JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29–én,
14.00 órakor kezdődő rendes, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
Jelen vannak:

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

Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Béres Rita aljegyző
Volcz Zoltánné irodavezető
Fülöp Szilvia pü. irodavezető
Az ülésre meghívás történt, meghívott megjelent.
Meghívott Agócs Zoltán.
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 11 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 az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról.
2. Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz való
csatlakozásról.
3. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
4. Polgármesteri beszámoló.
5. Polgármester által beterjesztett határozati javaslatok.
5.1. Döntés a Gyömrő és Térséget Társulás Társulási megállapodás módosításának
jóváhagyásáról
6. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló féléves beszámoló
elfogadásáról.
7. Döntés a Gyömrő és Környéke Társulás 2014. I. félévi költségvetés teljesítéséről készült
beszámolójának tudomásul vételéről.
8. Döntés a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. 2014. évi I. félévi közhasznú- és egyéb gazdasági
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról.
9. Döntés Gyömrő Város Önkormányzata Városi Könyvtárának Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról
10. Döntés a Mesevár, Varázskert-és Kastélydomb Óvoda tevékenységéről szóló vezetői
beszámoló elfogadásáról.
11. Döntés a Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda tevékenységéről szóló vezetői beszámoló
12. A Gyömrő Város Településrendezési Eszközök Felülvizsgálatára beérkezett ajánlatok
megtárgyalása, döntés a felülvizsgálatot elvégző szervezet megbízásáról.
13. Tájékoztató a GYKSZSZK vezetőjének tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.
14. Tájékoztató a Gyömrő és Környék Szociális Szolgáltató Központ, vezetői kinevezéséről.
15. Tájékoztató a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi I. félévi
beszámolójának elfogadásáról.

