JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én, 10.30
órakor kezdődő rendes, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal régi épületének tárgyalójában.
Jelen vannak:

Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila alpolgármester, Ducsai Sándor,
Fábián Béla, 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
Meghívott:

Husz Enikő Judit járási hivatalvezető
Agócs Zoltán Gyömrői TÜF Nonprofit Kft.
Kertész Gyula DAKÖV Kft. Gyömrői telephely vezetője
dr. Tóth János
Spaits Miklós

Az ülésre meghívás történt, meghívottként megjelent:
Kertész Gyula DAKÖV Kft. Gyömrői telephely vezetője
Agócs Zoltán TÜF Nonprofit Kft.
dr. Tóth János
Spaits Miklós
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, a képviselő – testület 12 tagja van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Egy módosító javaslata lenne az 5. napirendi ponthoz, a
polgármester által beterjesztett javaslatokhoz. A vízmű vezetőjének tájékoztatása szerint
tavaly a lakossági víz- és csatorna illegális bekötések vonatkozásában moratóriumot
hirdetettek és ezt az idei évben is szeretnék megtenni. Aki a plusz egy napirendi pont
felvételével egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással egyhangúlag elfogadja a plusz egy napirendi pont felvételét.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat a módosítással együtt az
alábbiak szerint:
1. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2/2014. (III.11.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetés módosításáról.
2. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2015. évi költségvetési
rendeletének megalkotásáról.
3. Jelentés a lejárt idejű határozatokról.
4. Polgármesteri beszámoló.
5. Polgármester által beterjesztett határozati javaslatok: Ea.: Gyenes Levente polgármester
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5.1. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Vis maior pályázatához szükséges határozatok
meghozataláról.
5.2. Döntés bizottsági tagok választásáról.
5.3. Döntés a 2015. évi közbeszerzési terv módosításáról.
5.4. Döntés a lakossági víz- és csatornabekötések vonatkozásában moratórium
meghirdetéséről.
6. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének az üzletek éjszakai
nyitvatartási rendjéről szóló 6/2011.(II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról.
7. Döntés Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötések, a
bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események szolgáltatási díjairól,
valamint a Városháza házasságkötő terme igénybevételének feltételeiről szóló 7/2011.
(II. 17.) önkormányzati rendelete módosításáról.
8. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének a Gyömrő Város
Képviselő – testülete és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.
(XI. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról.
9. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 22/2014. (XI.
27.) önkormányzati rendelet módosításáról.
10. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési folyékony
hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről
szóló 27/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról.
11.Döntés Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gyömrő Város
Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a
vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 18/2013. (VIII. 09.) önkormányzati rendelete
módosításáról.
12.Tájékoztatás – az önkormányzatok gazdasági társaságai – az önkormányzatok többségi
tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási
tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése Gyömrő Város Településüzemeltető és
Fejlesztő Nonprofit Kft. – tárgyban végzett Állami Számvevőszéki vizsgálatról.
13.Döntés a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi szakmai
beszámolójának elfogadásáról.
14.Döntés a Vecsés és Környéke Társulás által fenntartott Családsegítő- és Gyermekjóléti
Szolgálat 2014. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról.
15.Döntés a KULTURISZT Gyömrő 2014. évi támogatásról szóló pénzügyi beszámolójának
elfogadásáról.
16.Döntés földgáz energiára vonatkozó csoportos beszerzési eljárás lebonyolításáról.
17.Döntés Gyömrő Város Önkormányzat 2015. évi likviditási és 2016 2018. évekre
vonatkozó középtávú tervének elfogadásáról.
18.Döntés a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0454 azonosító számú projekthez kapcsolódó
támogatást megelőlegező hitel meghosszabbításáról.
19.Döntés Gyömrő Város Önkormányzat feladat ellátási, intézményhálózat-működtetési és
köznevelés-fejlesztési terv elfogadásáról.
20.Döntés bírósági ülnökök jelöléséről.
21.Döntés megállapodások megkötéséről.
22.Bizottsági beszámolók elfogadása.
23.Interpellációk.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat a módosítással együtt
12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.
Gyenes Levente polgármester: Kíván-e valaki napirend előtt felszólalni? Nem
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2/2014. (III.11.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetés módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Horváth István képviselő: Az a kérdése, hogy a 2014. évre vonatkozó működési hiányt
megpályázta az önkormányzat, vagy nem?
Gyenes Levente polgármester: A pályázatunkat elutasították, idén is pályáznunk. Egyéb
kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi rendelet – tervezetben foglaltakat:
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 költségvetéséről
szóló 2/2014. (III.11.) számú rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról következőket
rendeli el:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési
kiadási és bevételi főösszegét 2.452.201 ezer forintban állapítja meg (1. számú melléklet).
(2) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi mérleg fő
összegét 2.452.201,- 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
895.490 e Ft
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
298.340 e Ft
települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 330.900 e Ft
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
18.881 e Ft
települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása
204.960 e Ft
működési célű központosított előirányzat
14.546 e Ft
települési önkormányzat kiegészítő támogatása
b) működési célú támogatásértékű bevétel

27.863 e Ft
166.405 e Ft
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c) közhatalmi bevétel (helyi adó átengedett pénzeszköz)
255.741 e Ft
d) intézményi működési bevétel,
288.521 e Ft
e) felhalmozási támogatás
521.649 e Ft
f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
88.396 e Ft
g) hitel felvétel
25.300 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
1.632.717 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:
601.547 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
151.635 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:
626.572 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
79.092 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:
173.871 e Ft
b) felhalmozási költségvetés
548.010 e Ft
ba) intézményi beruházások,
255.682 e Ft
bb) felújítások
95.967 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások
196.361 e Ft
c) tartalék, óvadék
5.397 e Ft
d) hiteltörlesztés
266.077 e Ft
da)fejlesztési
253.409 e Ft
db)működési
12.668 e Ft
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság
jellegű ellátásai:
a) önkormányzati jogkör
14.569 e Ft
b) jegyzői jogkör
64.523 e Ft
c) ellátottak pénzbeli juttatásai
200 e Ft
4. §
A rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi kötelező
feladatainak költségvetési főösszegét 2.088.209 ezer forintban állapítja meg.
5. §
A rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
895.490 e Ft
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
298.340 e Ft
települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 330.900 e Ft
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
18.881 e Ft
települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása
204.960 e Ft
működési célű központosított előirányzat
14.546 e Ft
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települési önkormányzat kiegészítő támogatása
b) működési célú támogatásértékű bevétel
c) közhatalmi bevétel (helyi adó átengedett pénzeszköz)
d) intézményi működési bevétel,
e) felhalmozási támogatás
f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
g) hitel felvétel

27.863 e Ft

253.753 e Ft
298.601e Ft
521.649 e Ft
93.416 e Ft
25.300 e Ft

6. §
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: ....................................................................... 693.147 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .......................................... 146.022 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 26.014 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: .............................................. 365.385 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: .............................................. 200 e Ft
ae) előző évi pénzmaradvány: ...................................................... 0 e Ft
af) speciális és működési célú támogatások: ..................... 146.566 e Ft
ag) közvetlen támogatások.................................................... 8.960 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: .................................................................. 377.149 e Ft
ba) beruházások összesen ...................................................... 255.682 e Ft
bb) felújítások ........................................................................95.967 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások .............................................25.500 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 ....................................................................................... 753.396 e Ft
hitel, kölcsöntörlesztés államházt. kívülre ........................................ 266.077 e Ft
7. §
A rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi önként vállalt
feladatainak költségvetési főösszegét 229.865 forintban állapítja meg.
8. §
A rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési bevétel ........................................................................................... 0 e Ft
b) támogatásértékű bevétel ...................................................................... 229.446 e Ft
c) előző évi pénzmaradvány ........................................................................... 419 e Ft
9. §
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A rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
59.004 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ..................................................... 0 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: .......................................................... 0 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 45.614 e Ft
ad) működési célú pénzeszköz átadás ................................. 13.390 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:
ba) egyéb felhalmozási kiadások

170.861 e Ft
170.861 e Ft

10. §
A rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi államigazgatási
feladatainak költségvetési főösszegét 54.220 ezer forintban állapítja meg.
11. §
A rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
14.769 e Ft
b) támogatásértékű bevétel ........................................................................ 30.611 e Ft
c) előző évi pénzmaradvány ........................................................................ 8.840 e Ft
12. §
A rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: ......................................................................... 54.220 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 31.064 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................... 8.387 e Ft
ac) ellátottak pénzbeli juttatásai: ......................................... 14.769 e Ft
Gyömrő Város Önkormányzatának 2014. évi összesített módosított előirányzat –
felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet tartalmazza.
13. §
A rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi kötelező
feladatainak költségvetési főösszegét 220.489 ezer forintban állapítja meg.
14. §
A rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
208.982 e Ft
b) intézményi működési bevétel
1.180 e Ft
c) közhatalmi bevétel
1.988 e Ft
d) előző évi pénzmaradvány
653 e Ft
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e) működési célú támogatások

7.686 e Ft

15. §
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
215.440 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .......................................... 122.213 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 34.881 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 58.346 e Ft
b) felhalmozási költségvetés ......................................................................... 5.049 e Ft
bb) beruházás: ...................................................................... 5.049 e Ft
16. §
A rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi államigazgatási
feladatainak költségvetési főösszegét 64.323 ezer forintban állapítja meg.
17. §
A rendelet 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
64.323 e Ft
18. §
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 .......................................................................... 64.323 e Ft
aa) ellátottak pénzbeli juttatásai: ......................................... 64.323 e Ft
19. §
A rendelet 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2014. évi összesített módosított
előirányzat – felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet tartalmazza.
20. §
A rendelet 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési
szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 230.739 ezer forintban állapítja meg.
21.§
A rendelet 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei
kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................. 205.886 e Ft
b) intézményi működési bevétel, ............................................................... 21.695 e Ft
c) előző évi pénzmaradvány ........................................................................ 3.158 e Ft
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22. §
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:
230.477 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .......................................... 131.275 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 35.903 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 58.544 e Ft
ac) egyéb működési célú kiadások: ....................................... 4.755 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: ...................................................................

262 e Ft

Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2014. évi módosított előirányzat – felhasználási
ütemtervét a 7. számú melléklet tartalmazza.
23. §
A rendelet 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Mesevár, Tündérkert- és Kastélydomb Óvoda
költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 197.992 ezer forintban állapítja meg.
24. §
A rendelet 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Mesevár, Tündérkert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési
bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................. 174.656 e Ft
b) intézményi működési bevétel, ............................................................. 23.320 e Ft
c) előző évi pénzmaradvány ............................................................................. 16 e Ft
25. §
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:
197.595 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .......................................... 110.072 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 30.581 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 56.942 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: ...................................................................
397 e Ft
Mesevár, Tündérkert- és Kastélydomb Óvoda 2014. évi módosított előirányzat –
felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet tartalmazza.
26. §
A rendelet 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv
2014. évi költségvetési főösszegét 71.364 ezer forintban állapítja meg.
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27.§
A rendelet 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei
kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................... 56.354 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ................................. 4 e Ft
c) intézményi működési bevétel, ............................................................... 14.603 e Ft
d) előző évi pénzmaradvány ........................................................................... 403 e Ft
28. §
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:
71.283 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 44.841 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 11.566 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 14.876 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: .....................................................................
81 e Ft
Bölcsőde és Gyermekközpont 2014. évi módosított előirányzat – felhasználási ütemtervét a
9. számú melléklet tartalmazza.
29. §
A rendelet 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Hankó István Művészeti Központ költségvetési
szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 40.753 ezer forintban állapítja meg.
30. §
A rendelet 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
48. § A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2014. évi költségvetési
bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................... 35.552 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel .......................... 1.000 e Ft
b) intézményi működési bevétel, ............................................................... 4.030 e Ft
c) előző évi pénzmaradvány ........................................................................... 171 e Ft
31. §
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: ......................................................................... 39.585 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ........................................... 15.540 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................... 4.163 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 19.882 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: ................................................................. 1.168 e Ft
Hankó István Művészeti Központ 2014. évi módosított előirányzat – felhasználási
ütemtervét a 10. számú melléklet tartalmazza.
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32. §
Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Gyömrő, 2015.március 12.
Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2015. március 17.
Varga Ernő
jegyző
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
4/2015. önkormányzati rendeletét
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
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 költségvetéséről
szóló 2/2014. (III.11.) számú rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról következőket
rendeli el:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési
kiadási és bevételi főösszegét 2.452.201 ezer forintban állapítja meg (1. számú melléklet).
(2) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi mérleg fő
összegét 2.452.201,- 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
895.490 e Ft
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
298.340 e Ft
települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 330.900 e Ft
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települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
18.881 e Ft
települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása
204.960 e Ft
működési célű központosított előirányzat
14.546 e Ft
települési önkormányzat kiegészítő támogatása

