JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én, 10.30
órakor kezdődő rendes, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal régi épületének tárgyalójában.
Jelen vannak:

Mezey Attila alpolgármester, Ducsai Sándor, Garamszegi Sándor,
Hodruszky Lajos, Horváth István, Kossuth László, Sas Zoltán, Szabó Zsolt,
Székely Attila, Tölli László képviselők.

Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné irodavezető
Fülöp Szilvia pü. irodavezető
Távolmaradását előre
jelezte:
Gyenes Levente polgármester
Fábián Béla képviselő
Meghívott:

Husz Enikő Judit járási hivatalvezető

Az ülésre meghívás történt, meghívott nem jelent meg.
Mezey Attila alpolgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, a képviselő – testület 10 tagja van jelen, az ülést megnyitja. Tájékoztatja a
jelenlévőket, hogy Polgármester úr egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen,
ezért őt bízta meg annak levezetésére. Fábián Béla képviselő társuk vakbélgyulladással
kórházba került, és egy műtéten van túl, ezért ő sem tud részt venni az ülésen.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Mezey Attila alpolgármester: Egy képviselői indítvány érkezett, azt a 16. napirendi pontban
javasolja tárgyalni. Aki a plusz egy napirendi pont felvételével, illetve a 16. napirendi
pontként tárgyalásával egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a plusz egy napirendi pont felvételét és a 16.
napirendi pontként tárgyalását 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.
Mezey Attila alpolgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat a módosítással együtt:
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
2. Polgármesteri beszámoló.
3. Polgármester által beterjesztett határozati javaslatok:
3.1. Döntés a Gyömrő és Környéke társulás munkaszervezetében képviselő
delegálásáról.
3.2. Döntés a Vecsés és Környéke társulás munkaszervezetében képviselő delegálásáról.
3.3. Döntés az Esélyegyenlőségi program felülvizsgálatának jóváhagyásáról.
3.4. Döntés Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Vecsés és Környéke
Társulás által nyújtott szociális alapszolgáltatásokról szóló rendeletének
jóváhagyásáról.
4. Döntés a 2015. év I. félévi munkaterv elfogadásáról.
5. Döntés a 2015. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról.
6. Döntés a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. 2015. évi előleg kérelméről.

7. Döntés támogatási igény elbírálásáról.
8. Döntés a települési folyékony hulladék szállítását végző közszolgáltató személyének
változásáról.
9. Döntés „Gyömrő Város közvilágítási lámpatesteinek üzemeltetésére” tárgyú szerződés
megkötéséről.
10. Döntés a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft-ben könyvvizsgálói tevékenység ellátásáról.
11. Döntés a vízmű üzemeltetéshez kapcsolódó számlázási rendszer megrendelésérről és
a DAKÖV Kft. –ben az önkormányzati tulajdonhányad felemeléséről.
12. Döntés a Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft. társasági szerződés módosításáról.
13. Döntés az önkormányzati intézmények munka – és tűzvédelmi dokumentumainak
megrendeléséről.
14. Bizottsági beszámolók elfogadása.
- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
- Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
15. Interpellációk.
16. Ducsai Sándor képviselő úr önálló képviselői indítványának megtárgyalása.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat a módosítással együtt
10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
Mezey Attila alpolgármester: Kíván – e valaki napirend előtt felszólalni? Nem.

1. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
232/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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2. napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 2. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a polgármesteri beszámolót az
előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
233/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a polgármesteri beszámolót az
előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

3.1. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő és Környéke Társulás munkaszervezetében képviselő delegálásáról.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 3. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
az alábbi határozatot hozza:
1.

Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a következő önkormányzati
választásig a Gyömrő és Környéke Társulás Társulási Munkacsoportjába Goór Karolin
intézményvezetőt delegálja.

2.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Gyömrő és Környéke
Társulás Társulási Tanács tagjait a döntésről.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, tájékoztatásra és értesítésre
a döntést követő 10 napon belül.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
234/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
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az alábbi határozatot hozza:
1. Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a következő önkormányzati
választásig a Gyömrő és Környéke Társulás Társulási Munkacsoportjába Goór
Karolin intézmény vezetőt delegálja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Gyömrő és Környéke
Társulás Társulási Tanács tagjait a döntésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, tájékoztatásra és értesítésre
a döntést követő 10 napon belül.