16. Bizottsági beszámolók elfogadása
VOKS Bizottság
Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
17. Interpellációk.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 11 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.
Gyenes Levente polgármester: Szeretettel köszönt mindenkit az önkormányzati ciklus utolsó
testületi ülésén. Szeretné néhány szóban megköszönni azoknak a képviselőknek a munkáját,
akik ebben a ciklusban aktívan és hasznosan segítették a város életét. Egy dolog biztos, hogy
pár hét múlva már nem találkoznak ebben az összetételben, hiszen Spaits Miklós képviselő
társuk egész biztos, hogy nem kerül be a következő testületbe, mert úgy tudja, hogy nem
indult egyéni képviselőként sem és nem szerepel kompenzációs listán sem. A többiek közül,
ahogy körül néz, mindenki indul a választásokon, úgyhogy elképzelhető, hogy a
legtöbbjükkel találkozni fognak. Legalább is ő mindenkivel szeretne találkozni, akik itt az
asztalnál ülnek. Sok munkát végeztek ebben a ciklusban. Megmondja őszintén, hogy amikor
nekikezdtek 2010-ben, akkor úgy gondolta, hogy ez egy olyan ciklus lesz, amiben nem lesz
lehetőség fejlesztésre, amiben örülnek, ha az eddig elért eredményüket fenn tudják valahogy
tartani. Úgy gondolta, hogy a legaktívabbak talán 2002-2008. között voltak, és utána
igyekeztek az eredményeiket szinten tartani és az elért sikereket meglovagolni. Hát nem így
lett, ez a ciklus nagyon sok feladatot hozott magával. Talán az egyik legnagyobb beruházás
valósult meg a városközpont átalakításával és a művészeti központ megépítésével. Ez rögtön
a ciklus elején volt, hiszen ahogy megválasztották őket, rá pár hónapra már át is adták az új
művészeti központot. Ez egy nagyon nagy siker. Onnantól, mintha a sors és az élet rácáfolt
volna a kicsit pesszimista gondolataira, ivóvízbázis bővítés, csőcserék, utak aszfaltozásai,
különböző középületeknek az átalakítása, megújítása valósult meg. Ő maga úgy zárja ezt a
ciklust, hogy szerinte Gyömrőnek ez a 12 év az újabb virágkora volt, hiszen olyan dolgok
történtek ebben a 12 évben, amire minden itt élő várt. A lakosság legnagyobb része nagyon
örül és nagyon örült, illetve büszke az eredményekre. Úgy zárja ezt a ciklust, hogy
elégedetten dől egy kicsit hátra erre a két hétre, ami előttük van a választásokig. Úgy zárja ezt
a ciklust, hogy azt látja, hogy nem csak a testület csiszolódott össze, hanem valóban a
városvezetés együtt élt és mozgott a képviselőkkel, a képviselők együtt éltek és mozogtak a
lakossággal. Voltak a végén csúszós és kicsit meredek események, de azt gondolja, hogy ez
nem tudta beárnyékolni annak a munkának a sikerét, amit közösen végeztek, úgyhogy ő
éppen ezért ezt mindenkinek köszöni. Köztudott, hogy a Gyömrő 2000 Kör vezette most már
12 éve a várost és remélhetőleg vezeti a jövőben is. De nem mehet el amellett, hogy akár Sas
Zoltánnal, akár Spaits Miklóssal, mint ellenzéki képviselőkkel úgy tudtak együttműködni,
hogy azokat a kritikákat, amiket megfogalmaztak bele tudták építeni a saját koncepciójukba,
azokat a javaslatokat, amik később okozzanak álmatlan éjszakát. Fel tudták vállalni, fel tudták
karolni és lehet, hogy nem jól jöttek ki a végén belőle és nem jól sült el, de nem mondhatják
azt, hogy nem próbálták akceptálni azokat a kéréseket és igényeket, amelyek nem a saját
soraikból fogalmazódtak meg. Ezt visszanézve nyugodtan vállalhatják, hogy konstruktívak
próbáltak lenni, néha még akár a saját kárukra is. De a ciklust akkor is úgy kell zárni, hogy
egy nagyon jó, nagyon sikeres, nagyon eredményes ciklus. Mindenkinek külön-külön köszöni
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a munkáját. Mondhatná bátran azt, hogy két hét múlva ugyan ezzel a gárdával ugyan itt, de
nem bátran mondja, hanem csak reménykedve. Köszöni szépen. Valaki kíván-e még napirend
előtt felszólalni?
Fábián Béla képviselő: Köszöni Polgármester úr jókívánságait, mindenki kapott dicsérő szót.
Ő még hozzátenné Jegyző úr, Aljegyző asszony, az irodavezetők és a hivatali dolgozók
munkájának köszönetét. Megköszöni Polgármester úr 4 éves és 12 éves munkáját is. Ő nem
tud különbséget tenni, de megteszik azok a választópolgárok, akik megkeresték őt. Most jelen
pillanatban több mint 17 000 lakosa van a városnak. Járva a várost még a mai napon is olyan
emberekkel találkozott, akik azt mondták, hogy az agglomerációs körzetben nem találtak
egyetlen kis várost sem, ami megfelelt volna nekik, csak Gyömrőt.
Gyenes Levente polgármester: Elmondhatja, hogy ez csapatmunka volt, és a csapat nélkül
nem ment volna. Értelmetlennek találja, hogy a választás előtt két héttel komoly döntést
hozzanak, de ahogy nézte a napirendi pontokat, nincs olyan, amit a következő akár milyen
összetételű testület ne tudna tovább vinni.

1. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Jól látja az anyagban, hogy a kiegészítő támogatás emelkedett?
Mi ennek az oka?
Fülöp Szilvia pü. irodavezető: Eredetileg 42.950.000,- forintot terveztek a települési
önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybevételére. Ez az a támogatás, amit a tavalyi
évben a működőképesség megőrzése céljából adott az állam. Ez most a módosított
előirányzat, ami 19.554.000,- forint. Ezt az állam az önkormányzatnak már lefinanszírozta, de
ez nem azonos azzal a működési célú támogatással, ami a hiány fedezetére szolgál.
Gyenes Levente polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi rendelet – tervezetet:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2014. (… …) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
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 költségvetés szóló
2/2014. (III. 11.) rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
1. Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi módosított költségvetése
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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(1)A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési
kiadási és bevételi főösszegét 2.138.394 ezer forintban állapítja meg (1. számú melléklet).
(2) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi mérleg fő
összegét 2.138.394,- ezer forintban állapítja meg (2. számú melléklet)
(3) A képviselő – testület Gyömrő Város Önkormányzat 2014. évi összesített működési
célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő – testület Gyömrő Önkormányzat 2014.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 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
843.248 e Ft
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
298.340 e Ft
települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 333.468 e Ft
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
18.881 e Ft
települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása
181.435 e Ft
működési célű központosított előirányzat
11.124 e Ft
települési önkormányzat kiegészítő támogatása

