JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én, 8.00
órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság
út 1. sz. alatt, az alpolgármesteri tárgyalójában.
Jelen vannak:

Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila, Hodruszky Lajos
alpolgármesterek. Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Kossuth László, Spaits
Miklós, Székely Attila, Tölli László képviselők.

Távolmaradását
előre jelezte:
Gáspár Krisztián képviselő.
Sas Zoltán képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Fülöp Szilvia pü. irodavezető
Volcz Zoltánné irodavezető
Az ülésre meghívás nem történt, meghívott nem jelent meg.
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 9 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat az alábbiak szerint:
1. Döntés a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0454 jelű projekthez kapcsolódó támogatást
megelőlegező hitel benyújtásáról.
2. Döntés a 28/2014. (IV. 01.) BM rendelet szerinti – települési önkormányzatok
közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú – pályázat
benyújtásáról.
3. Döntés a Gyömrői IVK Kft. 2014. évi beszámolójának és a vagyonfelosztásának
elfogadásáról.
4. Döntés a Gyömrő és Vonzáskörzete Mozgáskorlátozottak Foglalkoztatásáért
Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról.
5. Döntés a Gyömrői Rendőrőrs létszám- és technikai eszközfejlesztésről.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

1. napirendi pont:
Döntés a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0454
megelőlegező hitel benyújtásáról.

jelű

projekthez

kapcsolódó

támogatást

Gyenes Levente polgármester: Az energetikai pályázatunk megelőlegezésére szükséges a
hitel felvétele. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező
előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1.

26 664 628 Ft összegű támogatást megelőlegező hitel vesz fel.

2.
A hitel célja a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0454 jelű „Gyömrő Város rendőrségi és
védőnői szolgálat épületének energiahatékonysági korszerűsítése” elnevezésű projekthez
kapcsolódó támogatás megelőlegezése.
3.

A hitel futamidejét 2014. 05. 01-től 2015. 04.30-ig határozza meg.

4.

A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési
bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a helyi
adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.

5.

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a fenti szerződésből eredő támogatási összeg
– az új Ptk szerint – követelésen alapított zálogjogi szerződéssel az OTP Bank Nyrt.
javára a Hitelbiztosítéki Nyilvántartó Rendszerbe bejegyzésre kerüljön. Tudomásul veszi
továbbá, hogy a projekt lebonyolítására szolgáló alszámla a hitel teljes visszafizetéséig
zárolásra kerül.

6.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a
kért hitelt és járulékait a futamidő alatt - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat
megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat
módosításai során figyelembe veszi.

7.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre
vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben
megállapodjon, a hitelszerződést, valamint a Zálogjogi szerződést aláírja az
Önkormányzat képviseletében.

Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
42/2014. (IV. 17.) sz. önkormányzati határozat:

1.
2.

A hitel célja a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0454 jelű „Gyömrő Város rendőrségi és
védőnői szolgálat épületének energiahatékonysági korszerűsítése” elnevezésű
projekthez kapcsolódó támogatás megelőlegezése.
3.

4.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy
26 664 628 Ft összegű támogatást megelőlegező hitel vesz fel.

A hitel futamidejét 2014. 05. 01-től 2015. 04.30-ig határozza meg.

A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési
bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a
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helyi adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási
jogszabályokat.
5.

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a fenti szerződésből eredő támogatási
összeg – az új Ptk szerint – követelésen alapított zálogjogi szerződéssel az OTP Bank
Nyrt. javára a Hitelbiztosítéki Nyilvántartó Rendszerbe bejegyzésre kerüljön.
Tudomásul veszi továbbá, hogy a projekt lebonyolítására szolgáló alszámla a hitel
teljes visszafizetéséig zárolásra kerül.

6.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama
alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő alatt - a felhalmozási és tőke jellegű
kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve
költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

7.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre
vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben
megállapodjon, a hitelszerződést, valamint a Zálogjogi szerződést aláírja az
Önkormányzat képviseletében.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