3.2. napirendi pont:
Döntés a Vecsés és Környéke Társulás munkaszervezetében képviselő delegálásáról.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 4. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
az alábbi határozatot hozza:
1.

Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a következő önkormányzati
választásig a Vecsés és Környéke Társulás Társulási Munkacsoportjába Tóth Ágnes
szakmai vezetőt delegálja.

2.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Vecsés és Környéke
Társulás Társulási Tanács tagjait a döntésről.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, tájékoztatásra és értesítésre
a döntést követő 10 napon belül.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
235/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1. Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a következő önkormányzati
választásig a Vecsés és Környéke Társulás Társulási Munkacsoportjába Tóth Ágnes
szakmai vezetőt delegálja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Vecsés és Környéke
Társulás Társulási Tanács tagjait a döntésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, tájékoztatásra és értesítésre
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a döntést követő 10 napon belül.

3.3. napirendi pont:
Döntés az Esélyegyenlőségi program felülvizsgálatának jóváhagyásáról.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 5. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Gyömrő Város Önkormányzat felülvizsgált Esélyegyenlőségi Programját
az előterjesztett formában elfogadja és vállalja az abban foglalt intézkedési
terv végrehajtását.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
236/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Gyömrő Város Önkormányzat felülvizsgált Esélyegyenlőségi Programját
az előterjesztett formában elfogadja
és vállalja az abban foglalt intézkedési terv végrehajtását.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

3.4. napirendi pont:
Döntés Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Vecsés és Környéke
Társulás által nyújtott szociális alapszolgáltatásokról szóló rendeletének jóváhagyásáról.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 6. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének,
a Vecsés és Környéke Társulás által nyújtott szociális alapszolgáltatásokról szóló
rendeletében foglaltakat elfogadja, azt jóváhagyja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
237/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének,
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a Vecsés és Környéke Társulás által nyújtott szociális alapszolgáltatásokról szóló
rendeletében foglaltakat elfogadja, azt jóváhagyja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

4. napirendi pont:
Döntés a 2015. év I. félévi munkaterv elfogadásáról.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 7. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2015. I. félévi munkatervet az előterjesztett
formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
238/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a 2015. I. félévi munkatervet az előterjesztett
formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

5. napirendi pont:
Döntés a 2015. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 8. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Gyömrő Város Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervét a
jelen határozattal jóváhagyja - a határozat elválaszthatatlan részét képező a mellékletben foglaltaknak megfelelően.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
239/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
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Gyömrő Város Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervét a
jelen határozattal jóváhagyja - a határozat elválaszthatatlan részét képező a mellékletben foglaltaknak megfelelően.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos.

6. napirendi pont:
Döntés a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. 2015. évi előleg kérelméről.
Mezey Attila alpolgármester: Ezt minden évben meg szokták szavazni, mert a költségvetés
elfogadása előtt január és február hónapban szüksége van a cégnek erre az összegre a
likviditásuk miatt. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletét képező
előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a 2015. évi költségvetés terhére – annak
elfogadása előtt – a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. számára átadott
pénzeszközök jogcímből a 2015. évi költségvetésről szóló
rendelet elfogadásáig havonta 4.000.000,- Ft
támogatási előleget biztosít.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
240/2014. (XII.15.) sz. Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a 2015. évi költségvetés terhére – annak
elfogadása előtt – a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. számára átadott
működési célú támogatásból a 2015. évi költségvetésről szóló
rendelet elfogadásáig havonta 4.000.000,- Ft
támogatási előleget biztosít.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