62. 504 e Ft

b) működési célú támogatásértékű bevétel
88.583 e Ft
amelyből
ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,
29.297 e Ft
bb) helyi önkormányzattól,
0 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, .................................... 59.286 e Ft
bd)államháztartáson belülről , ..................................................... 0 e Ft
bf) államháztartáson kívülről, ...................................................... 0 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel (helyi adó átengedett pénzeszköz)
238.836 e Ft
d) intézményi működési bevétel,
143.933 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
3. §
A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés
1.472.007 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:
540.508 e Ft
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ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
ac) dologi jellegű kiadások:
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
ae) egyéb működési célú kiadások:
b) felhalmozási költségvetés
ba) intézményi beruházások,
bb) felújítások
bb) egyéb felhalmozási kiadások
c) tartalék, óvadék
d) hiteltörlesztés
da)fejlesztési
db)működési

146.336 e Ft
583.417 e Ft
55.260 e Ft
146.486 e Ft
420.191 e Ft
195.310 e Ft
27.361 e Ft
197.520 e Ft
5.397 e Ft
240.799 e Ft
228.131 e Ft
12.668 e Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság
jellegű ellátásai:
a) önkormányzati jogkör
13.778 e Ft
b) jegyzői jogkör
41.282 e Ft
c) ellátottak pénzbeli juttatásai
200 e Ft
4. §
A rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(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 62.504 e Ft.
3. Gyömrő Város Önkormányzat költségvetése
5. §
3.1. Kötelező feladatok
A rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi kötelező
feladatainak költségvetési főösszegét 1.781.016 ezer forintban állapítja meg.
6. §
A rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................. 905.752 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ....................... 123.970e Ft
amelyből
ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, ..................... 29.297 e Ft
bb) lakosságtól, ........................................................................... 0 e Ft
bc) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó fejlesztési pénzeszközből, ................................... 46.168 e Ft
származó működési pénzeszközből, .................................... 22.000 e Ft
bd)államháztartáson belülről , ........................................... 26.505 e Ft
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származik,
c) közhatalmi bevétel, helyi adó, átengedett adó, pótlék, bírság ............... 237.736 e Ft
d) intézményi működési bevétel, ............................................................... 82.007 e Ft
e) felhalmozási bevétel ............................................................................ 65.473 e Ft
f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz....................................................... 13.384 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/.............................................................. 164.230 e Ft
államháztartáson belüli visszatérülések ....................................................... 5.020 e Ft
7. §
A rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: ....................................................................... 581.201 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .......................................... 105.010 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 25.595 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: .............................................. 324.468 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: .............................................. 200 e Ft
ae) speciális és működési célú támogatások: .......................... 43.038 Ft
af) közvetlen támogatások .................................................. 82.890 e Ft
ah) intézményfenntartás kiegészítő finanszírozás: ......................................... 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: .................................................................. 210.198 e Ft
ba) beruházások összesen ...................................................... 182.837 e Ft
ebből beruházásonként ........................................................................
- Szt. Imre- Szt. István csapadékvíz elvezetésére vízfőnyomó vezeték munkálatai
(tervezés, kivitelezés) .......................................................................... 43.307 e Ft
- szennyvíztisztítási feladatok ellátásához kapcsolódó tervek,
tanulmányok ......................................................................... 7.874 e Ft
- csatornanyomvonal megsüllyedéséből adódó
helyreállítási munkálatai ..................................................... 8.874 e Ft
- felszíni vízbázis védelmi feladatok ellátása
(Döbön patak, Halas patak) .................................................. 3.936 e Ft
- víz és szennyvízelvezetéshez kapcsolódó beruházások ..... 68.630 e Ft
- Bóbita Óvoda energiakorszerűsítés önerő ........................... 5.433 e Ft
- Kastélydomb közvilágítás .................................................. 3.150 e Ft
- Dózsa Gy. út- Tulipán u. forgalomba helyezés ................... 2.000 e Ft
- földterület vásárlás (3,115 ha) ............................................ 6.230 e Ft
- engedélyek, tervek (buszöböl) ............................................ 5.039 e Ft
- térfigyelő ............................................................................... 394 e Ft
- Tájház önerő ......................................................................... 315 e Ft
- utak, járda .......................................................................... 3.000 e Ft
- KMOP pályázat Kastélydomb
27.657 e Ft
- ÁROP pályázat szoftver fejl. .............................................. 1.700 e Ft
6