27.863 e Ft

b) működési célú támogatásértékű bevétel
166.405 e Ft
c) közhatalmi bevétel (helyi adó átengedett pénzeszköz)
255.741 e Ft
d) intézményi működési bevétel,
288.521 e Ft
e) felhalmozási támogatás
521.649 e Ft
f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
88.396 e Ft
g) hitel felvétel
25.300 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
1.632.717 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:
601.547 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
151.635 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:
626.572 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
79.092 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:
173.871 e Ft
b) felhalmozási költségvetés
548.010 e Ft
ba) intézményi beruházások,
255.682 e Ft
bb) felújítások
95.967 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások
196.361 e Ft
c) tartalék, óvadék
5.397 e Ft
d) hiteltörlesztés
266.077 e Ft
da)fejlesztési
253.409 e Ft
db)működési
12.668 e Ft
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság
jellegű ellátásai:
a) önkormányzati jogkör
14.569 e Ft
b) jegyzői jogkör
64.523 e Ft
c) ellátottak pénzbeli juttatásai
200 e Ft
4. §
A rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi kötelező
feladatainak költségvetési főösszegét 2.088.209 ezer forintban állapítja meg.
5. §
A rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
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a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása
működési célű központosított előirányzat
települési önkormányzat kiegészítő támogatása
b) működési célú támogatásértékű bevétel
c) közhatalmi bevétel (helyi adó átengedett pénzeszköz)
d) intézményi működési bevétel,
e) felhalmozási támogatás
f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
g) hitel felvétel

895.490 e Ft
298.340 e Ft
330.900 e Ft
18.881 e Ft
204.960 e Ft
14.546 e Ft
27.863 e Ft

253.753 e Ft
298.601e Ft
521.649 e Ft
93.416 e Ft
25.300 e Ft

6. §
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: ....................................................................... 693.147 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .......................................... 146.022 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 26.014 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: .............................................. 365.385 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: .............................................. 200 e Ft
ae) előző évi pénzmaradvány: ...................................................... 0 e Ft
af) speciális és működési célú támogatások: ..................... 146.566 e Ft
ag) közvetlen támogatások.................................................... 8.960 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: .................................................................. 377.149 e Ft
ba) beruházások összesen ...................................................... 255.682 e Ft
bb) felújítások ........................................................................95.967 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások .............................................25.500 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 ....................................................................................... 753.396 e Ft
hitel, kölcsöntörlesztés államházt. kívülre ........................................ 266.077 e Ft
7. §
A rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi önként vállalt
feladatainak költségvetési főösszegét 229.865 forintban állapítja meg.
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8. §
A rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési bevétel ........................................................................................... 0 e Ft
b) támogatásértékű bevétel ...................................................................... 229.446 e Ft
c) előző évi pénzmaradvány ........................................................................... 419 e Ft
9. §
A rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:
59.004 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ..................................................... 0 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: .......................................................... 0 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 45.614 e Ft
ad) működési célú pénzeszköz átadás .................................. 13.390 eFt
b) felhalmozási költségvetés:
ba) egyéb felhalmozási kiadások

170.861 e Ft
170.861 e Ft

10. §
A rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi államigazgatási
feladatainak költségvetési főösszegét 54.220 ezer forintban állapítja meg.
11. §
A rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
14.769 e Ft
b) támogatásértékű bevétel ........................................................................ 30.611 e Ft
c) előző évi pénzmaradvány ........................................................................ 8.840 e Ft
12. §
A rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: ......................................................................... 54.220 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 31.064 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................... 8.387 e Ft
ac) ellátottak pénzbeli juttatásai: ......................................... 14.769 e Ft
Gyömrő Város Önkormányzatának 2014. évi összesített módosított előirányzat –
felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet tartalmazza.
13. §
A rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi kötelező
feladatainak költségvetési főösszegét 220.489 ezer forintban állapítja meg.
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14. §
A rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
208.982 e Ft
b) intézményi működési bevétel
1.180 e Ft
c) közhatalmi bevétel
1.988 e Ft
d) előző évi pénzmaradvány
653 e Ft
e) működési célú támogatások
7.686 e Ft
15. §
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
215.440 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .......................................... 122.213 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 34.881 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 58.346 e Ft
b) felhalmozási költségvetés ......................................................................... 5.049 e Ft
bb) beruházás: ...................................................................... 5.049 e Ft
16. §
A rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi államigazgatási
feladatainak költségvetési főösszegét 64.323 ezer forintban állapítja meg.
17. §
A rendelet 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
64.323 e Ft
18. §
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 .......................................................................... 64.323 e Ft
aa) ellátottak pénzbeli juttatásai: ......................................... 64.323 e Ft
19. §
A rendelet 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2014. évi összesített módosított
előirányzat – felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet tartalmazza.
20. §
A rendelet 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési
szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 230.739 ezer forintban állapítja meg.
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21.§
A rendelet 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei
kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................. 205.886 e Ft
b) intézményi működési bevétel, ............................................................... 21.695 e Ft
c) előző évi pénzmaradvány ........................................................................ 3.158 e Ft
22. §
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:
230.477 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .......................................... 131.275 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 35.903 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 58.544 e Ft
ac) egyéb működési célú kiadások: ....................................... 4.755 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: ...................................................................

262 e Ft

Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2014. évi módosított előirányzat – felhasználási
ütemtervét a 7. számú melléklet tartalmazza.
23. §
A rendelet 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Mesevár, Tündérkert- és Kastélydomb Óvoda
költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 197.992 ezer forintban állapítja meg.
24. §
A rendelet 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Mesevár, Tündérkert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési
bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................. 174.656 e Ft
b) intézményi működési bevétel, ............................................................. 23.320 e Ft
c) előző évi pénzmaradvány ............................................................................. 16 e Ft
25. §
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:
197.595 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .......................................... 110.072 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 30.581 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 56.942 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: ...................................................................
397 e Ft
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Mesevár, Tündérkert- és Kastélydomb Óvoda 2014. évi módosított előirányzat –
felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet tartalmazza.
26. §
A rendelet 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv
2014. évi költségvetési főösszegét 71.364 ezer forintban állapítja meg.
27.§
A rendelet 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei
kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................... 56.354 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ................................. 4 e Ft
c) intézményi működési bevétel, ............................................................... 14.603 e Ft
d) előző évi pénzmaradvány ........................................................................... 403 e Ft
28. §
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:
71.283 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 44.841 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................. 11.566 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 14.876 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: .....................................................................
81 e Ft
Bölcsőde és Gyermekközpont 2014. évi módosított előirányzat – felhasználási ütemtervét a
9. számú melléklet tartalmazza.
29. §
A rendelet 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat képviselő-testülete a Hankó István Művészeti Központ költségvetési
szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 40.753 ezer forintban állapítja meg.
30. §
A rendelet 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
48. § A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2014. évi költségvetési
bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás................................... 35.552 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel .......................... 1.000 e Ft
b) intézményi működési bevétel, ............................................................... 4.030 e Ft
c) előző évi pénzmaradvány ........................................................................... 171 e Ft
31. §
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: ......................................................................... 39.585 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: ........................................... 15.540 e Ft,
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ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: ................................................... 4.163 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 19.882 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: ................................................................. 1.168 e Ft
Hankó István Művészeti Központ 2014. évi módosított előirányzat – felhasználási
ütemtervét a 10. számú melléklet tartalmazza.
32. §
Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Gyömrő, 2015.március 12.
Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2015. március 17.
Varga Ernő
jegyző

2. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2015. évi költségvetési
rendeletének megalkotásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi rendelettervezetben foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f)
pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.
§ (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik,
a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek
alapján az önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó
(továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) költségvetését.
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(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont
szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület a Gyömrő Város Önkormányzat önkormányzati szinten
összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 1.769.038 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.769.038 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.769.038 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
különbözete -: 0 forint
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési
bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
1.101.105 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
72.433 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:
244.419 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek:
274.038 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
1.200 ezer forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
15.929 ezer forint,
i) Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)
59.914 ezer forint
Bevételek összesen:
1.769.038 ezer forint.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési törvény 3. melléklet III. 4. pontjában
meghatározott feltételek alapján működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő
támogatási igényt nyújt be, melynek összege 91.768 e Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: .......................... 1.734.270 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:...................... 34.768 ezer forint,
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat
csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport ..................... 1.680.676 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: .................... 88.362 ezer forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti
összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz
kapcsolódó támogatásokat az 1.számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja
szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételeit a 2.számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési
kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások:
583.405 ezer forint,
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b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 165.262 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:
499.612 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
47.584 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
257.484 ezer forint,
f) K6. Beruházások:
151.433 ezer forint,
g) K7. Felújítások:
14.190 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
24.668 ezer forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások
25.400 ezer forint
Kiadások összesen:
1.769.038 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: ............................ 1.702.299 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: ...................... 66.739 ezer forint,
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat
csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ...................... 1.578.747ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ................... 190.291 ezer forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett (3. számú melléklet)
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Víziközmű hálózaton elvégzendő Vízügyi tv. szerinti beruházások
.............................................................................. 119.221 ezer forint,
ab) Inkubátorház- napkollektor ................................... 650 ezer forint,
ac) Játszótér kialakítás, építés ................................ 15.000 ezer forint,
ad) Járdaépítési program .......................................... 6.000 ezer forint,
ae) Közvilágítási hálózat fejlesztése ......................... 1.000 ezer forint,
af) Weöres S. Ált. Isk. ................................................ 675 ezer forint,
ag) Polgármesteri Hivatal ........................................ 2.127 ezer forint,
ah) Bóbita Óvoda Coménius pály. .............................. 191 ezer forint,
ai) Mesevár Óvoda .................................................. 2.325 ezer forint,
aj) Ingatlan vásárlás ................................................. 2.000 ezer forint,
ak) 1534. hrsz. terület vás. .......................................... 255 ezer forint.
b) felújítási kiadások felújításonként (4. számú melléklet)
ba) Polgármesteri Hivatal ......................................... 1.047 ezer forint,
bb) Házasságkötő terem ............................................ 5.500 ezer forint,
bc) Bóbita Óvoda ..................................................... 3.000 ezer forint,
bd) Mesevár Óvoda ..................................................... 995 ezer forint,
be) Orvosi Ügyelet ................................................... 2.000 ezer forint,
bf) Mentőállomás ..................................................... 1.000 ezer forint,
bg) Fekete I. Ált. Isk. ................................................... 648 ezer forint.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság
jellegű ellátások:
a) települési gyógyszertámogatás .........
1.000 ezer forint,
b) települési temetési támogatás ...........
2.000 ezer forint,
c) települési támogatás elemi kár elhárításához
1.000 ezer forint,
d) települési gyermeknevelési támogatás
2.000 ezer forint
e) települési létfenntartási támogatás ....
3.600 ezer forint
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f) települési lakásfenntartási támogatás
g) települési ápolási támogatás .............

