizottságok tagjává.
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3.
Ha bármely szavazatszámláló bizottság tagjainak száma a szavazókörbe
megválasztott póttagok bevonása után is a választási törvényben meghatározott szám
alá csökkent, úgy póttag bevonására kerül sor a szavazatszámláló bizottságok
sorszámának, valamint a megválasztott póttagok sorrendjének alkalmazásával.
4.

A megválasztott tagok, póttagok eskütételéről, választásra történő felkészítéséről
a HVI vezetője gondoskodik.

A szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak nevét hirdetmény útján közzé
kell tenni.
Felelős: Varga Ernő Helyi Választási Iroda vezetője
Hat. idő: a Ve.-ben foglaltak szerint

Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja

K.m.f.

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester
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