JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 24-én, 8.30
órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri
tárgyalójában.
Jelen vannak:

Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila alpolgármester, Ducsai Sándor,
Fábián Béla, Hodruszky Lajos, Horváth István, Kossuth László, Sas Zoltán,
képviselők.

Távolmaradását
előre jelezte:
Garamszegi Sándor képviselő
Szabó Zsolt képviselő
Székely Attila képviselő
Tölli László képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Szilágyi Éva önkormányzati irodavezető
Volcz Zoltánné pü. irodavezető
Meghívott:

Husz Enikő Judit járási hivatalvezető

Az ülésre meghívás történt, meghívott nem jelent meg.
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, a képviselő – testület 8 tagja van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet dr. Herczku Dóra vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat az alábbiak szerint:
1. Döntés a Pest Megyei Kormányhivatallal megkötött megállapodás módosításáról.
2. Döntés a Gyömrő Városi Sportcsarnok megújuló energetikai beruházásra vonatkozó
pályázat benyújtásához kapcsolódó hozzájárulás megadásáról.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

1. napirendi pont:
Döntés a Pest Megyei Kormányhivatallal megkötött megállapodás módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Jegyző Urat kéri, hogy röviden ismertesse a napirendi pontot.
Varga Ernő jegyző: Tisztelt Képviselő – testület! Az elmúlt időszakban polgármester úr és ő
is tárgyalásokat folytatott a járási hivatal vezetőjével és kezdeményezték a Pest Megyei
Kormányhivatalnál, pontosabban dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott úrnál az épületek
cseréjét. Arról lenne szó, hogy a jelenlegi elhelyezést praktikai okokból megszüntetnék,
módosítanák. A régi épületbe kerülne át a járási hivatal kirendeltsége az okmányirodával
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együtt, így teljesen külön lehetne választani a két intézményt. Ezzel kapcsolatban elkészült
egy terv, javaslat is. A költözéshez kapcsolódó kisebb módosításokat a hivatal elvállalná.
Ennek megfelelően az okmányiroda a nagytárgyaló helyére költözne 8 munkaállomással, mert
a megállapodás szerint ennyire van szükségük, míg a jelenlegi helyén a tanácskozó terem
kialakítására kerülne sor, ahol a testületi üléseket tartanák. Ehhez szükséges a 2012. október
26-án megkötött megállapodás módosítása. Polgármester úrral egyeztetve a megállapodást
úgy készítette elő, hogy az építkezés I. üteme 2015. május 31-re valósulna meg. Ez a régi
épület irodáinak kialakítását, valamint a járási hivatal gyámhivatal kirendeltségének, szociális
irodájának az átköltözését foglalja magába. Amikor ez megtörtént, az új épület 1. emeletén is
lenne egy karbantartás ahova a polgármesteri hivatal Költségvetési és Gazdálkodási Irodája
költözne át a régi épületből. A II. ütemben kerülne kialakításra a már említett okmányirodai
részleg. Ezt is szeretnék minél előbb megvalósítani, de erre szeretnének a
Belügyminisztériumtól egy kevés fejlesztési célú pénzt igényelni. A megvalósítását
polgármester úrral történt egyeztetés alapján 2015. november 30. tűzték ki. A munkálatokat
már elkezdték, tehát a konkrét időpontok ellenére próbálják az átszervezést minél előbb
megvalósítani.
Gyenes Levente polgármester: Köszöni szépen. Kérdés, hozzászólás?
Horváth István képviselő: Ha a költözés megvalósul, akkor a testületi üléseket hol fogják
tartani?
Varga Ernő jegyző: Mondta, hogy az okmányiroda jelenlegi helyén.
Gyenes Levente polgármester: Egy elegáns helyiséget, tárgyalót szeretnének az okmányiroda
jelenlegi helyén kialakítani, ahol a testületi üléseket valamint a kisebb rendezvényeket tudják
majd tartani.
Gyenes Levente polgármester: Aki a jegyzőkönyv 1.sz. mellékletét képező előterjesztés
alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
az alábbi határozatot hozza:
1. A járások kialakítása tárgyában 2012. október 25-én
Pest Megyei Kormányhivatallal kötött megállapodás módosítását
az előterjesztett formában elfogadja.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás módosítást írja alá.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
94/2015.(IV.24) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
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az alábbi határozatot hozza:
1. A járások kialakítása tárgyában 2012. október 25-én
Pest Megyei Kormányhivatallal kötött megállapodás módosítását
az előterjesztett formában elfogadja.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás módosítást írja alá.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

2. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő Városi Sportcsarnok megújuló energetikai beruházásra vonatkozó
pályázat benyújtásához kapcsolódó hozzájárulás megadásáról.
Gyenes Levente polgármester: A napirendi pontban említett pályázat kapcsán lehetőség nyílt
egy 50-60 millió forint összegű napelem park telepítésére. A fejlesztésre a TAO pályázat
keretében van lehetőség, melynek konkrét megvalósulási helye a Sportcsarnok lenne.
Korábban is pályáztak, de akkor forráshiány miatt a pályázatot elutasították. Most ismét
beadják és remélik, hogy az év végére a fejlesztés meg is valósul. Kérdés, hozzászólás?
Nincs. Aki a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi 1. sz.
határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Gyömrő Városi Sportklub
az önkormányzat tulajdonában lévő 13/1. hrsz – on jegyzett
Városi Sportcsarnok megújuló energetikai beruházását
elvégezze.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
95/2015.(IV.24) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Gyömrő Városi Sportklub
az önkormányzat tulajdonában lévő 13/1. hrsz – on jegyzett
Városi Sportcsarnok megújuló energetikai beruházását
elvégezze.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
Gyenes Levente polgármester: Aki az alábbi 2.sz. határozati javaslatban foglaltakat:
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Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy az önkormányzat tulajdonában levő 13/1. hrsz. ingatlanra (Városi
Sportcsarnok), 15 éves időtartamra 63.500.000 Ft összeg erejéig a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba történő jelzálogjog bejegyzéséhez
hozzájárul.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
96/2015.(IV.24) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy az önkormányzat tulajdonában levő 13/1. hrsz. ingatlanra (Városi
Sportcsarnok), 15 éves időtartamra 63.500.000 Ft összeg erejéig a Magyar Állam javára
az ingatlan-nyilvántartásba történő jelzálogjog bejegyzéséhez
hozzájárul.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

K.m.f.

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester
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