18.434 ezer forint
2.000 ezer forint

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb
működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 ezer
forint, melyből:
a) az általános tartalék ........................ 0 ezer forint,
b) a céltartalék ....................................0 ezer forint.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített –
közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint
állapítja meg (5. számú melléklet)
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 214,75fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 204,75 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó
- átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 73 fő.
9. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és
kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A
költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú
egyenleg) 101.929 forint ezer forint
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási
célú egyenleg) -101.929 ezer forint
3. Az önkormányzat saját költségvetése
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi
költségvetési főösszegét 1.692.950 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.692.950 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.692.950 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
különbözete 0 forint.
11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési
bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
1.097.105 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
72.433 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:
240.379 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek:
207.190 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
15.929 ezer forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)
59.914 ezer forint
Bevételek összesen:
1.692.950 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből: (6.,7. számú melléklet)
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a) a kötelező feladatok bevételei: .......................... 1.659.982 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: ..................... 32.968 ezer forint,
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat
csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: .................... 1.604.588 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: .................... 88.362 ezer forint.
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési
kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:
115.846 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 31.080 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:
286.291 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
47.584 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
257.484 ezer forint,
f) K6. Beruházások:
146.928 ezer forint,
g) K7. Felújítások:
9.148 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
24.668 ezer forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások (irányítószervi)
773.921 ezer forint
Kiadások összesen:
1.692.950 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból: (6.,7.
számú melléklet)
a) a kötelező feladatok kiadásai: ........................... 1.646.227 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: ...................... 46.723 ezer forint,
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat
csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ..................... 1.530.502 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ................... 180.744 ezer forint.
Gyömrő Város Önkormányzatának 2015. évi összesített előirányzat – felhasználási
ütemtervét a 8. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2015. évi közvetlen támogatásait a 10. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza.
13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó –
közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2015. évre az alábbiak szerint állapítja
meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 37,5fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 39,5 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében
közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 73
fő.
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4. A Gyömrői Polgármesteri Hivatal
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2015.
évi költségvetési főösszegét 227.265 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: ........................227.265 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: .........................227.265 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
különbözete 0 forint
15. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
4.000 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
c) B3. Közhatalmi bevételek:
4.040 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek:
1.330 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi)
217.895 ezer forint
Bevételek összesen:
227.265 ezer forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből: (12.,13. számú melléklet)
a) a kötelező feladatok bevételei: ................................. 8.770 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: ......................... 600 ezer forint,
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: ........................... 9.370 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:
16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:
130.517 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 36.253 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:
57.460 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
f) K6. Beruházások:
1.989 ezer forint,
g) K7. Felújítások:
1.046 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
i) Költségvetési kiadások összesen:
227.265 ezer forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból: (12.,13. számú melléklet)
a) a kötelező feladatok kiadásai ............................... 208.450 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai ....................... 18.816 ezer forint,
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ........ 224.230 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ....... 3.035 ezer forint.
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A Gyömrői Polgármesteri Hivatal 2015. évi összesített előirányzat – felhasználási
ütemtervét a 14. számú melléklet tartalmazza.
17. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015.
évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 41,5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 41 fő.
5. Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda
18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Bóbita, Arany- és Fejlesztő
Óvoda 2015. évi költségvetési főösszegét 258.723 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: ........................258.723 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: .........................258.723 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
különbözete 0 forint.
19. § (1) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2015. évi kiemelt
előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
c) B3. Közhatalmi bevételek:
d) B4. Működési bevételek:
e) B5. Felhalmozási bevételek:
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi)
Bevételek összesen:

költségvetési bevételi

27.465 ezer forint,
1.200 ezer forint,
230.058 ezer forint
28.665 ezer forint.

(2) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési bevételeiből (15.,16. számú
melléklet)
a) a kötelező feladatok bevételei: ............................... 27.465 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: ....................... 1.200 ezer forint,
(3) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: ......................... 28.665 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:
20. § (1) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási
előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:
151.420 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 41.954 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:
62.158 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
f) K6. Beruházások:
191 ezer forint,
g) K7. Felújítások:
3.000 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
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i) Költségvetési kiadások összesen:

258.723 ezer forint.

(2) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési kiadásaiból (15.,16. számú melléklet)
a) a kötelező feladatok kiadásai ................................ 257.523ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai ......................... 1.200 ezer forint,
(3) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ........ 255.532 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ....... 3.191 ezer forint.
A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2015. évi összesített előirányzat – felhasználási
ütemtervét a 17. számú melléklet tartalmazza.
21. § (1) A képviselő-testület a Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda – közfoglalkoztatottak
nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 57 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 53,25 fő.
6. Gyömrő Város Önkormányzat Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda
22. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Mesevár, Varázskert –és
Kastélydomb Óvoda 2015. évi költségvetési főösszegét 228.981 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: ........................228.981 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: .........................228.981 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
különbözete 0 forint
23. § (1) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési
bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
c) B3. Közhatalmi bevételek:
d) B4. Működési bevételek:
24.069 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
h) Finanszírozási bevételek( irányítószervi)
204.912 ezer forint
Bevételek összesen:
24.068 ezer forint.
(2) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetési bevételeiből (15. számú
melléklet)
a) a kötelező feladatok bevételei: ............................. 228.981 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:
(3) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetési bevételei előirányzat
csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: ....................... 228.981 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:
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24. § (1) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési
kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:
126.742 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 39.996 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:
58.923 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
f) K6. Beruházások:
2.325 ezer forint,
g) K7. Felújítások:
995 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
i) Költségvetési kiadások összesen:
228.981 ezer forint.
(2) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetési kiadásaiból (15. számú
melléklet)
a) a kötelező feladatok kiadásai ............................... 228.981 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai
(3) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat
csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ........ 232.099 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ....... 3.320 ezer forint.
A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2015. évi összesített előirányzat –
felhasználási ütemtervét a 18. számú melléklet tartalmazza.
25. § (1) A képviselő-testület a Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda –
közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint
állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 47 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 49,5 fő.
7. Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsődéje, Családsegítő Szolgálata, Mikkamakka
Játéktára
26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által Bölcsőde 2015. évi költségvetési
főösszegét 70.127 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Bölcsőde költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: ........................70.127 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: .........................70.127 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
különbözete 0 forint.
27. § (1) A Bölcsőde 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
c) B3. Közhatalmi bevételek:
d) B4. Működési bevételek:
11.623 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:
25

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi)
Bevételek összesen:

58.504 ezer forint
70.127 ezer forint.

(2) A Bölcsőde költségvetési bevételeiből (15. számú melléklet)
a) a kötelező feladatok bevételei: ............................... 14.152 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: ............................. 0 ezer forint,
(3) A Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: ......................... 11.623 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:
28. § (1) A Bölcsőde 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:
42.438 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.503 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:
16.186 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
f) K6. Beruházások:
g) K7. Felújítások:
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
i) Költségvetési kiadások összesen:
70.127 ezer forint.
(2) A Bölcsőde költségvetési kiadásaiból (15. számú melléklet)
a) a kötelező feladatok kiadásai ................................. 70.127 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai
(3) A Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: .......... 70.127 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:
A Bölcsőde 2015. évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 19. számú
melléklet tartalmazza.
29. § (1) A képviselő-testület a Bölcsőde – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre
vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 23,75 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 23,75 fő.
8. Hankó István Művészeti Központ, Művelődési Ház és Képző- és Fotóművészeti
Galéria
30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által a Művészeti Központ 2015. évi
költségvetési főösszegét 39.514 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Művészeti Központ költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: ........................39.514 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: .........................39.514 ezer forint,
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c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
különbözete 0 forint.
31. § (1) A Művészeti Központ 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
c) B3. Közhatalmi bevételek:
d) B4. Működési bevételek:
2.362 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
h) B8. Finanszírozási bevételek (irányítószervi)
37.152 ezer forint
Bevételek összesen:
39.514 ezer forint.
(2) A Művészeti Központ költségvetési bevételeiből (15. számú melléklet)
a) a kötelező feladatok bevételei: ............................... 39.514 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:,
(3) A Művészeti Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: ......................... 39.514 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:
32. § (1) A Művészeti Központ 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:
16.442 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.476 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:
18.596 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
f) K6. Beruházások:
g) K7. Felújítások:
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
i) Költségvetési kiadások összesen:
39.514 ezer forint.
(2) A Művészeti Központ költségvetési kiadásaiból (15. számú melléklet)
a) a kötelező feladatok kiadásai ................................. 39.514 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai
(3) A Művészeti Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: .......... 39.514 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:
A Művészeti Központ 2015. évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 20.
számú melléklet tartalmazza
33. § (1) A képviselő-testület a Művészeti Központ – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015.
évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.
9. Adósságot keletkeztető ügylet
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34. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok,
amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet
megkötése válik, vagy válhat szükségessé
(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető
ügyletek várható együttes összege: 0 forint.
35. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető
ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1)
bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti
saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.
10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
36. § (1.) A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható,
ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A
polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen
tájékoztatja a képviselő-testületet.
37. § A képviselő-testület az államháztartási törvény 34. § (2) bekezdése alapján a
jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
38. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által
irányított költségvetési szerv (Polgármesteri Hivatal) tekintetében az intézményvezető
(jegyző) gyakorolja. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem
tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi
többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített
költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület
gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése,
melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést
követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
39. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi
önkormányzat által irányított költségvetési szerv (Polgármesteri Hivatal) tekintetében az
intézményvezető (jegyző) gyakorolja. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint
finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az
intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör
gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített
költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület
gyakorolja.
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(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint
értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott
finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
40. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési
kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli
rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben
szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a
rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az
átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
41. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési
rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának
jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben
szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A
módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
42. § A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. §
(2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
43. § (1) A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők
vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott
illetményalappal,
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a
költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – bruttó 200
ezer forint/év/fő.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102
Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási
előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti
illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 3 %-a erejéig vállalható kötelezettség.
44. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 21.
számú melléklet tartalmazza.
11. Záró rendelkezések
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45. § E rendelet a kihirdetését követő napon hatályba.
Kelt: Gyömrő, 2015. március hó 12. nap
P.H.
Varga Ernő
jegyző ..................................

Gyenes Levente
polgármester

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Gyömrő, 2015. március 17.
P.H.
Varga Ernő
jegyző
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodással megalkotja az
5/2015. önkormányzati rendeletét
Gyömrő Város Önkormányzat képviselő testületének
2015. évi költségvetéséről
Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és
f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladatés hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek
alapján az önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó
(továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont
szerinti költségvetések összesítése.
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2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület a Gyömrő Város Önkormányzat önkormányzati szinten
összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 1.769.038 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.769.038 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.769.038 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
különbözete -: 0 forint
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési
bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
1.101.105 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
72.433 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:
244.419 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek:
274.038 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
1.200 ezer forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
15.929 ezer forint,
i) Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)
59.914 ezer forint
Bevételek összesen:
1.769.038 ezer forint.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési törvény 3. melléklet III. 4. pontjában
meghatározott feltételek alapján működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő
támogatási igényt nyújt be, melynek összege 91.768 e Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: .......................... 1.734.270 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:...................... 34.768 ezer forint,
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat
csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport ..................... 1.680.676 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: .................... 88.362 ezer forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti
összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz
kapcsolódó támogatásokat az 1.számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja
szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételeit a 2.számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési
kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások:
583.405 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 165.262 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:
499.612 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
47.584 ezer forint,
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e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
f) K6. Beruházások:
g) K7. Felújítások:
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
i) K9. Finanszírozási kiadások
Kiadások összesen:

257.484 ezer forint,
151.433 ezer forint,
14.190 ezer forint,
24.668 ezer forint,
25.400 ezer forint
1.769.038 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: ............................ 1.702.299 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: ...................... 66.739 ezer forint,
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat
csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ...................... 1.578.747ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ................... 190.291 ezer forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett (3. számú melléklet)
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Víziközmű hálózaton elvégzendő Vízügyi tv. szerinti beruházások
.............................................................................. 119.221 ezer forint,
ab) Inkubátorház- napkollektor ................................... 650 ezer forint,
ac) Játszótér kialakítás, építés ................................ 15.000 ezer forint,
ad) Járdaépítési program .......................................... 6.000 ezer forint,
ae) Közvilágítási hálózat fejlesztése ......................... 1.000 ezer forint,
af) Weöres S. Ált. Isk. ................................................ 675 ezer forint,
ag) Polgármesteri Hivatal ........................................ 2.127 ezer forint,
ah) Bóbita Óvoda Coménius pály. .............................. 191 ezer forint,
ai) Mesevár Óvoda .................................................. 2.325 ezer forint,
aj) Ingatlan vásárlás ................................................. 2.000 ezer forint,
ak) 1534. hrsz. terület vás. .......................................... 255 ezer forint.
b) felújítási kiadások felújításonként (4. számú melléklet)
ba) Polgármesteri Hivatal ......................................... 1.047 ezer forint,
bb) Házasságkötő terem ............................................ 5.500 ezer forint,
bc) Bóbita Óvoda ..................................................... 3.000 ezer forint,
bd) Mesevár Óvoda ..................................................... 995 ezer forint,
be) Orvosi Ügyelet ................................................... 2.000 ezer forint,
bf) Mentőállomás ..................................................... 1.000 ezer forint,
bg) Fekete I. Ált. Isk. ................................................... 648 ezer forint.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság
jellegű ellátások:
a) települési gyógyszertámogatás .........
1.000 ezer forint,
b) települési temetési támogatás ...........
2.000 ezer forint,
c) települési támogatás elemi kár elhárításához
1.000 ezer forint,
d) települési gyermeknevelési támogatás
2.000 ezer forint
e) települési létfenntartási támogatás ....
3.600 ezer forint
f) települési lakásfenntartási támogatás
18.434 ezer forint
g) települési ápolási támogatás .............
2.000 ezer forint
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7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb
működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 ezer
forint, melyből:
a) az általános tartalék ........................ 0 ezer forint,
b) a céltartalék ....................................0 ezer forint.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített –
közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint
állapítja meg (5. számú melléklet)
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 214,75fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 204,75 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó
- átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 73 fő.
9. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és
kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A
költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú
egyenleg) 101.929 forint ezer forint
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási
célú egyenleg) -101.929 ezer forint
3. Az önkormányzat saját költségvetése
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi
költségvetési főösszegét 1.692.950 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.692.950 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.692.950 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
különbözete 0 forint.
11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési
bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
1.097.105 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
72.433 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:
240.379 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek:
207.190 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
15.929 ezer forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)
59.914 ezer forint
Bevételek összesen:
1.692.950 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből: (6.,7. számú melléklet)
a) a kötelező feladatok bevételei: .......................... 1.659.982 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: ..................... 32.968 ezer forint,
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(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat
csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: .................... 1.604.588 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: .................... 88.362 ezer forint.
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési
kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:
115.846 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 31.080 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:
286.291 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
47.584 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
257.484 ezer forint,
f) K6. Beruházások:
146.928 ezer forint,
g) K7. Felújítások:
9.148 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
24.668 ezer forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások (irányítószervi)
773.921 ezer forint
Kiadások összesen:
1.692.950 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból: (6.,7.
számú melléklet)
a) a kötelező feladatok kiadásai: ........................... 1.646.227 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: ...................... 46.723 ezer forint,
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat
csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ..................... 1.530.502 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ................... 180.744 ezer forint.
Gyömrő Város Önkormányzatának 2015. évi összesített előirányzat – felhasználási
ütemtervét a 8. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2015. évi közvetlen támogatásait a 10. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza.
13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó –
közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2015. évre az alábbiak szerint állapítja
meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 37,5fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 39,5 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében
közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 73
fő.
4. A Gyömrői Polgármesteri Hivatal
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14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2015.
évi költségvetési főösszegét 227.265 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: ........................227.265 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: .........................227.265 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
különbözete 0 forint
15. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
4.000 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
c) B3. Közhatalmi bevételek:
4.040 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek:
1.330 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi)
217.895 ezer forint
Bevételek összesen:
227.265 ezer forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből: (12.,13. számú melléklet)
a) a kötelező feladatok bevételei: ................................. 8.770 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: ......................... 600 ezer forint,
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: ........................... 9.370 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:
16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:
130.517 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 36.253 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:
57.460 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
f) K6. Beruházások:
1.989 ezer forint,
g) K7. Felújítások:
1.046 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
i) Költségvetési kiadások összesen:
227.265 ezer forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból: (12.,13. számú melléklet)
a) a kötelező feladatok kiadásai ............................... 208.450 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai ....................... 18.816 ezer forint,
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ........ 224.230 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ....... 3.035 ezer forint.
A Gyömrői Polgármesteri Hivatal 2015. évi összesített előirányzat – felhasználási
ütemtervét a 14. számú melléklet tartalmazza.
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17. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015.
évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 41,5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 41 fő.
5. Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda
18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Bóbita, Arany- és Fejlesztő
Óvoda 2015. évi költségvetési főösszegét 258.723 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: ........................258.723 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: .........................258.723 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
különbözete 0 forint.
19. § (1) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2015. évi kiemelt
előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
c) B3. Közhatalmi bevételek:
d) B4. Működési bevételek:
e) B5. Felhalmozási bevételek:
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi)
Bevételek összesen:

költségvetési bevételi

27.465 ezer forint,
1.200 ezer forint,
230.058 ezer forint
28.665 ezer forint.

(2) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési bevételeiből (15.,16. számú
melléklet)
a) a kötelező feladatok bevételei: ............................... 27.465 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: ....................... 1.200 ezer forint,
(3) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: ......................... 28.665 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:
20. § (1) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási
előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:
151.420 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 41.954 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:
62.158 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
f) K6. Beruházások:
191 ezer forint,
g) K7. Felújítások:
3.000 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
i) Költségvetési kiadások összesen:
258.723 ezer forint.
(2) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési kiadásaiból (15.,16. számú melléklet)
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a) a kötelező feladatok kiadásai ................................ 257.523ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai ......................... 1.200 ezer forint,
(3) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ........ 255.532 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ....... 3.191 ezer forint.
A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2015. évi összesített előirányzat – felhasználási
ütemtervét a 17. számú melléklet tartalmazza.
21. § (1) A képviselő-testület a Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda – közfoglalkoztatottak
nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 57 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 53,25 fő.
6. Gyömrő Város Önkormányzat Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda
22. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Mesevár, Varázskert –és
Kastélydomb Óvoda 2015. évi költségvetési főösszegét 228.981 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: ........................228.981 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: .........................228.981 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
különbözete 0 forint
23. § (1) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési
bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
c) B3. Közhatalmi bevételek:
d) B4. Működési bevételek:
24.069 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
h) Finanszírozási bevételek( irányítószervi)
204.912 ezer forint
Bevételek összesen:
24.068 ezer forint.
(2) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetési bevételeiből (15. számú
melléklet)
a) a kötelező feladatok bevételei: ............................. 228.981 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:
(3) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetési bevételei előirányzat
csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: ....................... 228.981 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:
24. § (1) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési
kiadási előirányzatai:
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a) K1. Személyi juttatások:
126.742 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 39.996 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:
58.923 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
f) K6. Beruházások:
2.325 ezer forint,
g) K7. Felújítások:
995 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
i) Költségvetési kiadások összesen:
228.981 ezer forint.
(2) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetési kiadásaiból (15. számú
melléklet)
a) a kötelező feladatok kiadásai ............................... 228.981 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai
(3) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat
csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ........ 232.099 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ....... 3.320 ezer forint.
A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2015. évi összesített előirányzat –
felhasználási ütemtervét a 18. számú melléklet tartalmazza.
25. § (1) A képviselő-testület a Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda –
közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint
állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 47 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 49,5 fő.
7. Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsődéje, Családsegítő Szolgálata, Mikkamakka
Játéktára
26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által Bölcsőde 2015. évi költségvetési
főösszegét 70.127 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Bölcsőde költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: ........................70.127 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: .........................70.127 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
különbözete 0 forint.
27. § (1) A Bölcsőde 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
c) B3. Közhatalmi bevételek:
d) B4. Működési bevételek:
11.623 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi)
58.504 ezer forint
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Bevételek összesen:

70.127 ezer forint.

(2) A Bölcsőde költségvetési bevételeiből (15. számú melléklet)
a) a kötelező feladatok bevételei: ............................... 14.152 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: ............................. 0 ezer forint,
(3) A Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: ......................... 11.623 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:
28. § (1) A Bölcsőde 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:
42.438 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.503 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:
16.186 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
f) K6. Beruházások:
g) K7. Felújítások:
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
i) Költségvetési kiadások összesen:
70.127 ezer forint.
(2) A Bölcsőde költségvetési kiadásaiból (15. számú melléklet)
a) a kötelező feladatok kiadásai ................................. 70.127 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai
(3) A Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: .......... 70.127 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:
A Bölcsőde 2015. évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 19. számú
melléklet tartalmazza.
29. § (1) A képviselő-testület a Bölcsőde – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre
vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 23,75 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 23,75 fő.
8. Hankó István Művészeti Központ, Művelődési Ház és Képző- és Fotóművészeti
Galéria
30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által a Művészeti Központ 2015. évi
költségvetési főösszegét 39.514 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Művészeti Központ költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: ........................39.514 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: .........................39.514 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
különbözete 0 forint.
31. § (1) A Művészeti Központ 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
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a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
c) B3. Közhatalmi bevételek:
d) B4. Működési bevételek:
e) B5. Felhalmozási bevételek:
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
h) B8. Finanszírozási bevételek (irányítószervi)
Bevételek összesen:

2.362 ezer forint,

37.152 ezer forint
39.514 ezer forint.

(2) A Művészeti Központ költségvetési bevételeiből (15. számú melléklet)
a) a kötelező feladatok bevételei: ............................... 39.514 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:,
(3) A Művészeti Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: ......................... 39.514 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:
32. § (1) A Művészeti Központ 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:
16.442 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.476 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:
18.596 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
f) K6. Beruházások:
g) K7. Felújítások:
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
i) Költségvetési kiadások összesen:
39.514 ezer forint.
(2) A Művészeti Központ költségvetési kiadásaiból (15. számú melléklet)
a) a kötelező feladatok kiadásai ................................. 39.514 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai
(3) A Művészeti Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: .......... 39.514 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:
A Művészeti Központ 2015. évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 20.
számú melléklet tartalmazza
33. § (1) A képviselő-testület a Művészeti Központ – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015.
évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.
9. Adósságot keletkeztető ügylet
34. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok,
amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
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törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet
megkötése válik, vagy válhat szükségessé
(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető
ügyletek várható együttes összege: 0 forint.
35. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető
ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1)
bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti
saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.
10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
36. § (1.) A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható,
ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A
polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen
tájékoztatja a képviselő-testületet.
37. § A képviselő-testület az államháztartási törvény 34. § (2) bekezdése alapján a
jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
38. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által
irányított költségvetési szerv (Polgármesteri Hivatal) tekintetében az intézményvezető
(jegyző) gyakorolja. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem
tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi
többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített
költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület
gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése,
melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést
követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
39. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi
önkormányzat által irányított költségvetési szerv (Polgármesteri Hivatal) tekintetében az
intézményvezető (jegyző) gyakorolja. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint
finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az
intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör
gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített
költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület
gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint
értékhatárig,
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b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott
finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
40. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési
kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli
rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben
szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a
rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az
átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
41. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési
rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának
jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben
szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A
módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
42. § A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. §
(2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
43. § (1) A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők
vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott
illetményalappal,
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a
költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – bruttó 200
ezer forint/év/fő.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102
Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási
előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti
illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 3 %-a erejéig vállalható kötelezettség.
44. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 21.
számú melléklet tartalmazza.
11. Záró rendelkezések
45. § E rendelet a kihirdetését követő napon hatályba.
Kelt: Gyömrő, 2015. március hó 12. nap
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P.H.
Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Gyömrő, 2015. március 17.
P.H.
Varga Ernő
jegyző

3. napirendi pont:
Jelentés a lejárt idejű határozatokról.
Gyenes Levente polgármester: 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
az előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
41/2015. (III. 12.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést
az előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

4. napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló.
Gyenes Levente polgármester: A Polgármesteri beszámolót annyival szeretné kiegészíteni,
hogy kapott egy képviselői indítványt Horváth Istvántól, amiben kéri, hogy az önkormányzat
tárgyaljon a MÁV-val a jegykiadó automaták kihelyezéséről a váróteremben, mert nagy a
vásárlói forgalom. Ennek a testületi anyagba történő bekerülését nem támogatta, hiszen több
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mint fél évvel ezelőtt már megkereste a TÜF Nonprofit Kft. - aki egyébként működteti a
vasútállomást - a MÁV-ot, és előrehaladott tárgyalásokat folytatnak a témával kapcsolatban.
Olyan visszajelzést kaptak, hogy Gyömrő privilegizált helyzetben van. Hiszen például olyan
fővárosi megállók, mint Rákos sem kapott olyan hosszú munkaidejű jegypénztárost, mint
Gyömrő. Nálunk 24 órás jegypénztári szolgálat van. Rákoskerten egyáltalán nincs, Ecseren
időszakos van. Azért nem tette bele ezt az önálló képviselői indítványt, mert egyfelől már
tárgyalnak, másfelől a képviselői indítvány tartalmazta, hogy a testület akár anyagi
hozzájárulást is szavazzanak meg erre. Ha lehetséges, hogy meg tudják a MÁV-tól ingyen
kapni az automatát, akkor ne hozzanak egy olyan határozatot, hogy anyagilag támogatják.
Horváth Istvánt kérdezi, hogy megfelel-e neki a tájékoztatás.
Horváth István képviselő: Megfelel neki, köszöni szépen. Ha már a MÁV-val amúgy is szóba
került a bővítés, legalább arra az időszakra nyissanak ki még egy pénztárt, amikor hó eleje
van.
Gyenes Levente polgármester: Azt kéri, hogy aki önálló képviselői indítvány szeretne beadni
– attól függően, hogy mire vonatkozik, akár a TÜF Kft. vezetőjével, akár a testületi irodával,
Jegyző úrral, vagy vele – egyeztessenek előtte, hogy esetleg el tudják mondani, hogy azzal a
témával érdemes-e foglalkozni? Gondolkodtak-e már a témán, történt-e valamilyen lépés,
vagy sem. Mert, ha e nélkül kapják a beadványokat, a bizottság, testület foglalkozik vele, de
van olyan, ami már rögtön a beadásnál okafogyott. 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: 12 fő.
42/2015. (III. 12.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a polgármesteri beszámolót
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

5.1. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Vis maior pályázatához szükséges határozatok
meghozataláról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 3. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
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dönt arról, hogy a vis major támogatás címen támogatási igényt nyújt be a
Belügyminisztériumhoz:
A káresemény megnevezése: 2014. 12. 01-jén bekövetkezett ónos eső okozta károk,
helye Kossuth köz, 415 hrsz.
A káresemény forrásösszetétele:
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 2.354.155,- Ft
Vis major támogatási igény 21.187.391,- Ft
Források összesen: 23.541.546,- Ft
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összege 23.541,546,- Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem
a tulajdonát képezi.





A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását
szolgálj(ák): Kossuth köz csapadékvíz elvezetés kötelező feladat.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem
rendelkezik.
Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt.
Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja
ellátni.

Felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
43/2015. (III. 12.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a vis major támogatás címen támogatási igényt nyújt be a
Belügyminisztériumhoz:
A káresemény megnevezése: 2014. 12. 01-jén bekövetkezett ónos eső okozta károk,
helye Kossuth köz, 415 hrsz.
A káresemény forrásösszetétele:
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 2.354.155,- Ft
Vis major támogatási igény 21.187.391,- Ft
Források összesen: 23.541.546,- Ft
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összege 23.541,546,- Ft,
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melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem
a tulajdonát képezi.


A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását
szolgálj(ák): Kossuth köz csapadékvíz elvezetés kötelező feladat.

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással
nem rendelkezik.

Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt.

Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja
ellátni.
Felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 4. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a vis major támogatás címen támogatási igényt nyújt be a
Belügyminisztériumhoz:
A káresemény megnevezése: 2015. 02. 01-jén lehullott hó és az azt követő esőzés
következtében a Házasságkötő épületének tetőszerkezete károsodott
helye Szent István u. 26. hrsz: 1214.
A káresemény forrásösszetétele:
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 6.902.067,- Ft
Vis major támogatási igény 62.118.601,- Ft
Források összesen: 69.020.668,- Ft
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összege 69.020.668,- Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem
a tulajdonát képezi.


A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását
szolgálj(ák): kötelező államigazgatási feladatok.
 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem
rendelkezik.
 Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt.
 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.
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Felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő
44/2015. (III. 12.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a vis major támogatás címen támogatási igényt nyújt be a
Belügyminisztériumhoz:
A káresemény megnevezése: 2015. 02. 01-jén lehullott hó és az azt követő esőzés
következtében a Házasságkötő épületének tetőszerkezete károsodott
helye Szent István u. 26. hrsz: 1214.
A káresemény forrásösszetétele:
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 6.902.067,- Ft
Vis major támogatási igény 62.118.601,- Ft
Források összesen: 69.020.668,- Ft
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összege 69.020.668,- Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem
a tulajdonát képezi.


A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását
szolgálj(ák): kötelező államigazgatási feladatok.

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással
nem rendelkezik.

Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt.

Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja
ellátni.
Felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

5.2. napirendi pont:
Döntés bizottsági tagok választásáról.
A tagok nem kérték a téma zárt ülésen történő tárgyalását.
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Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 5. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi 1. sz. határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
Mátyás Béláné a Szociális és Egészségügyi Bizottság
külsős tagja által benyújtott
lemondást tudomásul veszi.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
45/2015. (III. 12.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Mátyás Béláné a Szociális és Egészségügyi Bizottság
külsős tagja által benyújtott
lemondást tudomásul veszi.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi 2. sz. határozati
javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
a Szociális és Egészségügyi Bizottság
külső tagjának Ziegler Zsoltot (2230 Gyömrő, Rudolf u. 50/A).
megválasztja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
46/2015. (III. 12.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Szociális és Egészségügyi Bizottság
külső tagjának Ziegler Zsoltot (2230 Gyömrő, Rudolf u. 50/A).
megválasztja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi 3. sz. határozati
javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
Ujj Csaba a Vallási, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
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külsős tagja által benyújtott
lemondást tudomásul veszi
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
47/2015. (III. 12.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Ujj Csaba a Vallási, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
külsős tagja által benyújtott
lemondást tudomásul veszi
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi 4. sz. határozati
javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
külső tagjának Árpádi Gergely Leventét (2230 Gyömrő, Üllői út 5.)
megválasztja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
48/2015. (III. 12.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
külső tagjának Árpádi Gergely Leventét (2230 Gyömrő, Üllői út 5.)
megválasztja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
Gyenes Levente polgármester: Felkéri a jelenlévőket, hogy álljanak föl, az új külső bizottsági
tagokat az eskü letételére. Kéri a megválasztott külsős bizottsági tagokat, hogy mondják utána
az alábbi eskü szövegét:
„Én, ………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a
külső bizottsági tisztségemből eredő feladataimat GYÖMRŐ település fejlődésének
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előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
Gyenes Levente polgármester: Felkéri az esküt tett külső bizottsági tagokat, hogy az
esküokmányt írják alá.

5.3. napirendi pont:
Döntés a 2015. évi közbeszerzési terv módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi
határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
név szerinti szavazással dönt arról, hogy a 2015. évre szóló közbeszerzési tervet
az előterjesztésben foglaltak szerint módosítja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, név szerint szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente
Ducsai Sándor
Fábián Béla
Garamszegi Sándor
Horváth István
Hodruszky Lajos

igen
igen
igen
igen
igen
igen

Kossuth László
Mezey Attila
Sas Zoltán
Szabó Zsolt
Székely Attila
Tölli László

igen
igen
igen
igen
igen
igen

49/2015. (III. 12.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
név szerinti szavazással
dönt arról, hogy a 2015. évre szóló közbeszerzési tervet
az előterjesztésben foglaltak szerint módosítja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

5.4. napirendi pont:
Döntés a lakossági
meghirdetéséről.

víz-

és

csatornabekötések

vonatkozásában,

moratórium

Gyenes Levente polgármester: Néhány éve volt egy sikeres akciójuk, egy egyhónapos
moratóriumot hirdettek. Ez alatt az idő alatt, mindenki, akinek bármilyen problémája volt,
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vagy nem a rendszernek megfelelően használta bizonyos elemeit –esetleg almérőn keresztül
kapta a vizet, vagy a csatornaszolgáltatást – a víz- és csatornarendszernek volt lehetősége a
korrekció kezdeményezésére. A moratórium időszaka alatt egy egyszeri díj keretében
jelezhették feléjük és a vízmű dolgozója kimentek és rendbe rakta a mérőhelyet, rendezte az
esetleges problémás eseteket. Utána a szigorú ellenőrzés következett, ahol büntetéseket úgy
rótták, hogy elmondták, hogy előtte volt egy moratórium, amikor lehetőséget biztosítottak
arra, hogy mindenki legalizálja a problémát. Kertész Gyula, a DAKÖV Kft. Gyömrői
Üzemegységének vezetője, megkereste, hogy a néhány évvel ezelőtti akciójukat ismételjük
meg, hirdessünk egy egyhónapos moratóriumot 2015. április 01. – 2015. május 01. között, a
lakosság részére. Ez kimondottan a lakossági fogyasztókra vonatkozik, közületire nem. Ennek
ugyan az a célja, hogy lehessen jelezni a gondokat. Elsősorban most olyan problémák vannak,
akik korábban nyeles telekként eladták a telküket és a hátsó telekszomszédnak ők maguk
biztosították egy almérőről a vizet. Ez egy illegális bekötésnek minősül, és többszázezer
forintos büntetést kell fizetni. Tehát, ez kell ahhoz, hogy a saját szabályzatukban és a
DAKÖV által meghatározott szabályzat szerint bekötési díjért csatlakozhassanak, és
mentesüljenek a büntetések alól. Aki ebben az egy hónapos moratóriumba ezt nem jelzi,
értelemszerűen arra a saját egyéb rendeleteik vonatkoznak, tehát a bírságokat továbbra is meg
kell fizetni. Így a szolgáltatónak már van egy hivatkozási alapja, mert meghirdetik az újságba,
TV-be, mindenhol, hogy volt egy egyhónapos lehetősége a lakosságnak és a problémákat
tudja jelezni. Ez a megoldás egyfelől költségkímélő, több pénzük marad egyéb vizes célokra,
és kevesebb ellenőrzést kell gyakorolni, illetve kevésbé kell huzavonázni azokkal az
ügyfelekkel, akik nem biztos, hogy fizetőképesek. Célszerű ezt alkalmazni, javasolja az
elfogadását. 2015. április 01. – 2015. május 01. között moratórium lesz és minden bejelentheti
az esetleges problémákat a vízműnél, ők pedig a megfelelő módon eljárnak. Kérdés,
hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy 2015. április 01. – 2015. május 01. között
moratóriumot hirdet a lakossági víz- és csatornabekötések
rendezése tárgyában.
A közműszolgáltatóval történt megegyezés alapján
ezen időszakban szankció alkalmazása nélkül tehetők legálissá
a víz- és csatornaközmű hálózatra történt engedély nélküli rákötések.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal, 2015. május 1.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
50/2015. (III. 12.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy 2015. április 01. – 2015. május 01. között
moratóriumot hirdet a lakossági víz- és csatornabekötések
rendezése tárgyában.
A közműszolgáltatóval történt megegyezés alapján
ezen időszakban szankció alkalmazása nélkül tehetők legálissá
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a víz- és csatornaközmű hálózatra történt engedély nélküli rákötések.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal és 2015. május 1.

6. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének az üzletek éjszakai
nyitvatartási rendjéről szóló 6/2011.(II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi rendelettervezetben foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV
törvény 6.§ (4) bekezdés a) pontjában és a 12.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének az üzletek éjszakai nyitvatartási
rendjéről szóló 6/2011.(II.17.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet)
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép:

2.§
Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Gyömrő, 2015. …………………….
Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2015. ………………….
Varga Ernő
jegyző
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1. számú melléklete
2.

A Rendelet hatálya alá nem tartozó területek. (Hrsz-ek: 21, 23/3, 25, 45/9,
333, 1531, 432, 1244, 1258, 1394, 1530, 1531, 1532/3, 1534, 1536, 1970, 2310,
2608/2, 2676, 2794, 3134, 4821, 4825)
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elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
6/2015. önkormányzati rendeletét
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
szóló 6/2011.(II. 17.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV
törvény 6.§ (4) bekezdés a) pontjában és a 12.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének az üzletek éjszakai nyitvatartási
rendjéről szóló 6/2011.(II.17.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet)
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép:

2.§
Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Gyömrő, 2015. …………………….
Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. ………………….