7. napirendi pont:
Döntés támogatási igény elbírálásáról.
Mezey Attila alpolgármester: Természetesen itt nem támogatásról van szó, csak egy elvi
hozzájárulásra van szükség az önkormányzat részéről, hiszen a szerződést a TÜF Nonprofit
Kft-vel kötötte a vállalkozó. Ez alapján a kft. a szükséges intézkedéseket meg tudja tenni és a
megállapodást meg tudja bérlővel kötni. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 10
sz. mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
az alábbi határozatot hozza:
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Hozzájárulását adja a Káptalanfüredi táborban
a 12 személyes faház,
valamint a főépület (konyha, étterem, tv-szoba)
tetőszerkezeti javítások elvégzéséhez, a beázások megszűntetéséhez és a
12 személyes faház mennyezetének felújításához.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
241/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Hozzájárulását adja a Káptalanfüredi táborban
a 12 személyes faház,
valamint a főépület (konyha, étterem, tv-szoba)
tetőszerkezeti javítások elvégzéséhez, a beázások megszűntetéséhez és a
12 személyes faház mennyezetének felújításához.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

8. napirendi pont:
Döntés a települési folyékony hulladék szállítását végző közszolgáltató személyének
változásáról.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 11. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a Deliver Kft. (2230 Gyömrő, Szegfű u. 5-7.) közszolgáltatási szerződés
felbontására irányuló kérelmét elfogadja, a közszolgáltatás végzésére Szepesi Zoltán egyéni
vállalkozót (székhely: 1106 Budapest, Gyakorló u. 2.) jelöli ki 2015. március 01-i hatállyal.
Felhatalmazza a polgármestert a meglévő közszolgáltatási szerződés felbontására, az új
közszolgáltatási szerződés megkötésére, valamint a települési folyékony hulladék szállításával
kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 27/2013. (XII. 19.)
számú rendelet módosításának előkészítésére.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
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242/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Deliver Kft. (2230 Gyömrő, Szegfű u. 5-7.) közszolgáltatási szerződés
felbontására irányuló kérelmét elfogadja, a közszolgáltatás végzésére Szepesi Zoltán
egyéni vállalkozót (székhely: 1106 Budapest, Gyakorló u. 2.) jelöli ki 2015. március 01-i
hatállyal.
Felhatalmazza a polgármestert a meglévő közszolgáltatási szerződés felbontására, az új
közszolgáltatási szerződés megkötésére, valamint a települési folyékony hulladék
szállításával kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló
27/2013. (XII. 19.) számú rendelet módosításának előkészítésére.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.

9. napirendi pont:
Döntés „Gyömrő Város közvilágítási lámpatesteinek üzemeltetésére” tárgyú szerződés
megkötéséről.
Mezey Attila alpolgármester: A Pénzügyi Bizottság a témát tárgyalta és azt a javaslatot tette,
hogy Polgármester urat bízzák meg az eddig kötött szerződések, illetve az árajánlat
átnézésével, illetve, hogy ezek után tegyen javaslatot a szerződés megkötésére. Kértek a
vállalkozótól egy indoklást, melyből látszik, hogy a tavalyi évben az állam által kivetett
többlet terhek miatt megemelkedtek a költségei és négy éve nem emelte a díjait. Tavalyi
évben az egyes gyújtótrafók cseréje történt meg. Mindenképp javasolja vele a szerződés
megkötését, mivel gyömrői vállalkozóról van szó, aki a munkáját eddig is jól végezte. A
javítási határidő is jóval gyorsabb volt, mint régen, abban a konstrukcióban, mint régen,
amikor központilag rendelték meg a lámpatestek javítását. Tehát minden szempontból pozitív
és elfogadható a javaslat. Az emelés pedig négy év viszonylatában, illetve a megemelkedett
költségek megemelkedése közterhek tekintetében nem magas. Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a jegyzőkönyv 12. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati
javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
az alábbi határozatot hozza:
Gyömrő Város Önkormányzata 2015. január 1. – 2015. december 31. időtartamra
az Eurovill Kft-vel szerződést köt Gyömrő város közvilágítási
lámpatesteinek üzemeltetésére.
Megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződést aláírásával.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
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243/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Gyömrő Város Önkormányzata 2015. január 1. – 2015. december 31. időtartamra
a Eurovill Kft-vel
szerződést köt Gyömrő város közvilágítási lámpatesteinek üzemeltetésére.
Megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződést aláírásával.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.