2. napirendi pont:
Döntés a 28/2014. (IV. 01.) BM rendelet szerinti – települési önkormányzatok
közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú – pályázat benyújtásáról.
Gyenes Levente polgármester: Térfigyelő rendszerre szeretnének pályázni. A pályázati
összeg 15 millió forint. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.
(IV.1.) BM. rendelettel szabályozott (továbbiakban: rendelet) a közbiztonság növelését
szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek
kiépítéséhez vagy bővítéséhez témájú támogatási rendszeren belül „A közbiztonság növelését
szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása”című pályázat benyújtásáról dönt.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázati dokumentáció összeállítására és benyújtására.
Felelős: Gyenes Levente Polgármester
Határidő: ebr 42 rendszer kérelmének feltöltése 2014. április 23. 16.00 óra
2014. április 24. – pályázat benyújtására
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
43/2014. (IV. 17.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
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a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló
28/2014. (IV.1.) BM. rendelettel szabályozott (továbbiakban: rendelet) a közbiztonság
növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő
kamerarendszerek kiépítéséhez vagy bővítéséhez témájú támogatási rendszeren belül
„A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása”című
pályázat benyújtásáról dönt.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázati dokumentáció összeállítására és
benyújtására.
Felelős: Gyenes Levente Polgármester
Határidő: ebr 42 rendszer kérelmének feltöltése 2014. április 23. 16.00 óra
2014. április 24. – pályázat benyújtására

3. napirendi pont:
Döntés a Gyömrői IVK Kft. 2014. évi beszámolójának és a vagyonfelosztásának
elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 3. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A Gyömrői IVK Kft. végelszámolásának utolsó üzleti évéről 2014. február 28. napjával
készült, a számviteli törvény szerinti beszámolót, a végelszámolási időszak gazdasági
eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló értékeléssel együtt- és a vagyonfelosztási
javaslatot elfogadja.
2. Az alapító
 a végelszámolást befejezettnek nyilvánítja,
 a végelszámolót tisztségéből a társaság cégjegyzékből való törlésének napjával
felmenti,
 és kimondja a társaság megszűnését azzal, hogy a társaság iratanyagának
elhelyezése Gyömrő Város Önkormányzat tagnál ingyenesen történik.
3. Felhatalmazza a polgármestert, az eljárás lebonyolításához szükséges intézkedéseket
megtételére.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
44/2014. (IV. 17.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal 0 nem szavazattal 0. tartózkodással
dönt arról, hogy
1. A Gyömrői IVK Kft. végelszámolásának utolsó üzleti évéről 2014. február 28.
napjával készült, a számviteli törvény szerinti beszámolót, a végelszámolási időszak
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gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló értékeléssel együtt- és a
vagyonfelosztási javaslatot elfogadja.
2. Az alapító
 a végelszámolást befejezettnek nyilvánítja,
 a végelszámolót tisztségéből a társaság cégjegyzékből való törlésének
napjával felmenti,
 és kimondja a társaság megszűnését azzal, hogy a társaság iratanyagának
elhelyezése Gyömrő Város Önkormányzat tagnál ingyenesen történik.
3. Felhatalmazza a polgármestert, az eljárás lebonyolításához szükséges intézkedéseket
megtételére.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

4. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő és Vonzáskörzete Mozgáskorlátozottak Foglalkoztatásáért Alapítvány
Alapító Okiratának módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi határozati
javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Gyömrő és Vonzáskörzete Mozgáskorlátozottak Foglalkoztatásáért Alapítvány
alapító okiratának módosítását, és a módosítással egységes szerkezetben
foglalt alapító okiratát az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
45/2014. (IV. 17.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrő és Vonzáskörzete Mozgáskorlátozottak Foglalkoztatásáért
Alapítvány alapító okiratának módosítását, és a módosítással egységes szerkezetben
foglalt alapító okiratát
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