Varga Ernő
jegyző
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1. számú melléklete

A Rendelet hatálya alá nem tartozó területek. (Hrsz-ek: 21, 23/3, 25, 45/9,
333, 1531, 432, 1244, 1258, 1394, 1530, 1531, 1532/3, 1534, 1536, 1970, 2310,
2608/2, 2676, 2794, 3134, 4821, 4825)
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7. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötések, a
bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események szolgáltatási díjairól,
valamint a Városháza házasságkötő terme igénybevételének feltételeiről szóló 7/2011.
(II. 17.) önkormányzati rendelete módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi rendelettervezetben foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.
évi I. törvény 96.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő –
testületének 7/2011. (II. 17.) számú a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és
egyéb családi események szolgáltatási díjairól, valamint a Városháza házasságkötő terme
igénybevételének feltételeiről szóló rendeletének (továbbiakban: rendelet) módosításáról
következőket rendeli el:
1.§
A rendelet 1. számú mellékletének 1.3.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.3.2. Anyakönyvvezető típusbeszéde (szertartásvezetői díj):
15.000,- Ft”
2.§
Jelen rendelet 2015. március 15. napján lép hatályba.
Gyömrő, 2015. …………………….
Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2015. ………………….
Varga Ernő
jegyző
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
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7/2015. önkormányzati rendeletét
Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok
és egyéb családi események szolgáltatási díjairól,
valamint a Városháza házasságkötő terme igénybevételének feltételeiről szóló
7/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelete módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.
évi I. törvény 96.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő –
testületének 7/2011. (II. 17.) számú a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és
egyéb családi események szolgáltatási díjairól, valamint a Városháza házasságkötő terme
igénybevételének feltételeiről szóló rendeletének (továbbiakban: rendelet) módosításáról
következőket rendeli el:
1.§
A rendelet 1. számú mellékletének 1.3.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.3.2. Anyakönyvvezető típusbeszéde (szertartásvezetői díj):
15.000,- Ft”
2.§
Jelen rendelet 2015. március 15. napján lép hatályba.
Gyömrő, 2015. …………………….
Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2015. ………………….
Varga Ernő
jegyző

8. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének a Gyömrő Város
Képviselő – testülete és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.
(XI. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi rendelet –
tervezetben foglaltak
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Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 53.§ (1) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján a Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének
18/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete Gyömrő Város Képviselő-testülete és Szerveinek
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének (továbbiakban: rendelet)
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet 54.§ (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c)

Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi (létszáma: 9 fő)”

2.§
A rendelet 54.§ (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d)

Vallási, Oktatási, Kulturális és Sport (létszáma: 11 fő)”

3.§
Záró rendelkezések
Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Gyömrő, 2015. ……………………
Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve. 2015…………………
Varga Ernő
jegyző
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
8/2015. önkormányzati rendeletét
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének
Gyömrő Város Képviselő – testülete és Szerveinek Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló
18/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 53.§ (1) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján a Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének
18/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete Gyömrő Város Képviselő-testülete és Szerveinek
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének (továbbiakban: rendelet)
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet 54.§ (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c)

Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi (létszáma: 9 fő)”
2.§

A rendelet 54.§ (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d)

Vallási, Oktatási, Kulturális és Sport (létszáma: 11 fő)”

3.§
Záró rendelkezések
Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Gyömrő, 2015. ……………………
Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve. 2015…………………
Varga Ernő
jegyző

9. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló
22/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi rendelettervezetben foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, Magyarország hely önkormányzatairól a
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése meghatározott feladatkörében eljárva, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) és (2)
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bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő –
testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő
térítési díjakról szóló 22/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet)
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet 4.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)
Állami
Önköltség
Számított
Megállapított
támogatás Ft/fő/óra
intézményi
intézményi
Ft/fő/óra
térítési díj
térítési díj Ft
Ft/fő/óra
/fő/óra
130
94
225
131
2.§
A rendelet 5.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

vonalas
telefon
mobil
telefon

Megállapíto
tt
intézményi
térítési díj
Ft /nap

Állami támogatás
Ft/nap

Önköltség
Ft/nap

Számított
Intézményi térítési
díj
Ft/nap

84

186

102

100

84

233

149

145

3.§
A rendelet 6.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
Ellátás formája
Nappali tartózkodás
Nappali tartózkodás
1x-i étkezéssel
Nappali tartózkodás
3x-i étkezéssel

Állami támogatás
Ft/fő/nap

Önköltség
Ft/fő/nap

651
893

1940
2658

Számított
Intézményi
térítési díj
Ft/fő/nap
1289
1765

893

2925

2032

Megállapított
intézményi
térítési díj
Ft/fő/nap
20
495
760

4.§
Jelen rendelet 2015. április 15. napon lép hatályba.
Gyömrő, 2015. ……………………
Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester
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Záradék:
A rendelet kihirdetve. 2015…………………
Varga Ernő
jegyző
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
9/2015. önkormányzati rendeletét
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért
fizetendő térítési díjakról szóló
22/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, Magyarország hely önkormányzatairól a
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése meghatározott feladatkörében eljárva, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) és (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő –
testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő
térítési díjakról szóló 22/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet)
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet 4.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)
Állami
Önköltség
Számított
Megállapított
támogatás Ft/fő/óra
intézményi
intézményi
Ft/fő/óra
térítési díj
térítési díj Ft
Ft/fő/óra
/fő/óra
130
94
225
131
2.§
A rendelet 5.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

vonalas
telefon
mobil
telefon

Megállapíto
tt
intézményi
térítési díj
Ft /nap

Állami támogatás
Ft/nap

Önköltség
Ft/nap

Számított
Intézményi térítési
díj
Ft/nap

84

186

102

100

84

233

149

145
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3.§
A rendelet 6.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
Ellátás formája
Nappali tartózkodás
Nappali tartózkodás
1x-i étkezéssel
Nappali tartózkodás
3x-i étkezéssel

Állami támogatás
Ft/fő/nap

Önköltség
Ft/fő/nap

651
893

1940
2658

Számított
Intézményi
térítési díj
Ft/fő/nap
1289
1765

893

2925

2032

Megállapított
intézményi
térítési díj
Ft/fő/nap
20
495
760

4.§
Jelen rendelet 2015. április 15. napon lép hatályba.
Gyömrő, 2015. ……………………
Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve. 2015…………………
Varga Ernő
jegyző

10. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési folyékony
hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről
szóló 27/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a az alábbi rendelet –
tervezetben foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 5., 11., és 19. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény 44/C.§.(2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján , Gyömrő Város Önkormányzatának 27/2013. (XII
19.) számú, a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és
annak kötelező igénybevételéről szóló rendeletének (továbbiakban: rendelet) módosításáról
az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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(3)

A TFH kezelését, azaz összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését,
valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását – Gyömrő Város
Önkormányzatával (továbbiakban: Önkormányzat) megkötött közszolgáltatási
szerződés alapján Szepesi Zoltán egyéni vállalkozó (székhely: 1106 Budapest, Gyakorló
u. 2.) (a továbbiakban: Szolgáltató) végzi.

2.§
A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
3.§
Záró rendelkezések
Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Gyömrő, 2015. ……………………
Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2015. március ….
Varga Ernő
jegyző
1. melléklet
A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező
igénybevételéről szóló …/2015. (III. ….) önkormányzati rendelethez
A települési folyékony hulladék kezelése közszolgáltatási díjának legmagasabb mértéke
12.000,- Ft + ÁFA/forduló (5 m3)
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
10/2015. önkormányzati rendeletét
a települési folyékony hulladék kezelésével
kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről
szóló 27/2013.(XII. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 5., 11., és 19. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény 44/C.§.(2)
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bekezdésében kapott felhatalmazás alapján , Gyömrő Város Önkormányzatának 27/2013. (XII
19.) számú, a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és
annak kötelező igénybevételéről szóló rendeletének (továbbiakban: rendelet) módosításáról
az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3)

A TFH kezelését, azaz összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését,
valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását – Gyömrő Város
Önkormányzatával (továbbiakban: Önkormányzat) megkötött közszolgáltatási
szerződés alapján Szepesi Zoltán egyéni vállalkozó (székhely: 1106 Budapest, Gyakorló
u. 2.) (a továbbiakban: Szolgáltató) végzi.

2.§
A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
3.§
Záró rendelkezések
Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Gyömrő, 2015. ……………………
Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2015. március ….
Varga Ernő
jegyző
1. melléklet
A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező
igénybevételéről szóló 10/2015. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
A települési folyékony hulladék kezelése közszolgáltatási díjának legmagasabb mértéke
12.000,- Ft + ÁFA/forduló (5 m3)

11. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gyömrő Város
Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a
vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 18/2013. (VIII. 09.) önkormányzati rendelete
módosításáról.
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Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi rendelettervezetben foglaltak
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32.
cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 143. § (4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Gyömrő Város
Önkormányzatának 18/2013. (VIII. 09.) számú, Gyömrő Város Önkormányzata vagyonáról, a
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló
rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet 3. számú mellékletében szereplő
„222

2955

közterület

Szt. Imre u.

forgalomképtelen”

szövegrész hatályát veszti.
2.§
Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Gyömrő, 2015. március ….
Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2015. március ….
Varga Ernő
jegyző
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodással megalkotja a
11/2015. önkormányzati rendeletét
Gyömrő Város Önkormányzata vagyonáról,
a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a
vagyon kezelésének szabályozásáról szóló
18/2013. (VIII. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32.
cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 143. § (4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Gyömrő Város
Önkormányzatának 18/2013. (VIII. 09.) számú, Gyömrő Város Önkormányzata vagyonáról, a
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vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló
rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet 3. számú mellékletében szereplő
„222

2955

közterület

Szt. Imre u.

forgalomképtelen”

szövegrész hatályát veszti.
2.§
Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Gyömrő, 2015. március ….
Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2015. március ….
Varga Ernő
jegyző