- temető bővítés, kerítés ........................................................ 4.172 e Ft
bb) felújítások .......................................................................... 27.361 Ft
- KEOP pályázat (Védőnői ép., Rendőrség)
25.888 e Ft
- Tájház közösségi színtér ....................................................... 936 e Ft
- mentőállomás homlokzat ....................................................... 537 e Ft
c) tartalékok ................................................................................................ 5.397 e Ft
ca) általános tartalék: ..................................................................................... 0 e Ft
cb) céltartalék
5.397 e Ft
d.) önkormányzat költségvetési általános statisztikai
szerveinek nyújtott költségvetési támogatása .................................... 725.753 e Ft
hitel, kölcsöntörlesztés államházt. kívülre ........................................ 240.799 e Ft
4. Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése
4.1. Kötelező feladatok
8. §
A rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés
205.580 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .......................................... 109.933 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 31.669 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 63.978 e Ft
4.2. Államigazgatási feladatok
9. §
A rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi államigazgatási
feladatainak költségvetési főösszegét 41.282 ezer forintban állapítja meg.
10. §
A rendelet 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
41.282 e Ft
11. §
A rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés .......................................................................... 41.282 e Ft
aa) ellátottak pénzbeli juttatásai: ......................................... 41.282 e Ft
12. §
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A rendelet 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2014. évi összesített módosított
előirányzat – felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek költségvetése
5. Bóbita, Arany – és Fejlesztő Óvoda
5.1 Kötelező feladatok
13. §10
A rendelet 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási
előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
224.620 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .......................................... 127.868 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 34.817 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 61.935 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: ...................................................................
165 e Ft
Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2014. évi módosított előirányzat – felhasználási
ütemtervét a 12. számú melléklet tartalmazza.
6. Mesevár, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda
6.1. Kötelező feladatok
14. §
A rendelet 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Mesevár, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv 2014. évi kiemelt
kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
196.480 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .......................................... 109.014 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 30.296 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 57.170 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: ...................................................................
169 e Ft
Mesevár, Tündérkert- és Kastélydomb Óvoda 2014. évi módosított előirányzat –
felhasználási ütemtervét a 13. számú melléklet tartalmazza.
7. Bölcsőde és Gyermekközpont
7.1. Kötelező feladatok
15. §
A rendelet 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai
az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
67.902 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 42.231 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 11.451 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 14.220 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: .....................................................................
39 e Ft
Bölcsőde és Gyermekközpont 2014. évi módosított előirányzat – felhasználási ütemtervét a
14. számú melléklet tartalmazza.
8. Hankó István Művészeti Központ
8.1. Kötelező feladatok
16. §
A rendelet 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási
előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: ......................................................................... 37.200 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ........................................... 14.868 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................... 3.981 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 18.351 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: .....................................................................
51 e Ft
Hankó István Művészeti Központ 2014. évi módosított előirányzat – felhasználási
ütemtervét a 15. számú melléklet tartalmazza.
17. §
Záró rendelkezések
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Gyömrő, 2014………………….
Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

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

elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
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Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2014.önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
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 költségvetés szóló
2/2014. (III. 11.) rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
1. Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi módosított költségvetése
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési
kiadási és bevételi főösszegét 2.138.394 ezer forintban állapítja meg (1. számú melléklet).
(2) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi mérleg fő
összegét 2.138.394,- ezer forintban állapítja meg (2. számú melléklet)
(3) A képviselő – testület Gyömrő Város Önkormányzat 2014. évi összesített működési
célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő – testület Gyömrő Önkormányzat 2014.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 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
843.248 e Ft
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
298.340 e Ft
települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 333.468 e Ft
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
18.881 e Ft
települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása
181.435 e Ft
működési célű központosított előirányzat
11.124 e Ft
települési önkormányzat kiegészítő támogatása

