JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15-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, Hodruszky Lajos, Kossuth László, Sas Zoltán, Szabó Zsolt,
Székely Attila, Tölli László képviselők.

Távolmaradását előre
jelezte:
Garamszegi Sándor képviselő
Horváth István képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné irodavezető
Szilágyi Éva irodavezető
Meghívott:

Husz Enikő Judit járási hivatalvezető
Kertész Gyula DAKÖV Kft. Gyömrői telephely vezetője
Somogyi Tamás Gyömrő-Magló-Ecser Szennyvíztelep Üzemeltető Kft. ügyvezető

dr. Papp László ügyeletvezető
Miller Efim Harmónia K Kkt.
Agócs Zoltán Gyömrői TÜF Nonprofit Kft.
Szabó Judit óvodavezető
dr. Tóth János
Spaits Miklós
Szabó László Dezső
Az ülésre meghívás történt, meghívottként megjelent:
Agócs Zoltán TÜF Nonprofit Kft.
Kertész Gyula DAKÖV Kft. Gyömrői telephely vezetője
Lakatos Istvánné Gyömrő-Maglód Ecser Szennyvíztelep Üzemeltető Kft.
dr. Huszár László Harmónia K Kkt.
dr. Tóth János
Szabó Judit óvodavezető
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, a képviselő – testület 10 tagja van jelen, az ülést megnyitja. További két
napirendi pontot szeretne felvetetni a 7. - polgármester által beterjesztett - napirendi ponthoz
7.2. és 7.3. napirendként. Az egyik, a Bölcsőde és Gyermekközpont szakmai programjának
elfogadása. Mivel jelenleg belső ellenőrzés folyik náluk, ezért kérték a szakmai program
elfogadását. A másik egy jelenleg folyó per témája, a stranderdőben lévő Óvári féle házzal
kapcsolatban, a 17 és 19 hrsz-ú ingatlanok telekalakítása. A per tárgyát az képezi, hogy az
Óvári család képviselője, Somogyiné azt kéri, hogy az önkormányzat vásárolja ki őket, mivel
az önkormányzatnak van ott közel 1/3 tulajdona. Jelenleg az önkormányzatnak nincs 30
millió forintja kivásárolni őket, így azt kérik a bíróságtól, hogy - mivel nagy területről van szó
- osszák meg a telket. A stranderdőben futó sétány, viacolor felőli rész 1/3 része legyen az
önkormányzaté - akkor a sétányt bővíteni lehetne, vagy akár játszóteret is építhetnének arra a
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részre. A másik, a futballpálya felőli részt pedig kapja meg az Óvári család, és ha értékesíteni
szeretnék, akkor piaci alapon szabadon tudják értékesíteni az önkormányzattól függetlenül.
Az önkormányzatnak jelenleg nincs annyi pénze, hogy őket akár részletekben is kivásárolják,
illetve, olyan magas árat kérnek, ami minden ingatlanszakértő szerint irreális. Az
önkormányzat álláspontjáról a bíróság kér egy állásfoglalást, ezt kérik most felvenni a
napirendbe. Aki a további két napirendi pont felvételével egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért a további
két napirendi pont felvételével.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat a módosítással együtt az
alábbiak szerint:
1. Döntés Hankó István Művészeti Központ vezetői megbízásokról.
2. Döntés a Hankó István Művészeti Központ Alapító okiratának módosításáról.
3. Döntés a Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda óvodavezetői megbízásáról.
4. Döntés a Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda Alapító okiratának
módosításáról.
5. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
6. Polgármesteri beszámoló.
7. Polgármester által beterjesztett határozati javaslatok: Ea.: Gyenes Levente
polgármester
7.1. Döntés a Monor és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási
megállapodásának módosításáról.
7.2. Döntés az Bölcsőde és Gyermekközpont 2014/2015. szakmai programjának
elfogadásáról.
7.3. Döntés a Gyömrő, 17 és 19 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogi perében egyezségi
javaslat és telekalakításáról.
8. Döntés a 2015. év II. félévi munkaterv elfogadásáról.
9. Döntés a Rescue-Med Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.
10. Döntés a Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról.
11. Döntés a Gyömrő-Maglód-Ecser Szennyvíztelep Üzemeltető Kft. 2014. évi
tevékenységéről
12. Döntés a 2014. évi Harmónia K Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolójának
elfogadásáról.
13. Döntés a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. folyószámla hitelkeret meghosszabbítás.
14. Döntés a Gyömrő, 215 hrsz-ú ingatlanból 400 m2 terület megvásárlásáról, út céljára.
15. Döntés a Gyömrő, 0148/7 és 0148/8 hrsz-ú ingatlanok telekalakításáról.
16. Döntés a Gyömrő város 5002/1, 2, 5 hrsz-ú területére vonatkozó Szabályozási terv és
Helyi Építési Szabályzat részleges módosításával kapcsolatban környezeti
hatásvizsgálat lefolytatásáról.
17. Döntés a Gyömrők TÜF Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló
módosításáról.
18. Bizottsági beszámolók elfogadása.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
2