5. napirendi pont:
Döntés a Gyömrői Rendőrőrs létszám- és technikai eszközfejlesztésről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
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Mezey Attila alpolgármester: Elkezdődött még a múlt hét folyamán a Gyömrői Rendőrőrs
felújítása. Az önkormányzat a munkák befejezésével közel 20 millió forint támogatást nyújt
ezzel a rendőrségnek. A város lakosságszámához mért állománya és technikai létszáma
jelentős mértékben elmarad a környéken lévőktől. Az üllői rendőrőrs 20 fővel működik, 3
rendőrautója van és 11 000 főt lát el. A gyömrői rendőrőrsnek 17 rendőre van, 1 db
rendőrautója és összesen 20 000 főt lát el. Gyömrőn kétszer annyi lakos jut egy rendőrre, és
háromszor annyi lakos jut egy rendőrautóra, mint például az üllői rendőrőrsön. Ennek
érdekében szeretnék kérni az országos-, illetve a megyei rendőrkapitányságtól, hogy a
beruházás végén, amikor a rendőrőrs épülete teljes mértékben felújításra került, illetve az
udvar teljes burkolása is megtörténik, és az önkormányzat hozzátesz ehhez a beruházáshoz 20
millió forintot, akkor ezzel egyidejűleg történjen meg egy kiigazítás, azaz egy létszám és
eszközfejlesztés a rendőrőrs területén. Pontosan annak érdekében, hogy a közbiztonság
megoldható és javítható legyen. Ezért szeretnének kérni egy 6 fős létszámfejlesztés a
rendőrőrsön. A kapitányúrral az elmúlt héten már konzultált, ő azt javasolta, hogy 2 fő járőr, 2
fő járőrvezető és 2 körzeti megbízott létszámfejlesztése lenne szakmailag indokolt. Ezt
szeretné, ha a Képviselő-testület kezdeményezné a rendőr-főkapitányságtól, illetve szeretne
még kérni a szakmai munkához, - annak érdekében, hogy frekventált időszakban, amit a nyári
turizmus indokolna, mivel a Péteri KB szolgálatnak nincs autója és kénytelen a saját autóját
használni, mivel a gyömrői rendőrőrsnek is csak egy rendőrautója van - plusz két
járműfejlesztést. Ez azt jelentené, hogy innentől kezdve három darab kéklámpás csíkos autója
lenne a rendőrőrsnek, használhatnának belőle egyet a KB-sek, a státusznövelésnek
köszönhetően pedig hétvégi időszakokban és forgalmas nyári időszakokban kettő járőrpáros
teljesíthetne szolgálatot a város területén. Ezután nem kettő járőr teljesítene szolgálatot egy
autóval, hanem négy járőr kettő autóval. Így folyamatosan tudnának két járőrautóval
mozogni, összehangolt szolgálatokat tudnának teljesíteni. Tehát ez lenne a javaslat és így az
önkormányzat kettő darab autóval támogatná a rendőrség munkáját. Eddig is csapatszállító
kisbuszt és telepjáró autót biztosítottak nekik. Úgy gondolják, hogy ha ennyit az
önkormányzat letesz a rendőrség működéséért, akkor a rendőr-főkapitányság is hozzátehet
ennyit. Ezt a javaslatot egy képviselői határozattal erősítenék meg. Ez lenne a javaslat.
Amikor elmentek az Üllői rendőrőrs átadójára, akkor kapitány úr 2 db null kilométeres autót
adott a rendőrőrsnek a tervezett egy autón felül. Úgy gondolták, hogy nem egy elrugaszkodott
kérés lenne részükről. Remélik, hogy a 2014. május 23-án tartandó átadó ünnepségen, amin
talán magas rangú rendőrök is ott lesznek, be tudják jelenteni, hogy az önkormányzatnak ezt a
kérését tudták teljesíteni.
Gyenes Levente polgármester Aki az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy az önkormányzat által elvégzett, a rendőrőrs épületén végrehajtott
felújítási és korszerűsítési munkálatokkal egyidőben kezdeményezi
a Gyömrői Rendőrőrs szükséges és az ellátási terület lakosságszámát figyelembe vevő
létszám és gépjárműpark fejlesztését.
A Képviselő-testület kezdeményezi a felettes rendőri szervek irányába, hogy a rendőrős
létszámkerete 6 fővel bővüljön, mely a szakmai szempontok alapján az alábbiak szerint
oszlana meg:
2 fő járőr, 2 fő járőrvezető, 2 fő körzeti megbízotti státusz.
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A rendőrőrsön szolgálatot teljesítő állomány munkájának, hatékonyabb ellátása érdekében 2
db megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsival kérjük bővíteni a Gyömrői Rendőrőrs
gépjárműparkját.
Felkéri a polgármestert, hogy az illetékes rendőri vezetőket keresse meg a határozatban foglalt
kérelem előterjesztése végett.
Felelős: polgármester
Hat. idő: 2014. május 23.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
46/2014. (IV. 17.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy az önkormányzat által elvégzett, a rendőrőrs épületén végrehajtott
felújítási és korszerűsítési munkálatokkal egyidőben kezdeményezi
a Gyömrői Rendőrőrs szükséges és az ellátási terület lakosságszámát figyelembe vevő
létszám és gépjárműpark fejlesztését.
A Képviselő-testület kezdeményezi a felettes rendőri szervek irányába, hogy a rendőrős
létszámkerete 6 fővel bővüljön, mely a szakmai szempontok alapján az alábbiak szerint
oszlana meg:
2 fő járőr, 2 fő járőrvezető, 2 fő körzeti megbízotti státusz.
A rendőrőrsön szolgálatot teljesítő állomány munkájának, hatékonyabb ellátása
érdekében 2 db megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsival kérjük bővíteni a
Gyömrői Rendőrőrs gépjárműparkját.
Felkéri a polgármestert, hogy az illetékes rendőri vezetőket keresse meg a határozatban
foglalt kérelem előterjesztése végett.

Felelős: polgármester
Hat. idő: 2014. május 23.

Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja

K.m.f.

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester
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