62. 504 e Ft

b) működési célú támogatásértékű bevétel
88.583 e Ft
amelyből
ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,
29.297 e Ft
bb) helyi önkormányzattól,
0 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
10

származó működési pénzeszközből, .................................... 59.286 e Ft
bd)államháztartáson belülről , ..................................................... 0 e Ft
bf) államháztartáson kívülről, ...................................................... 0 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel (helyi adó átengedett pénzeszköz)
238.836 e Ft
d) intézményi működési bevétel,
143.933 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
3. §
A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés
1.472.007 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:
540.508 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
146.336 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:
583.417 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
55.260 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:
146.486 e Ft
b) felhalmozási költségvetés
420.191 e Ft
ba) intézményi beruházások,
195.310 e Ft
bb) felújítások
27.361 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások
197.520 e Ft
c) tartalék, óvadék
5.397 e Ft
d) hiteltörlesztés
240.799 e Ft
da)fejlesztési
228.131 e Ft
db)működési
12.668 e Ft
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság
jellegű ellátásai:
a) önkormányzati jogkör
13.778 e Ft
b) jegyzői jogkör
41.282 e Ft
c) ellátottak pénzbeli juttatásai
200 e Ft
4. §
A rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(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 62.504 e Ft.
2. Gyömrő Város Önkormányzat költségvetése
5. §
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3.1. Kötelező feladatok
A rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi kötelező
feladatainak költségvetési főösszegét 1.781.016 ezer forintban állapítja meg.
6. §
A rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................. 905.752 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ....................... 123.970e Ft
amelyből
ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, ..................... 29.297 e Ft
bb) lakosságtól, ........................................................................... 0 e Ft
bc) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó fejlesztési pénzeszközből, ................................... 46.168 e Ft
származó működési pénzeszközből, .................................... 22.000 e Ft
bd)államháztartáson belülről , ........................................... 26.505 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel, helyi adó, átengedett adó, pótlék, bírság ............... 237.736 e Ft
d) intézményi működési bevétel, ............................................................... 82.007 e Ft
e) felhalmozási bevétel ............................................................................ 65.473 e Ft
f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz....................................................... 13.384 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/.............................................................. 164.230 e Ft
államháztartáson belüli visszatérülések ....................................................... 5.020 e Ft
7. §
A rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: ....................................................................... 581.201 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .......................................... 105.010 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 25.595 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: .............................................. 324.468 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: .............................................. 200 e Ft
ae) speciális és működési célú támogatások: .......................... 43.038 Ft
af) közvetlen támogatások .................................................. 82.890 e Ft
ah) intézményfenntartás kiegészítő finanszírozás: ......................................... 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: .................................................................. 210.198 e Ft
ba) beruházások összesen ...................................................... 182.837 e Ft
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ebből beruházásonként ........................................................................
-................................................................................................... Szt. Imre- Szt.
István csapadékvíz elvezetésére vízfőnyomó vezeték munkálatai
(tervezés, kivitelezés) .......................................................................... 43.307 e Ft
- szennyvíztisztítási feladatok ellátásához kapcsolódó tervek,
tanulmányok ......................................................................... 7.874 e Ft
- csatornanyomvonal megsüllyedéséből adódó
helyreállítási munkálatai ..................................................... 8.874 e Ft
- felszíni vízbázis védelmi feladatok ellátása
(Döbön patak, Halas patak) .................................................. 3.936 e Ft
- víz és szennyvízelvezetéshez kapcsolódó beruházások ..... 68.630 e Ft
- Bóbita Óvoda energiakorszerűsítés önerő ........................... 5.433 e Ft
- Kastélydomb közvilágítás .................................................. 3.150 e Ft
- Dózsa Gy. út- Tulipán u. forgalomba helyezés ................... 2.000 e Ft
- földterület vásárlás (3,115 ha) ............................................ 6.230 e Ft
- engedélyek, tervek (buszöböl) ............................................ 5.039 e Ft
- térfigyelő ............................................................................... 394 e Ft
- Tájház önerő ......................................................................... 315 e Ft
- utak, járda .......................................................................... 3.000 e Ft
- KMOP pályázat Kastélydomb
27.657 e Ft
- ÁROP pályázat szoftver fejl. .............................................. 1.700 e Ft
- temető bővítés, kerítés ........................................................ 4.172 e Ft
bb) felújítások .......................................................................... 27.361 Ft
- KEOP pályázat (Védőnői ép., Rendőrség)
25.888 e Ft
- Tájház közösségi színtér ....................................................... 936 e Ft
- mentőállomás homlokzat ....................................................... 537 e Ft
c) tartalékok ................................................................................................ 5.397 e Ft
ca) általános tartalék: ..................................................................................... 0 e Ft
cb) céltartalék
5.397 e Ft
d.) önkormányzat költségvetési általános statisztikai
szerveinek nyújtott költségvetési támogatása .................................... 725.753 e Ft
hitel, kölcsöntörlesztés államházt. kívülre ........................................ 240.799 e Ft
4. Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése
4.1. Kötelező feladatok
8. §
A rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés
205.580 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .......................................... 109.933 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 31.669 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 63.978 e Ft
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4.2. Államigazgatási feladatok
9. §
A rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi államigazgatási
feladatainak költségvetési főösszegét 41.282 ezer forintban állapítja meg.
10. §
A rendelet 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
41.282 e Ft
11. §
A rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés .......................................................................... 41.282 e Ft
aa) ellátottak pénzbeli juttatásai: ......................................... 41.282 e Ft
12. §
A rendelet 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2014. évi összesített módosított
előirányzat – felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek költségvetése
5. Bóbita, Arany – és Fejlesztő Óvoda
5.1 Kötelező feladatok
13. §
A rendelet 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási
előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
224.620 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .......................................... 127.868 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 34.817 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 61.935 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: ...................................................................
165 e Ft
Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2014. évi módosított előirányzat – felhasználási
ütemtervét a 12. számú melléklet tartalmazza.
6. Mesevár, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda
6.1. Kötelező feladatok
14. §
14