10. napirendi pont:
Döntés a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft-ben könyvvizsgálói tevékenység ellátásáról.
Mezey Attila alpolgármester: A bizottság javasolta a könyvvizsgáló alkalmazását. Nem lenne
jogszabály szerint egyébként kötelező, de mivel önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságról van szó, ezért célszerű egy független könyvvizsgáló személy alkalmazása a cég
gazdálkodásának felülvizsgálatára és ellenőrzésére. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a
jegyzőkönyv 13. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban
foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy 2015. január 1.-i hatállyal a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft.
könyvvizsgálói tevékenység ellátására 1 fő könyvvizsgálót alkalmazzon.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
244/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy 2015. január 1-i hatállyal a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft.
könyvvizsgálói tevékenység ellátására 1 fő könyvvizsgálót alkalmazzon.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

11. napirendi pont:
Döntés a vízmű üzemeltetéshez kapcsolódó számlázási rendszer megrendeléséről és a
DAKÖV Kft-ben az önkormányzati tulajdonhányad felemeléséről.
Mezey Attila alpolgármester: A napirendi pontot két bizottság is tárgyalta és a határozati
javaslatban foglaltak elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv
14. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján az 1. sz. határozati javaslatban foglaltakat:
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1.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 4903/1 helyrajzi
számú ingatlanon – a jogszabályi előírásoknak megfelelő- víziközmű szolgáltatásra
vonatkozó számla kiállításra, az akkreditált informatikai rendszer telepítését és az ehhez
kapcsolódó ingatlan átalakítást megrendeli és elkészítteti 22 millió forint értékben.

2.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakkal
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a szerződést írja alá.

Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, kézfeltartással jelezze. A javaslattételben résztvevők száma: 10 fő.
245/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 4903/1
helyrajzi számú ingatlanon – a jogszabályi előírásoknak megfelelő- víziközmű
szolgáltatásra vonatkozó számla kiállításra, az akkreditált informatikai rendszer
telepítését és az ehhez kapcsolódó ingatlan átalakítást megrendeli és elkészítteti
22 millió forint értékben.
2.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakkal
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a szerződést írja alá.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 14. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján a 2. sz. határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elhatározza, hogy
(I)
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely:
2370 Dabas, Széchenyi utca 3., cégjegyzékszám: 13-09-066171) meglévő üzletrészét a
tőkeemeléssel kialakítandó új, 22 millió Ft névértékű üzletrész megszerzésével megnöveli. Az
új üzletrészre eső törzsbetét nem pénzbeli hozzájárulással, az Önkormányzat tulajdonában
kerülő, 22 millió Ft értékben a 4903/1 helyrajzi számú ingatlanon megvalósított beruházás
DAKÖV Kft. tulajdonába adásával kerül teljesítésre.
(II) Felhatalmazza a polgármestert a tőkeemeléssel és az új üzletrész megszerzésével
kapcsolatos társasági iratok aláírására.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
11

246/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elhatározza, hogy
(I)
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Korlátolt Felelősségű Társaságban
(székhely: 2370 Dabas, Széchenyi utca 3., cégjegyzékszám: 13-09-066171) meglévő
üzletrészét a tőkeemeléssel kialakítandó új, 22 millió Ft névértékű üzletrész
megszerzésével megnöveli. Az új üzletrészre eső törzsbetét nem pénzbeli
hozzájárulással, az Önkormányzat tulajdonában kerülő, 22 millió Ft értékben a 4903/1
helyrajzi számú ingatlanon megvalósított beruházás DAKÖV Kft. tulajdonába adásával
kerül teljesítésre.
(II) Felhatalmazza a polgármestert a tőkeemeléssel és az új üzletrész megszerzésével
kapcsolatos társasági iratok aláírására.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

12. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft. társasági szerződés módosításáról.
Mezey Attila alpolgármester: Itt valójában a régebben elfogadott és az önkormányzat által
már jóváhagyott társasági szerződésmódosításokat kell egységes szerkezetben elfogadni és
beterjeszteni a cégbírósághoz jóváhagyásra. Ez jogszabályi határidők miatt történik. Kérdés,
hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 15 sz. mellékletét képező előterjesztés alapján az
alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
I. elfogadja a Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft. társasági szerződésének
az alábbiak szerint módosítását:
1. A társaságon belüli tagváltozás, Ecser Nagyközség Önkormányzatát illető 20%-os üzletrész
megvásárlásával összefüggő változások megfelelő átvezetése.
2. A képviselő – testület által delegált felügyelő bizottsági tagok átvezetése.
3. A könyvvizsgáló átvezetése.
4. Az új Ptk. rendelkezéseinek átvezetése.
II. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén az Önkormányzatot a fenti
határozatnak megfelelően képviselje, a módosított társasági szerződést aláírja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
247/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
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I. Elfogadja a Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft. társasági szerződésének
az alábbiak szerint módosítását:
1. A társaságon belüli tagváltozás, Ecser Nagyközség Önkormányzatát illető 20%-os
üzletrész megvásárlásával összefüggő változások megfelelő átvezetése.
2. A képviselő – testület által delegált felügyelő bizottsági tagok átvezetése.
3. A könyvvizsgáló átvezetése.
4. Az új Ptk. rendelkezéseinek átvezetése.
II. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén az Önkormányzatot a
fenti határozatnak megfelelően képviselje, a módosított társasági szerződést aláírja .
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

13. napirendi pont:
Döntés az önkormányzati intézmények munka – és tűzvédelmi dokumentumainak
megrendeléséről.
Mezey Attila alpolgármester: A bizottság ezt a kérdést megtárgyalta és a bizottsági ülést
követően összevetették szakmai szempontból is az ajánlatokat és ennek a figyelembevételével
az a javaslat érkezett, hogy a legkedvezőbb, azaz a legalacsonyabb ellenszolgáltatásért
rendeljék meg a dokumentumok elkészítését. Nincs. Aki a jegyzőkönyv 16. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy az önkormányzati intézmények munka- és tűzvédelmi dokumentumainak
elkészítésével Kis Róbert tűz- és munkavédelmi egyéni
vállalkozót (2760 Nagykáta, Kund u. 24.) bízza meg.
A dokumentumok elkészítésének díját a
2015. évi költségvetésbe tervezi be.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
248/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy az önkormányzati intézmények munka- és tűzvédelmi
dokumentumainak elkészítésével Kis Róbert tűz- és munkavédelmi
egyéni vállalkozót (2760, Nagykáta, Kund u. 24.) bízza meg.
A dokumentumok elkészítésének díját a
2015. évi költségvetésbe tervezi be.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
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Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.

14. napirendi pont:
Bizottsági beszámolók elfogadása.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi 1. sz. határozati
javaslatban foglaltakat:
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: 10 fő.
249/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Mezey Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi 2. sz. határozati
javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
beszámolóját az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.

250/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
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beszámolóját az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

15. napirendi pont:
Interpellációk:
Mezey Attila alpolgármester: Kíván-e valaki interpellálni? Nem.