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat a módosítással együtt
10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.
Gyenes Levente polgármester: Kíván-e valaki napirend előtt felszólalni?
Ducsai Sándor képviselő: Lehet, hogy Polgármester urat már informálisan tájékoztatták.
Egervári Judittal, a titkárságról már beszéltek egy kellemetlen helyzetről. Még éjfélkor sem
tudta megnyitni a testületi anyagokat. Ezt a titkárság felé jelezte, és az időbélyegző szerint
ma, 7.45 órakor vált elérhetővé az, amiről most itt fognak dönteni. Ez igen kellemetlen, és
mindenki tudja, hogy az SZMSZ szerint vannak olyan szigorú határidők, amelyeket nehéz
tartani, de erre figyelni kellene. Azt nem tudja, hogy elektronikus hiba történt, vagy emberi
mulasztás, de valahogy próbálják meg orvosolni a helyzetet. Nem tudott erre lelkiismeretesen
felkészülni, mivel reggel óta nem volt ideje. Lelkiismereti okokból minden napirendi pontnál
tartózkodni fog és tudjon mindenki róla, hogy ez e miatt van.
Gyenes Levente polgármester: Köszöni. Szilágyi Éva önkormányzati irodavezetőt kérdezi,
hogy lehet e tudni, hogy mi volt a probléma?
Szilágyi Éva önkormányzati irodavezető: Sajnos nem tudja, mi lehetett a probléma.
Varga Ernő jegyző: Mindenki megkapta. Egy csomagban megy el az egész anyag, tehát nincs
olyan, hogy csak az egyik képviselő kapja meg, a másik nem. Abban a csomagban
mindenkinek elment pénteken.
Gyenes Levente polgármester: Szombat délelőtt nézte és meg tudta nyitni. Az
informatikussal kell egyeztetni, hogy készüljön egy olyan biztonsági csomag, hogy együtt
elmegy az anyag és utána külön-külön menjen el minden képviselőnek addig, amíg nem
bizonyosodik be, hogy mi lehet a probléma. Ez elvileg egy központi rendszeren fut, tehát ők
ebbe nem tudnak belenyúlni.
Varga Ernő jegyző: A titkárságon a kollégák mindenkit körbe is hívtak pénteken, hogy
elküldték az anyagot.
Sas Zoltán képviselő: Már pénteken meg is tudta nyitni, tehát nála működött.
Gyenes Levente polgármester: Azt kéri a képviselő uraktól, hogy amikor a titkárság
mindenkit felhív, hogy elment az anyag, ezt követően, mindenki a lehetőségei szerint próbálja
a legrövidebb időn belül nézze meg, hogy megnyitható-e, és ha nem, akkor szóljon vissza.
Megkérdezi Ducsai Sándor képviselő urat, hogy szeretné-e, ha a testületi ülést elnapolnák?
Ducsai Sándor képviselő: Amint már mondta, minden szavazásnál tartózkodni fog, de a
testületi ülés megtartását kéri.
Gyenes Levente polgármester: Köszöni szépen. Napirend előtt szeretne még valaki
felszólalni? Nem. Akkor elkezdenék a testületi ülést.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
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1. napirendi pont:
Döntés Hankó István Művészeti Központ vezetői megbízásokról.
Gyenes Levente polgármester: Az érintett nem kérte a téma zárt ülésen történő tárgyalását.
Kérdés, hozzászólás?
Székely Attila képviselő: Mivel ő az érintett, nem szeretne a napirendi pontnál szavazni.
Gyenes Levente polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz.
mellékletét képező határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a Hankó István Művészeti Központ
vezetőjének Székely Attilát
2015. július 1-től 2020. július 31-ig terjedő
időtartamra, határozott időre megbízza.
A bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
alapján kerül megállapításra:
besorolás szerinti illetmény: 174.155,intézményvezetői pótlék: 50.000,további szakképesítés: 12.191,munkáltatói döntésen alapuló illetményrész.: 3.700,összesen: 240.000,Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
(Székely Attila nem vesz részt a szavazáson.)
104/2015. (VI. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
dönt arról, hogy a Hankó István Művészeti Központ
vezetőjének Székely Attilát
2015. július 1-től 2020. július 31-ig terjedő
időtartamra, határozott időre megbízza.
A bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
alapján kerül megállapításra:
besorolás szerinti illetmény: 174.155,intézményvezetői pótlék: 50.000,további szakképesítés: 12.191,munkáltatói döntésen alapuló illetményrész.: 3.700,összesen: 240.000,Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal.
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2. napirendi pont:
Döntés a Hankó István Művészeti Központ alapító okiratának módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 2. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a Hankó István Művészeti Központ
Alapító okiratát módosítja és a
módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
(Székely Attila nem vesz részt a szavazáson.)
105/2015. (VI. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
dönt arról, hogy a Hankó István Művészeti Központ
Alapító okiratát módosítja és a
módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

