JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 3–án, 11.00
órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Gyömrői Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri
tárgyalójában.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását
előre jelezte:
Garamszegi Sándor képviselő
Gáspár Krisztián képviselő
Sas Zoltán képviselő
Spaits Miklós 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, 7 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontot az alábbiak szerint:
1. Döntés a TÜF Nonprofit Kft. részére egyszeri támogatás nyújtásáról.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontot 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

1. napirendi pont:
Döntés a TÜF Nonprofit Kft. részére egyszeri támogatás nyújtásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Mezey Attila alpolgármester: A Kft az önkormányzattal megkötött közhasznúsági szerződés
5. és 6. pontja alapján az abban nem nevesített feladatok - javítási, karbantartási munkák elvégzésével megbízható, a megbízás teljesítésének feltétele, hogy a megbízó önkormányzat a
feladathoz a kiegészítő költségvetési támogatást is biztosítja. Jelen támogatási javaslatban
meghatározott összeg a költségvetésen kívüli többletfeladathoz rendelt többletköltségeket
fedezi. Az önkormányzat által végzett beruházásokhoz kapcsolódóan – a beruházásba be nem
vonható, de szükséges – karbantartási-, felújítási feladat (rendőrőrs: festés-mázolás,
elektromos hálózat javítása, cseréje, belső hideg és meleg burkolat javítása, külső burkolat
javítása, növényzet pótlása, kapu javítása; védőnői szolgálat: tető, csatorna, homlokzat
javítása)elvégzésének igénye fogalmazódott meg, melyet a – legköltséghatékonyabb módon –
beruházással azonos időpontban célszerű elvégezni. Javasolja, hogy a feladat ellátását a Kft
részére delegálásáról és a támogatás átadásáról döntsön a testület.

Gyenes Levente polgármester: Aki az elhangzottak alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft.
a közhasznúsági szerződésben nem nevesített
– az önkormányzat tulajdonában álló Rendőrőrs- és Védőnői szolgálat
épületének felújítása – feladatok elvégzéséhez
6.520.000,- Ft egyszeri támogatást nyújt.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. Döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.
131/2014. (VII. 03.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft.
a közhasznúsági szerződésben nem nevesített
– az önkormányzat tulajdonában álló Rendőrőrs- és Védőnői szolgálat
épületének felújítása – feladatok elvégzéséhez
6.520.000,- Ft egyszeri támogatást nyújt.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
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