A rendelet 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Mesevár, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv 2014. évi kiemelt
kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
196.480 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .......................................... 109.014 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 30.296 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 57.170 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: ...................................................................
169 e Ft
Mesevár, Tündérkert- és Kastélydomb Óvoda 2014. évi módosított előirányzat –
felhasználási ütemtervét a 13. számú melléklet tartalmazza.
7. Bölcsőde és Gyermekközpont
7.1. Kötelező feladatok
15. §
A rendelet 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai
az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
67.902 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 42.231 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 11.451 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 14.220 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: .....................................................................
39 e Ft
Bölcsőde és Gyermekközpont 2014. évi módosított előirányzat – felhasználási ütemtervét a
14. számú melléklet tartalmazza.
8. Hankó István Művészeti Központ
8.1. Kötelező feladatok
16. §
A rendelet 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
.......... A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási
előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: ......................................................................... 37.200 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ........................................... 14.868 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................... 3.981 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 18.351 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: .....................................................................
51 e Ft
Hankó István Művészeti Központ 2014. évi módosított előirányzat – felhasználási
ütemtervét a 15. számú melléklet tartalmazza.
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17. §
Záró rendelkezések
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Gyömrő, 2014………………….
Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

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

2. napirendi pont:
Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz való
csatlakozásról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 2. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
dönt arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2014/2015. évi fordulójához.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
146/2014. (IX. 29.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2014/2015. évi fordulójához.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

3. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 3. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést
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elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
147/2014. (IX. 29.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

4. napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 4. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a polgármesteri beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
148/2014. (IX. 29.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a polgármesteri beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

5.1. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő és Környéke Társulás Társulási megállapodás módosításának
jóváhagyásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 5. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
dönt arról, a Gyömrő és Környéke Társulás
társulási megállapodás módosítását és a módosításokkal
egységes szerkezetben a társulási megállapodást
az előterjesztett formában elfogadja
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Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.

149/2014. (IX. 29.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással,
dönt arról, a Gyömrő és Környéke Társulás
társulási megállapodás módosítását és a módosításokkal
egységes szerkezetben a társulási megállapodást
az előterjesztett formában elfogadja
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal.

6. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló féléves beszámoló
elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 6. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
szóló beszámolóját az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.

150/2014. (IX. 29.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
szóló beszámolóját az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.

7. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő és Környéke Társulás 2014. I. félévi költségvetés teljesítéséről készült
beszámolójának tudomásul vételéről.
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Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 7. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a Gyömrő és Térsége Társulás tevékenységéről szóló
2014. I. félévre vonatkozó pénzügyi tevékenységéről szóló
tájékoztatót az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
151/2014. (IX. 29.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással,
dönt arról, hogy a Gyömrő és Térsége Társulás tevékenységéről szóló
2014. I. félévre vonatkozó pénzügyi tevékenységéről szóló
tájékoztatót az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