16. napirendi pont:
Ducsai Sándor képviselő úr önálló képviselői indítványának megtárgyalása.
Mezey Attila alpolgármester: Az önálló képviselői indítvánnyal kapcsolatban tájékoztatja a
képviselő-testületet, hogy az indítvány tartalmában megfogalmazott bizottság, illetve
munkacsoport is megkezdte és elvégezte a munkáját. Elvégezték a legszükségesebb
feladatokat, illetve egyeztették a városvezetéssel azokat a munkálatokat, amelyek a tél beállta
előtt fontosak a város közlekedés biztonságának javítása szempontjából és S.O.S-es
munkának is nevezhetőek. Itt elsősorban a gyermekek biztonságára gondol. Ezeket a
munkákat, amelyet a bizottság javasolt, már meg is rendelték, ezeknek az elvégzés és ha
valaki autóval közlekedett a városban, a hétvége folyamán, illetőleg a mai napon is, láthatta,
hogy több gyalogátkelőhelynek a biztonságosabbá tétele, rázó sávok, figyelemfelhívó sávok,
prizmák, és fényvisszaverő festék újrafestése megtörtént. Ilyen gyalogátkelőhely lesz az
Erzsébet iskolánál, ahol a baleset nemrégiben történt, és ugyan így megtörténik ez a Pázmány
óvodánál és a Csokonai iskolánál, illetőleg a Kossuth F. utcai gyalogátkelőhelynél is. Tehát
azoknál a gyalogátkelőhelyeknél, ahol reggelente a gyermekek nagyobb létszámú
közlekedésével lehet számolni. Illetőleg az újrafestés elkészül a körforgalomban lévő
gyalogátkelőhelyeknél, illetve a Halászkerttel szembeni Weöres iskolához vezető
gyalogátkelőhelynek, az egyébként minden szempontnak megfelelő zebrának a
fényvisszaverő festékkel történő újrafestése is. Tehát az első lépések nemcsak, hogy
megtervezésre kerültek, hanem a testületi ülés időpontjára el is készültek. Hamarabb is
szerették volna ezt megcsinálni, de kell egy átfutási idő a cég részére, akitől megrendelték
ezeket a munkálatokat, hogy felkészüljön és el tudja végezni az év végi feladatai között. A
bizottság tovább folytatja annak a koncepciónak a szakmai kidolgozását, mely a teljes város
területét lefedi és az egész városra nyújt különféle javaslatokat a közlekedés biztonság
javítását célzó jövő évi intézkedések vonatkozásában. A képviselői indítvánnyal kapcsolatban
az ő javaslata az lenne, - de megkéri az indítványozót, hogy szóban egészítse ki, illetve
mondja el a véleményét -, hogy egyes szakmai elemeket ebből nem szeretne külön kiragadni,
az indítványban szereplő tartalom részéről teljesen egészében támogatható. Azonban ő örülne
annak, ha ez a bizottság által kidolgozott teljes koncepciónak részeként válna elfogadásra a
jövő év első hónapjába, amikor ezzel a testület foglalkozni fog és nem önálló elemként
döntene most erről a testület, hanem egy koncepció részévé tennék azt. Ő a maga részéről
támogatni tudja. Javasolja, hogy a testület elvi támogatása mellett utalja át a bizottságnak a
hatáskörébe. Kérdezi az indítványozót, hogy mi a véleménye?
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Ducsai Sándor képviselő: Az ő részéről ez elfogadható, az a lényeg, hogy ez a javaslat
valamilyen formában valósuljon meg. Ha ezt a bizottság támogatni tudja, akkor mindegy,
hogy milyen keretek között valósul meg, csak legyen meg, ennyit szeretne. Ha támogatni
tudják a javaslatát, akkor ő annak nagyon örül.
Sas Zoltán képviselő: Köszöni szépen a szót és köszöni szépen az érdemi képviselői
indítványt Ducsai Sándornak is. A bizottság megkezdte a munkáját. Nyilvánvalóan sok
minden történt, tehát az nem igaz, hogy érdemi intézkedés nem történt, de Ducsai úr ezzel
nem szembesülhetett. Nagyon sok munka volt ennek a hátterébe, Alpolgármester úr nem
sorolta föl, de egyeztetés folyt rendőrséggel, külső szervekkel, és több képviselő társa, többek
között Kossuth László is megkeresték őt javaslataikkal. Ezt is bele tudták építeni a bizottság
javaslatában. Minden iskolához és óvodához fogják javasolni a gyermekek átkelését jelző
táblák kihelyezését. Ha az ünnepi fennakadás és a jövő év eleje nem akadályozza meg, akkor
jövő év első hónapjában az egész városra kiterjedő komplex közlekedésbiztonságot javító