12. napirendi pont:
Tájékoztatás – az önkormányzatok gazdasági társaságai – az önkormányzatok többségi
tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási
tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése Gyömrő Város Településüzemeltető és
Fejlesztő Nonprofit Kft. – tárgyban végzett Állami Számvevőszéki vizsgálatról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 6. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
az alábbi határozatot hozza:
1. Az Állami Számvevőszék – az önkormányzatok gazdasági társaságai – az önkormányzatok
többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási
tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése Gyömrő Város Településüzemeltető és
Fejlesztő Nonprofit Kft– tárgyában készült jelentésben foglaltakat elfogadja, tudomásul veszi.
2. A jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet
az előterjesztett formában jóváhagyja.
3. Az intézkedési terv a határozat mellékletét képezi.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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…/2015. (III. ...) Kt. határozat melléklete
Az Állami Számvevőszék az önkormányzatok gazdasági társaságai – az önkormányzatok
többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási
tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése Gyömrő Város Településüzemeltető és
Fejlesztő Nonprofit Kft. tárgyában készült jelentésében foglalt hiányosságok megszüntetése
érdekében tett intézkedési terve
Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai alapján:
A Polgármesternek
1. Az ellenőrzött időszakban az FB nem rendelkezett a Gt. tv 34.§ (4) bekezdésében és az
Alapító Okiratban előírt ügyrenddel.
Az FB a Gt. tv. 35.§ (3) bekezdésében előírt kötelezettsége ellenére a 2008-2012. években a
számviteli beszámolóról írásbeli jelentést nem készített.
1. Felhívja a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő – testület figyelmét szabályozási hiányosság
megszüntetésére:
a) az FB nem rendelkezett ügyrenddel, amelynek elkészítését a hatályos Ptk. írja elő, továbbá
b) a társaság éves beszámolójának elfogadásához szükséges az FB jelentés.
A képviselő – testület intézkedik, hogy az FB a Ptk. előírásai szerint az Ügyrendjét készítse el.
A képviselő – testület a jövőben a társaság éves beszámolójának elfogadásához bekéri az FB
jelentését.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015.05.31. és folyamatos
A Jegyzőnek
1. A Képviselő – testület az ellenőrzött időszakban települési szilárd és folyékony hulladék
szervezett összegyűjtését, elszállítását, kezelését, ártalmatlanításának rendjét a köztisztasági
rendeletben szabályozta. A rendelet nem felelet meg a Hgt. 23.§ b)-h) pontjaiban előírtaknak,
mivel nem tartalmazta jogszabályban előírt alapvető és fontos elemeket (közszolgáltató
megnevezése, a közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja, valamint a közszolgáltatás
igénybevételének módja és feltétele, az alkalmazható díj legmagasabb mértéke, megfizetésének
rendje stb.)
Az Önkormányzat belső ellenőrzése az ellenőrzéseivel a hulladékgazdálkodás, mint közfeladat –
ellátás szabályszerű teljesítéséhez, valamint az önkormányzati vagyon megóvásához
ellenőrzéseivel nem járult hozzá. Az ellenőrzött időszakban a társaság gazdálkodásával és
működésével kapcsolatban ellenőrzést nem folytatott le.
1.
a) Előkészíti az önkormányzat köztisztasági rendeletének kiegészítését a Hgt-ben előírt tartalmi
kellékeknek megfelelően.
b) A jövőben kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az önkormányzat belső ellenőrzése az
ellenőrzéseivel a hulladékgazdálkodás, mint közfeladat – ellátás szabályszerű teljesítéshez,
valamint az önkormányzati vagyon megóvásához ellenőrzéseivel járuljon hozzá. (A Gyömrői
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TÜF Nonprofit Kft. belső ellenőrzése 2014. évben megtörtént valamint a 2015. évi belső
ellenőrzési tervben is szerepel, ellenőrzése megtörténik.
Felelős: jegyző
Határidő: 2015. 05.31. és folyamatos
Gyömrő Városi Település Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának:
Az NKft. gazdálkodása szabályszerűségének helyreállítása annak érdekében, hogy a
szabályozási környezet megfelelően tudja támogatni az átlátható működést.
1. A társaság önköltség-számítási szabályzatának hiányossága volt, hogy az nem tartalmazta az
egyes közszolgáltatásokra vonatkozó ágazati sajátosságokat, a közvetlen és közvetett költségek
felosztásának módját, az alkalmazandó kalkulációs sémát. A költségeket csak költség nemenként
gyűjtötték, a közvetlen és közvetett költségek szerinti elkülönítést nem írták elő. A szabályozás
nem felet meg a Számv. tv 161/A.§ (2) bekezdése előírásainak, mely szerint a közpénzek
felhasználásának és a köztulajdon használatának nyilvánossága és ellenőrizhetősége érdekében
olyan részletezettségű nyilvántartási (könyvvezetési) rendszer kell kialakítani, amelyből a
vonatkozó külön jogszabályban meghatározott adatok rendelkezésre állnak.
A Számv. tv. 161§ (2) bekezdés b) pontjában előírtak ellenére nem szabályozták a
számlarendben a hulladékgazdálkodás költségei, ráfordítási és bevételei elkülönített elszámolásra
alkalmazott főkönyvi számlák tartalmát:
1. Kialakítja és alkalmazza a Számv. tv-ben előírtaknak megfelelő könyvvezetési rendszert
valamint kiegészíti a számviteli szabályozását a a hulladékgazdálkodás költségei, ráfordításai és
bevételei elkülönített elszámolása érdekében.
Felelős: ügyvezető igazgató
Határidő: 2015. 05.31. és folyamatos
2. A társaság közhasznúsági jelentései 2008-2011. évre vonatkozóan nem feletek meg a
Közhasznú tv. 19.§ (3) bekezdés b) és c) pontjában foglaltaknak, mert nem tartalmazták a
költségvetési támogatás felhasználását, valamint a vagyon felhasználásával kapcsolatos
kimutatást. A 2012. évre a társaság a Civil tv. 46.§ (1) bekezdésében előírt közhasznúsági
melléklet helyett közhasznúsági jelentést készített, amelyből hiányoztak a költségvetési
támogatás felhasználásával, valamint a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások.
2.Gondoskodik a jogszabályi előírások szerinti gyakorlat és a szabályos működés biztosításáról,
ezen belül:
Elkészíti a közhasznúsági mellékletet a Civil tv. szerinti előírásoknak megfelelően.
Felelős: ügyvezető igazgató
Határidő: 2015.05.31. és folyamatos
Gyömrő, 2015. március 12.
Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester
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elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
51/2015. (III. 12.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1. Az Állami Számvevőszék – az önkormányzatok gazdasági társaságai – az
önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását
érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése Gyömrő Város
Településüzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft– tárgyában készült jelentésben
foglaltakat elfogadja, tudomásul veszi.
2. A jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet
az előterjesztett formában jóváhagyja.
3. Az intézkedési terv a határozat mellékletét képezi.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
51/2015. (III. 12.) Kt. határozat melléklete
Az Állami Számvevőszék az önkormányzatok gazdasági társaságai – az önkormányzatok
többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási
tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése Gyömrő Város Településüzemeltető és
Fejlesztő Nonprofit Kft. tárgyában készült jelentésében foglalt hiányosságok megszüntetése
érdekében tett intézkedési terve
Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai alapján:
A Polgármesternek
1. Az ellenőrzött időszakban az FB nem rendelkezett a Gt. tv 34.§ (4) bekezdésében és az
Alapító Okiratban előírt ügyrenddel.
Az FB a Gt. tv. 35.§ (3) bekezdésében előírt kötelezettsége ellenére a 2008-2012. években a
számviteli beszámolóról írásbeli jelentést nem készített.
1. Felhívja a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő – testület figyelmét szabályozási hiányosság
megszüntetésére:
a) az FB nem rendelkezett ügyrenddel, amelynek elkészítését a hatályos Ptk. írja elő, továbbá
b) a társaság éves beszámolójának elfogadásához szükséges az FB jelentés.
A képviselő – testület intézkedik, hogy az FB a Ptk. előírásai szerint az Ügyrendjét készítse el.
A képviselő – testület a jövőben a társaság éves beszámolójának elfogadásához bekéri az FB
jelentését.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015.05.31. és folyamatos
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A Jegyzőnek
1. A Képviselő – testület az ellenőrzött időszakban települési szilárd és folyékony hulladék
szervezett összegyűjtését, elszállítását, kezelését, ártalmatlanításának rendjét a köztisztasági
rendeletben szabályozta. A rendelet nem felelet meg a Hgt. 23.§ b)-h) pontjaiban előírtaknak,
mivel nem tartalmazta jogszabályban előírt alapvető és fontos elemeket (közszolgáltató
megnevezése, a közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja, valamint a közszolgáltatás
igénybevételének módja és feltétele, az alkalmazható díj legmagasabb mértéke, megfizetésének
rendje stb.)
Az Önkormányzat belső ellenőrzése az ellenőrzéseivel a hulladékgazdálkodás, mint közfeladat –
ellátás szabályszerű teljesítéséhez, valamint az önkormányzati vagyon megóvásához
ellenőrzéseivel nem járult hozzá. Az ellenőrzött időszakban a társaság gazdálkodásával és
működésével kapcsolatban ellenőrzést nem folytatott le.
1.
a) Előkészíti az önkormányzat köztisztasági rendeletének kiegészítését a Hgt-ben előírt tartalmi
kellékeknek megfelelően.
b) A jövőben kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az önkormányzat belső ellenőrzése az
ellenőrzéseivel a hulladékgazdálkodás, mint közfeladat – ellátás szabályszerű teljesítéshez,
valamint az önkormányzati vagyon megóvásához ellenőrzéseivel járuljon hozzá. (A Gyömrői
TÜF Nonprofit Kft. belső ellenőrzése 2014. évben megtörtént valamint a 2015. évi belső
ellenőrzési tervben is szerepel, ellenőrzése megtörténik.
Felelős: jegyző
Határidő: 2015. 05.31. és folyamatos
Gyömrő Városi Település Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának:
Az NKft. gazdálkodása szabályszerűségének helyreállítása annak érdekében, hogy a
szabályozási környezet megfelelően tudja támogatni az átlátható működést.
1. A társaság önköltség-számítási szabályzatának hiányossága volt, hogy az nem tartalmazta az
egyes közszolgáltatásokra vonatkozó ágazati sajátosságokat, a közvetlen és közvetett költségek
felosztásának módját, az alkalmazandó kalkulációs sémát. A költségeket csak költség nemenként
gyűjtötték, a közvetlen és közvetett költségek szerinti elkülönítést nem írták elő. A szabályozás
nem felet meg a Számv. tv 161/A.§ (2) bekezdése előírásainak, mely szerint a közpénzek
felhasználásának és a köztulajdon használatának nyilvánossága és ellenőrizhetősége érdekében
olyan részletezettségű nyilvántartási (könyvvezetési) rendszer kell kialakítani, amelyből a
vonatkozó külön jogszabályban meghatározott adatok rendelkezésre állnak.
A Számv. tv. 161§ (2) bekezdés b) pontjában előírtak ellenére nem szabályozták a
számlarendben a hulladékgazdálkodás költségei, ráfordítási és bevételei elkülönített elszámolásra
alkalmazott főkönyvi számlák tartalmát:
1. Kialakítja és alkalmazza a Számv. tv-ben előírtaknak megfelelő könyvvezetési rendszert
valamint kiegészíti a számviteli szabályozását a a hulladékgazdálkodás költségei, ráfordításai és
bevételei elkülönített elszámolása érdekében.
Felelős: ügyvezető igazgató
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Határidő: 2015. 05.31. és folyamatos
2. A társaság közhasznúsági jelentései 2008-2011. évre vonatkozóan nem feletek meg a
Közhasznú tv. 19.§ (3) bekezdés b) és c) pontjában foglaltaknak, mert nem tartalmazták a
költségvetési támogatás felhasználását, valamint a vagyon felhasználásával kapcsolatos
kimutatást. A 2012. évre a társaság a Civil tv. 46.§ (1) bekezdésében előírt közhasznúsági
melléklet helyett közhasznúsági jelentést készített, amelyből hiányoztak a költségvetési
támogatás felhasználásával, valamint a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások.
2.Gondoskodik a jogszabályi előírások szerinti gyakorlat és a szabályos működés biztosításáról,
ezen belül:
Elkészíti a közhasznúsági mellékletet a Civil tv. szerinti előírásoknak megfelelően.
Felelős: ügyvezető igazgató
Határidő: 2015.05.31. és folyamatos
Gyömrő, 2015. március 12.
Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester

13. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi szakmai
beszámolójának elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 7. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ
szakmai beszámolóját az előterjesztett
formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
52/2015. (III. 12.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ
szakmai beszámolóját az előterjesztett
formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
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14. napirendi pont:
Döntés a Vecsés és Környéke Társulás által fenntartott Családsegítő- és Gyermekjóléti
Szolgálat 2014. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 8. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a Vecsés és Környéke Társulás által fenntartott
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
szakmai beszámolóját az előterjesztett
formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
53/2015. (III. 12.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Vecsés és Környéke Társulás által fenntartott
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
szakmai beszámolóját az előterjesztett
formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

15. napirendi pont:
Döntés a KULTURISZT Gyömrő 2014. évi támogatásról szóló pénzügyi beszámolójának
elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: 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 KULTURISZT Gyömrő Egyesület
pénzügyi beszámolóját az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
54/2015. (III. 12.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
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dönt arról, hogy a KULTURISZT Gyömrő Egyesület
pénzügyi beszámolóját az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

16. napirendi pont:
Döntés földgáz energiára vonatkozó csoportos beszerzési eljárás lebonyolításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 10. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
Gyömrő Város Önkormányzata 2015. július 1-től 2017. október 1-ig tartó szerződéses
időszakra szóló földgáz energia beszerzés tárgyában az alábbi határozatot hozza:
1. Képviselő – testület közbeszerzési eljárást ír ki a meghatározott időszakra.
2. Az önkormányzat csatlakozik a Jászberény, mint gesztor által vezetett ajánlatkérői
csoporthoz.
3.

A közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízza a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t.

4.

Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy
Gyömrő Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a 2015. július 1-től 2017.
október 1-ig tartó szerződéses időszakra a mellékelt ajánlatok elfogadásaként az elfogadó
nyilatkozatokat aláírja.

5.

Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert ezt
követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente
Ducsai Sándor
Fábián Béla
Garamszegi Sándor
Horváth István
Hodruszky Lajos

igen
igen
igen
igen
igen
igen

Kossuth László
Mezey Attila
Sas Zoltán
Szabó Zsolt
Székely Attila
Tölli László

igen
igen
igen
igen
igen
igen

55/2015. (III. 12.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Gyömrő Város Önkormányzata 2015. július 1-től 2017. október 1-ig tartó szerződéses
időszakra szóló földgáz energia beszerzés tárgyában az alábbi határozatot hozza:
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1. Képviselő – testület közbeszerzési eljárást ír ki a meghatározott időszakra.
2. Az önkormányzat csatlakozik a Jászberény, mint gesztor által vezetett ajánlatkérői
csoporthoz.
3. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízza
a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t.
4. Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert,
hogy Gyömrő Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a 2015. július 1-től
2017. október 1-ig tartó szerződéses időszakra a mellékelt ajánlatok elfogadásaként az
elfogadó nyilatkozatokat aláírja.
5. Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
ezt követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
17. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat 2015. évi likviditási és 2016-2018. évekre
vonatkozó középtávú tervének elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 11. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az alábbi határozatot hozza:
Gyömrő Város Önkormányzat 2016-2018. évekre vonatkozó középtávú tervéről
Az önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
29/A. §-ában foglalt kötelezettsége alapján az alábbiak szerint határozza meg az
önkormányzat 2016-2018. évekre vonatkozó középtávú tervét.
1. Saját bevételek:
Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján
kiadott jogszabály - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes
szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a - szerinti saját bevételei:

Saját bevételek típusa és azon belül az adott
bevételek

2016.
év

adatok ezer Ft-ban
Bevétel összege
2017.
2018.
össz.
év
év

a) Helyi adóból és települési adóból származó
bevétel jogcímen belül az érintett bevételek
megnevezése
esedékessége,
azonosító adatai
rendszeressége
iparűzési adó
03.15.,05.31.,09.15. 169.000 170.000 170.000 509.000
építményadó
03.31.,09.15.
19.000 20.000 20.000 59.000
helyi jövedéki adó
01.15.
30
30
30
90
Összesen
188.030 190.030 190.030 568.090
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b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és
hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az
érintett bevételek
megnevezése
esedékessége,
azonosító adatai
rendszeressége
önkormányzati bérlakások
minden
hónap 2.100
10-ig
önkormányzati területek, épületek folyamatos
40.000
bérbe adása
119.221
vízmű bérleti díj
negyedévente
161.321
Összesen
c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
jogcímen belül az érintett bevételek
megnevezése
esedékessége,
azonosító adatai
rendszeressége

1.900

1.700

5.700

40.000

40.000

120.000

121.000
162.900

122.000
163.700

362.221
487.921

Összesen
d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény,
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból
származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek
megnevezése
esedékessége,
azonosító adatai
rendszeressége

Összesen
e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az
érintett bevételek
megnevezése
esedékessége,
azonosító adatai
rendszeressége
bírság, pótlék
folyamatos

7.000

7.000

7.000

21.000

Összesen

7.000

7.000

7.000

21.000

356.351

359.930

360.730

f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos
megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek
megnevezése
esedékessége,
azonosító adatai
rendszeressége

Összesen
Saját bevételek összesen
(a) ponttól az f) pontig)

2. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
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1.077.011

Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyletekből fennálló kötelezettségei
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot
Kötelezettség összege
keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott
2016
2017
2018
össz.
kötelezettségek
év
év
év
a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a
kötelezettségek
megnevezése
azonosító adatai
futamidő
Összesen
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen
belül a kötelezettségek
megnevezése
azonosító adatai
futamidő

Összesen
c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek
megnevezése
azonosító adatai
futamidő

Összesen
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing
igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek
megnevezése
azonosító adatai
futamidő
Összesen
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött
adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül
a kötelezettségek
megnevezése
azonosító adatai
futamidő
Összesen
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú
halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett
ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a
kötelezettségek
megnevezése
azonosító adatai
futamidő

Összesen
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:
(a) ponttól az f) pontig)

0

Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal és folyamatos.
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0

0

0

elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12. fő.
56/2015. (III. 12.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Gyömrő Város Önkormányzat
2016-2018. évekre vonatkozó középtávú tervéről
Az önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
29/A. §-ában foglalt kötelezettsége alapján az alábbiak szerint határozza meg az
önkormányzat 2016-2018. évekre vonatkozó középtávú tervét.
1. Saját bevételek:
Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján
kiadott jogszabály - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes
szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a - szerinti saját bevételei:

Saját bevételek típusa és azon belül az adott
bevételek

2016.
év

adatok ezer Ft-ban
Bevétel összege
2017.
2018.
össz.
év
év

a) Helyi adóból és települési adóból származó
bevétel jogcímen belül az érintett bevételek
megnevezése
esedékessége,
azonosító adatai
rendszeressége
iparűzési adó
03.15.,05.31.,09.15. 169.000 170.000 170.000 509.000
építményadó
03.31.,09.15.
19.000 20.000 20.000 59.000
helyi jövedéki adó
01.15.
30
30
30
90
Összesen
188.030 190.030 190.030 568.090
b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és
hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az
érintett bevételek
megnevezése
esedékessége,
azonosító adatai
rendszeressége
önkormányzati bérlakások
minden
hónap
2.100
10-ig
önkormányzati területek, épületek folyamatos
40.000
bérbe adása
119.221
vízmű bérleti díj
negyedévente
161.321
Összesen
c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
jogcímen belül az érintett bevételek
megnevezése
esedékessége,
77

1.900

1.700

5.700

40.000

40.000

120.000

121.000
162.900

122.000
163.700

362.221
487.921

azonosító adatai

rendszeressége

Összesen
d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény,
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból
származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek
megnevezése
esedékessége,
azonosító adatai
rendszeressége

Összesen
e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az
érintett bevételek
megnevezése
esedékessége,
azonosító adatai
rendszeressége
bírság, pótlék
folyamatos

7.000

7.000

7.000

21.000

Összesen

7.000

7.000

7.000

21.000

356.351

359.930

360.730

f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos
megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek
megnevezése
esedékessége,
azonosító adatai
rendszeressége

Összesen
Saját bevételek összesen
(a) ponttól az f) pontig)

1.077.011

2. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyletekből fennálló kötelezettségei
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot
Kötelezettség összege
keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott
2016
2017
2018
össz.
kötelezettségek
év
év
év
a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a
kötelezettségek
megnevezése
azonosító adatai
futamidő
Összesen
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen
belül a kötelezettségek
megnevezése
azonosító adatai
futamidő
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Összesen
c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek
megnevezése
azonosító adatai
futamidő

Összesen
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing
igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek
megnevezése
azonosító adatai
futamidő
Összesen
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött
adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül
a kötelezettségek
megnevezése
azonosító adatai
futamidő
Összesen
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú
halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett
ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a
kötelezettségek
megnevezése
azonosító adatai
futamidő

Összesen
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:
(a) ponttól az f) pontig)

0

0

0

Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal és folyamatos.

18. napirendi pont:
Döntés a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0454 azonosító
támogatást megelőlegező hitel meghosszabbításáról.

számú

projekthez

kapcsolódó

Gyenes Levente polgármester: Itt még nem folyósították a KEOP-os pénzeket, várhatóan az
év első felében megérkezik. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 12. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a 26 664 628 Ft összegű, támogatás megelőlegező hitel futamidejét
2015. 07. 31-ig meghosszabbítja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.

79

0

57/2015. (III. 12.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy
a 26 664 628 Ft összegű, támogatás megelőlegező hitel futamidejét
2015. 07. 31-ig meghosszabbítja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

19. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat feladat ellátási, intézményhálózat-működtetési és
köznevelés-fejlesztési terv elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: 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 Gyömrő Város Önkormányzat feladat ellátási,
intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervét
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
58/2015. (III. 12.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
dönt arról, hogy Gyömrő Város Önkormányzat feladat ellátási,
intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervét
az előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

20. napirendi pont:
Döntés bírósági ülnökök jelöléséről.
Az érintett nem kérte a téma zárt ülésen történő tárgyalását.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi határozati
javaslatban foglaltakat:
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Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy bírósági ülnöknek jelöli:
Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökének:
Gáti Gézáné 2230. Gyömrő, Szent Imre u. 28/a.
szám alatti lakost.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
59/2015. (III. 12.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy bírósági ülnöknek jelöli:
Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökének:
Gáti Gézáné 2230. Gyömrő, Szent Imre u. 28/a.
szám alatti lakost.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal.

21. napirendi pont:
Döntés megállapodások megkötéséről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 14. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy az
Illés Szekere Kft,
az Újhalászkert Kft,
valamint a Negresco Kft-vel megállapodást köt
az írásban előterjesztett formában és tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodásokat kösse meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
60/2015. (III. 12.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
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12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy
Illés Szekere Kft,
az Újhalászkert Kft
valamint a Negresco Kft-vel megállapodást köt
az írásban előterjesztett formában és tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodásokat kösse meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

22. napirendi pont:
Bizottsági beszámolók elfogadása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi 1. sz. határozati
javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az VOKS Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma. 12 fő.
61/2015. (III. 12.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az VOKS Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi 2. 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. 12 fő.
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62/2015. (III. 12.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 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 az alábbi 3. sz. határozati
javaslatban foglaltakat:
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. 12 fő.
63/2015. (III. 12.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi 4. sz. határozati
javaslatban foglaltakat:
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. 12 fő.
64/2015. (III. 12.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
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az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Sas Zoltán képviselő: Szóbeli kiegészítést szeretne tenni. Örömmel jelenti, hogy az
önkormányzat biztonsági koncepciójával körülbelül két héttel ezelőtt elkészültek. Nagyon sok
ötletet kaptak lakosoktól és szervezetektől egyaránt ahhoz, hogy ezt a munkát el tudják
végezni. Még szelektálni is kellett a költséghatékonyság és egyéb okok alapján. Remélhetőleg
ebben az évben a biztonsági javaslat alapján el tudják végezni a feladatukat és egy
nyugodtabb, biztonságosabb városban élhetnek.
Ducsai Sándor képviselő: Most is volt olyan napirendi pont, ahol csak helyrajzi számot adtak
meg. Ha lehet, vagy térképet, vagy házszámot csatoljanak ezután az anyagokhoz a könnyebb
beazonosítás érdekében. Polgármester úr észrevételére válaszolva kéri, hogy ha legközelebb
bizottsági ülés van, jelezzék neki is, hogy el tudjon menni annak érdekében, hogy párhuzamos
munka ne forduljon többet elő.
Gyenes Levente polgármester: Ő ezt most Horváth István indítványára mondta.
Varga Ernő jegyző: A pontosítás érdekében elmondja, hogy ennél a napirendi előterjesztésnél
úgy érezte, hogy mivel magában az előterjesztésben leírták, hogy a sorompó utáni ingatlanról
van szó, ezért nem tették bele, de ha ilyen igény van, akkor legközelebb beleteszik.
Ducsai Sándor képviselő: Általánosságban mondta.

23. napirendi pont:
Interpellációk.
Gyenes Levente polgármester: Kíván – e valaki interpellálni? Nem. 2015. március 15-én
10.00 órakor dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő úr nyitja meg az ünnepséget, utána
pedig ő mond beszédet. A Weöres Sándor Általános Iskola diákjai adják az ünnepi műsort.
Minden képviselőt elvár az ünnepségre.
Horváth István képviselő: A Tájház pár évvel ezelőtt lett felújítva és a vakolat hullik róla.
Történt-e már valami ez ügyben?
Székely Attila képviselő: Már beszélt Szabó-Tóth Józseffel és március végén, ha jó idő lesz,
nekilátnak a munkálatoknak.
Gyenes Levente polgármester: Az állagromlás a szomszéd telken lévő épület bontása után
történt. Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
K.m.f.

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester
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