8. napirendi pont:
Döntés a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. 2014. évi I. félévi közhasznú- és egyéb gazdasági
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Az anyagban látja, hogy a tábor veszteségre van tervezve, ennek
mi az oka?
Agócs Zoltán: A tábor ki lett adva bérlőnek havi 150.000,- forintért. A veszteség abból
adódik, hogy volt egy nem teljesített szerződés, de ez nem egy nagy tétel. Effektív nem
veszteségnek számít, csak nem várt kiadás.
Gáspár Krisztián képviselő: A kiadást tovább adják a bérlőnek?
Agócs Zoltán: Ezt az összeget nem tudták a bérlőnek továbbadni, mert ez egy örökölt dolog.
Ügyvéd előtt volt és nem tudnak vele mit csinálni.
Gáspár Krisztián képviselő: A tény adatok között már 2013-ban is szerepelt.
Agócs Zoltán: Utána fognak nézni, mert most nem tud rá pontosan válaszolni.
Gáspár Krisztián képviselő: Ez még a bérleti díjon felüli veszteség?
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Agócs Zoltán: Nincs a bérleti díjon felül veszteség. A kiadások tovább vannak a bérlőnek
számlázva.
Gáspár Krisztián képviselő: Tudja, hogy a strand veszteségébe az időjárás is beleszólt. A cég
likviditását mennyire fogja ez befolyásolni?
Agócs Zoltán: Természetesen befolyásolja a cég likviditását, mivel jelentős veszteséget
okozott az időjárás. Ezt a témát a következő ülésre fogják behozni. Az előző éves ötvenezres
jegyeladáshoz képest idén csak huszonegyezer jegyet tudtak eladni. Több mint 10 millió
forint a realizált veszteség a szezonra. A kiadásokat is jelentősen csökkentették, csak a
legszükségesebbekre költöttek.
Gyenes Levente polgármester: Ahogy látta, és akikkel beszélt, nem csak a rossz idő miatt
nem jöttek az emberek a tóra, hanem a botránysorozat is rosszat tett a bevételnek. Egyéb
kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 8. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján
az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a Gyömrő Város Település Üzemeltető és Fejlesztő
Nonprofit Kft. 2014. évi I. félévi közhasznú és egyéb gazdasági tevékenységéről
szóló beszámolóját az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
152/2014. (IX. 29.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrő Város Település Üzemeltető és Fejlesztő
Nonprofit Kft. 2014. évi I. félévi közhasznú és egyéb gazdasági tevékenységéről
szóló beszámolóját az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

9. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzata Városi Könyvtárának Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 9. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy Gyömrő Város Önkormányzat Városi Könyvtárának
Szervezeti és Működési Szabályzatát
– az ügyrenddel és a gyűjtőköri szabályzattal együtt –
az előterjesztett formában
elfogadja.
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Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
153/2014. (IX. 29.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy
Gyömrő Város Önkormányzat Városi Könyvtárának
Szervezeti és Működési Szabályzatát
– az ügyrenddel és a gyűjtőköri szabályzattal együtt –
az előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

10. napirendi pont:
Döntés a Mesevár, Varázskert és – Kastélydomb Óvoda tevékenységéről szóló vezetői
beszámoló elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: A számokat nézegette és látta, hogy a Varázskert Óvodánál az
iskolaérettség eltér a többi óvodáétól. Az eltérésnek van valamilyen oka?
Volcz Zoltánné irodavezető: A gyermekek összetételéből származik. Ebben az óvodában
nagyon magas a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma. Ide alapvetően a
Tövesmajorból jönnek a gyermekek és nekik a szociális hátterük lemarad a többi gyermekétől
és pontosan ezért osztották meg ezeket a gyermekeket, hogy minél jobban oda tudjanak a
fejlesztésükre figyelni.
Gyenes Levente polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 10. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a Mesevár, Varázskert és – Kastélydomb Óvoda
vezetője által elkészített,
a 2013/2014. nevelési év tevékenységéről szóló szakmai
beszámolót az előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
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154/2014. (IX. 29.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Mesevár, Varázskert és – Kastélydomb Óvoda
vezetője által elkészített,
a 2013/2014. nevelési év tevékenységéről szóló szakmai
beszámolót az előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

11. napirendi pont:
Döntés a Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda tevékenységéről szóló vezetői beszámoló
elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 11 sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda
Vezetője által elkészített,
a 2013/2014. nevelési év tevékenységéről szóló szakmai
beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
155/2014. (IX. 29.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda
Vezetője által elkészített,
a 2013/2014. nevelési év tevékenységéről szóló szakmai
beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