szakmailag alátámasztott intézkedési csomagot fognak előterjeszteni a bizottság nevében. Ha
Képviselő úrnak bármilyen ötlete van, akkor bele teszik és várják őt, hogy segítsen nekik.
Köszöni szépen.
Tölli László képviselő: Az alap ötletet nagyon jónak tartja, de szeretné javasolni az
iskolákban ennek az oktatását, hogy maradjanak körültekintőek, mert ez a tábla egy
figyelemfelkeltő, de ez a gyalogosokra nézve semmilyen előjogot nem biztosít. Tehát ezt nem
úgy kell kezelni, mint egy zebra táblát, nehogy valaki félreértse és tudni kell, hogy egy
gépjármű mindig erősebb, teljesen minden hogy kinek van elsőbbsége. Szeretné, ha az iskolák
oktatásába ez bekerülne.
Horváth István képviselő: Meg szeretné kérdezni alpolgármester urat, hogy mikként áll a
közlekedési felügyelet felé az engedélyeztetése az összes gyalogátkelőhelynek? Tehát, hogy
milyen fázisában van? Említette azt, hogy készült egy feljegyzés arra vonatkozóan, hogy
melyek azok a szabályossági követelmények, amelyeket meg kell teremteni. Ez mikorra lesz
kész és mikorra várhatóak, hogy egyeztetve lesznek ezek a szabályok?
Mezey Attila alpolgármester: Első lépésben arra válaszolna, hogy ezeket a javaslatokat a
bizottsági munkaanyagba be fogják építeni, illetve a bizottság felé ezeket írásban is
megteszik. Valóban ez a baleset ráirányította a figyelmet arra, hogy az egyébként szabványos
gyalogátkelőhelyeiket még biztonságosabbá próbálják tenni. A gyalogátkelőhelyen a szabály
leírja azt, hogy milyen követelményeket kell teljesíteni, de e fölött ők még plusz biztonsági
elemet beépíthetnek, ennek semmi akadálya nincs. Eddig a gyalogátkelőhelyek egy alap
biztonsági rendszer szerint voltak kiépítve, tehát a felfestés és a gyalogátkelőhely tábla, mert a
KRESZ szerint a gyalogátkelőhelyet a tábla jelzi felfestés nélkül is. Praktikus, ha ez jól
látható az autósok számára, ezért lettek most magasabb biztonsági szintre emelve, azt mondja,
hogy a jelzőlámpás alattira, tehát igazából a következő lépés egy rendőrlámpás
gyalogátkelőhely lenne, aminek igazából az átmenő forgalom miatt és a reggelenkénti
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gyermekek érkezése miatt igazából nincsen létjogosultsága. Ez sokkal jobban megnyújtaná az
átkelési idő. Ez ezeknél az utaknál egyáltalán nem praktikus, a forgalomtervező szakemberek
véleménye szerint, mert nem olyan a forgalom terhelése ezeken a zebrákon, ami ezt
indokolná. Amennyiben a továbbiakban gyalogátkelőhelyet akarunk létesíteni valahol a
városban, akkor már az új, magasabb szabványnak megfelelően fogják megszervezni. A
baleset kapcsán is a szükséges intézkedéseket megtették. A munkacsoport nagyon jól és
hatékonyan, illetve szakmailag is kellő hozzáértéssel végezte a munkáját. Jövő évben jó
néhány ilyen gyalogos biztonsági és közlekedés biztonsági fejlesztést szeretne a város
területén megvalósítani.
Ducsai Sándor képviselő: Egy kérése lenne, hogy ha Sas Zoltánt sértette azt, hogy a
javaslatában azt írta, hogy eddig érdemi intézkedés nem történt, ezért elnézést kér.
Párhuzamosan történt, hogy amikor az indítványát készítette, még nem kaptam meg a testületi
anyagot. Az átvétele után szembesült vele, hogy itt már történtek lépések. Csak annyit kérne a
bizottsági elnököktől, hogy értesítsék, ha ilyen témákban van összejövetel, hogy külső
szemlélőként ott lehessen ő is.
Mezey Attila alpolgármester: Aki egyetért azzal, hogy Ducsai Sándor képviselő úr önálló
képviselői indítvány a szakbizottság felé továbbítsák, szavazzon.
251/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy Ducsai Sándor képviselő úr
önálló képviselői indítványát támogatja, azt az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági
Bizottság felé továbbítja megtárgyalásra.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Mezey Attila alpolgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
K.m.f.

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester
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