JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 05 – én, 8.15
órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság
út 1. sz. alatti 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
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 Herczku Dóra vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat az alábbiak szerint:
1. Döntés a TÜF Nonprofit Kft. által 2013. évben igényelt folyószámla hitelkeret
hosszabbításához nyújtandó tulajdonosi ingatlanfedezet biztosításáról.
2. Döntés a 2014. évi Közbeszerzési terv módosításáról.
3. Döntés köszönetnyilvánításról.
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 TÜF Nonprofit Kft. által 2013. évben igényelt folyószámla hitelkeret
hosszabbításához nyújtandó tulajdonosi ingatlanfedezet biztosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Röviden annyit szeretne elmondani, hogy szeretnék
megtartani a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. folyószámla hitelkeretet, ami eddig is volt. Az új
törvények szerint ehhez most szükség van kormányengedélyre, valamint a pénzintézetnek
ingatlan fedezetet kell felajánlani. Ennek szeretnének eleget tenni és fedezetnek a
Káptalanfüredi tábort felajánlani. Ha a képviselő – testület jóváhagyja, akkor a hitelszerződést
alá tudja írni. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező
előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületedönt arról, hogy– mint a társaság
kizárólagos tulajdonosa – a Gyömrői Település Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft.

által a OTP BANK NYRT. igényelt maximum 30 millió forint összegű
folyószámla hitelkerethez,
az önkormányzat tulajdonát képező, 8220. Balatonalmádi Tábor utca 1. 0114/4 hrsz-ú
Káptalan Füredi Tábor ingatlanfedezetként való bevonáshoz hozzájárul.
Felhatalmazza a Polgármestert, az ingatlanfedezet nyújtásához szükséges nyilatkozat,
illetve egyéb dokumentum aláírására.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente
Fábián Béla
Garamszegi Sándor
Hodruszky Lajos

igen
igen
igen
igen

Kossuth László
Spaits Miklós
Székely Attila
Tölli László

igen
igen
igen
igen

89/2014.(VI.05.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
név szerinti szavazással
dönt arról, hogy– mint a társaság kizárólagos tulajdonosa – a Gyömrői Település
Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft.
által a OTP BANK NYRT. igényelt maximum 30 millió forint összegű
folyószámla hitelkerethez,
az önkormányzat tulajdonát képező, 8220. Balatonalmádi Tábor utca 1. 0114/4 hrsz-ú
Káptalan Füredi Tábor ingatlanfedezetként való bevonáshoz hozzájárul.
Felhatalmazza a Polgármestert, az ingatlanfedezet nyújtásához szükséges nyilatkozat,
illetve egyéb dokumentum aláírására.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

2. napirendi pont:
Döntés a 2014. évi Közbeszerzési terv módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 2. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy
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a 2014. évi közbeszerzési tervet az előterjesztett formában módosítja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente
Fábián Béla
Garamszegi Sándor
Hodruszky Lajos

igen
igen
igen
igen

Kossuth László
Spaits Miklós
Székely Attila
Tölli László

igen
igen
igen
igen

90/2014.(VI.05.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
név szerinti szavazással
dönt arról, hogy
a 2014. évi közbeszerzési tervet az előterjesztett formában módosítja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

3. napirendi pont:
Döntés köszönetnyilvánításról.
Gyenes Levente polgármester: Mindenki tudja, hogy elkészült a Gyömrői Rendőrőrs
felújítása. Belügyminiszter úrnak ő maga is írt levelet arról, hogy szeretnék, ha
megtámogatnák a rendőrőrsöt plusz egy autóval és hat fővel történő bővítését, hiszen 1992 óta
nem változott az állomány, míg Gyömrő lakossága közel több, mint 50%-kal emelkedett. Ezt
az igényüket jelezték Szűcs Lajos úrnak és az Országos Rendőrfőkapitány helyettesének is,
aki itt volt az épület átadóján is. Képviselő úr jelezte, hogy lobbizott az ügy érdekében,
reméli, hogy az ő törekvésük is sikeres volt. Ennek köszönhetően ma délután a Gyömrői
Rendőrőrs kap egy új autót, és a létszámbővítésről még az idei nyáron döntenek. A gyors
reakció miatt úgy gondolták, hogy a képviselő – testület mondjon köszönetet, így fejezze ki
köszönetét.
91/2014.(VI.05.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
elismerését és köszönetét fejezi ki
Dr. Mihály István dandártábornok
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Pest Megye Rendőrfőkapitánya részére
közreműködéséért és támogatásáért, melynek révén a rendőrőrs épületének felújítása
és gépjárműpark fejlesztése megvalósulhatott.
Felelős: polgármester
Hat.idő: azonnal
Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
K.m.f.

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester
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