12. napirendi pont:
A Gyömrő Város Településrendezési Eszközök Felülvizsgálatára beérkezett ajánlatok
megtárgyalása, döntés a felülvizsgálatot elvégző szervezet megbízásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 12. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
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Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az alábbi határozatot hozza:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos településrendezési
eszközeinek felülvizsgálatára és átdolgozására beérkezett tervezői ajánlatokat áttekintette és
dönt arról, hogy a 2013. január 1-től hatályos új településrendezési követelmények
figyelembevételével a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat
felülvizsgálatával és átdolgozásával a PESTTERV Kft-t bízza meg.
Megbízza a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök átdolgozására a tervezési
szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
156/2014. (IX. 29.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos településrendezési
eszközeinek felülvizsgálatára és átdolgozására beérkezett tervezői ajánlatokat
áttekintette és dönt arról, hogy a 2013. január 1-től hatályos új településrendezési
követelmények figyelembevételével a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési
Szabályzat felülvizsgálatával és átdolgozásával a PESTTERV Kft-t bízza meg.
Megbízza a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök átdolgozására a tervezési
szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.

13. napirendi pont:
Tájékoztató a GYKSZSZK vezetőjének tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 13. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ
vezetőjének 5 éves tevékenységéről szóló tájékoztatót
az előterjesztett formában tudomásul veszi.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
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157/2014. (IX. 29.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ
vezetőjének 5 éves tevékenységéről szóló tájékoztatót
az előterjesztett formában tudomásul veszi.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.

14. napirendi pont:
Tájékoztató a Gyömrő és Környék Szociális Szolgáltató Központ, vezetői kinevezéséről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 14. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Gyömrő és Környéke Társulás tanácsának azon döntését, mely szerint Goór Karolinát a
Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ vezetésével 5 évre megbízza,
tudomásul veszi.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
158/2014. (IX. 29.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Gyömrő és Környéke Társulás tanácsának azon döntését,
mely szerint Goór Karolinát a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ
vezetésével 5 évre megbízza, tudomásul veszi.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.

15. napirendi pont:
Tájékoztató a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi I. félévi
beszámolójának elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 15. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a Gyömrő és Térsége Társulás fenntartásában működő
GYKSZSZK 2014. I. félévre vonatkozó szakmai és pénzügyi tevékenységéről
szóló tájékoztatót az előterjesztett formában tudomásul veszi.
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Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
159/2014. (IX. 29.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással,
dönt arról, hogy a Gyömrő és Térsége Társulás fenntartásában működő
GYKSZSZK 2014. I. félévre vonatkozó szakmai és pénzügyi tevékenységéről
szóló tájékoztatót az előterjesztett formában tudomásul veszi.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

16. napirendi pont:
Tájékoztató a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi I. félévi
beszámolójának elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv mellékletét
képező 1. sz. határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a VOKS Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
160/2014. (IX. 29.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a VOKS Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv mellékletét
képező előterjesztés alapján az 2. sz. határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi Bizottság
beszámolóját az előterjesztett formában elfogadja.
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Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
161/2014. (IX. 29.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 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 jegyzőkönyv mellékletét
képező előterjesztés alapján az 3. sz. határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
162/2014. (IX. 29.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 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 a jegyzőkönyv mellékletét
képező előterjesztés alapján az 4. sz. határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
163/2014. (IX. 29.) sz. önkormányzati határozat:
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Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 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 jegyzőkönyv mellékletét
képező előterjesztés alapján az 5. sz. határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
164/2014. (IX. 29.) sz. Önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

17. napirendi pont:
Interpelláció.
Gyenes Levente polgármester: Kíván-e valaki interpellálni? Nem.
Spaits Miklós képviselő: Szeretne napirend után felszólalni. Úgy gondolja, hogy nem is
szeretne búcsúzkodni, bízik benne, hogy a közös munkát tudják majd folytatni.
Gyenes Levente polgármester: Ő is úgy gondolja, hogy nem írta ki magát Miklós az
életükből. A Polgári Kör kezd egy kicsit éledezni. A felesége igazgatói munkája miatt is
mindennapi része a hivatal életének. Spaits Miklós szakértelme segített az építkezéseknél.
Továbbra is számítani fognak rá. A kampány utolsó két hetére mindenkinek kitartást és
mérsékletességet kíván. Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
K.m.f.

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester
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