3. napirendi pont:
Döntés a Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda óvodavezetői megbízásáról.
Gyenes Levente polgármester: Az érintett nem kérte a téma zárt ülésen történő tárgyalását.
Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján
az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda
óvodavezetőjének Szabó Juditot
2015. július 1-től 2020. július 31-ig terjedő
időtartamra, határozott időre megbízza.
A bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
alapján kerül megállapításra:
besorolás szerinti illetmény: 290.062,intézményvezetői pótlék: 75.000,összesen: 365.100,Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal.
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elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
106/2015. (VI. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
dönt arról, hogy a Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda
óvodavezetőjének Szabó Juditot
2015. július 1-től 2020. július 31-ig terjedő
időtartamra, határozott időre megbízza.
A bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
alapján kerül megállapításra:
besorolás szerinti illetmény: 290.062,intézményvezetői pótlék: 75.000,összesen: 365.100,Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal.

4. napirendi pont:
Döntés a Mesevár,
módosításáról.

Varázskert

és

Kastélydomb

Óvoda

Alapító

okiratának

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 Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda
Alapító okiratát módosítja és a
módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
107/2015. (VI. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
dönt arról, hogy a Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda
Alapító okiratát módosítja és a
módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
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5. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 5. 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: 10 fő.
108/2015. (VI. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést
az előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

6. napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló
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
a polgármesteri beszámolót az
előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
109/2015. (VI. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
a polgármesteri beszámolót az
előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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7.1. napirendi pont:
Döntés a Monor és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 7. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
1. A Társulási megállapodás 10.7. pontjában a „szakfeladatrend szerinti
besorolása” szövegrész helyébe a „kormányzati funkció szerinti besorolása”
szövegrész lép, egyidejűleg a Társulási megállapodás függelékében a korábbi
szakfeladatok helyébe az azoknak megfeleltetett kormányzati funkciók
kerülnek.
2. A Társulási megállapodás 1. számú mellékletének a.) „A Társulás
tagnyilvántartása” , b.) „Családsegítés, gyerekjóléti szolgáltatás
intézményfenntartói körben részt vevő tag települések” és c.) „Főépítész
foglalkoztatása szakfeladati egységben részt vevő tag települések” pontjai
kiegészülnek Pánd Község Önkormányzatával (2214 Pánd, Fő utca 84.),
valamint a c.) „Főépítész foglalkoztatása szakfeladati egységben részt vevő
tag települések” pontja kiegészül Káva Község Önkormányzatával (2215
Káva, Pilisi u. 1.).
3. A Társulási megállapodás 2. számú melléklete a.) „A Társulás egészét érintő
döntéshozatal szavazati aránya” és b.) „Családsegítés és gyerekjóléti
szolgáltatás intézményfenntartói kört érintő döntéshozatal szavazati aránya ”
pontjai kiegészülnek Pánd Község Önkormányzatával, annak 2015. év január
1. napján érvényes 2024 fő lakosságszámával és az ez alapján reá vonatkozó
szavazati aránnyal.
4. A Társulási megállapodás 2. számú melléklete, c.) a „Főépítész
foglalkoztatása feladatellátói kört érintő döntéshozatal szavazati aránya”
pontja kiegészül Káva Község Önkormányzatával (2215 Káva, Pilisi u. 1.) és
Pánd Község Önkormányzatával (2214 Pánd, Fő utca 84.) azok 2015. év
január 1. napján érvényes lakosságszámával és az ez alapján reájuk
vonatkozó szavazati aránnyal.
5. A Társulási megállapodás 2. számú mellékletében szereplő, valamennyi
település lakosságszáma aktualizálásra kerül a Magyar Államkincstár 2015.
január 1. napján érvényes lakosságadataival és a települések szavazat aránya
ennek alapulvételével változik.
6. A Társulási megállapodás 1. és 2. számú mellékletében Ecser és
Nyáregyháza települések szerepeltetése esetében, valamennyi helyen a
„Község” szövegrész helyébe a „Nagyközség” szövegrész kerül.
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7. A társulási megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései
változatlanul hatályosak.
Határidő: a megállapodás módosítást elfogadó Képviselő-testületek mindegyikének elfogadó
döntését követően, illetve a 2. pont, illetve a 3. és a 4. pontok Pánd Község Önkormányzatát
érintő rendelkezései esetében 2016. január 1.
Felelős: Gyenes Levente polgármester
Varga Ernő jegyző
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
110/2015. (VI. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az
alábbiak szerint fogadja el:
1. A Társulási megállapodás 10.7. pontjában a
„szakfeladatrend szerinti besorolása” szövegrész
helyébe a „kormányzati funkció szerinti besorolása”
szövegrész lép, egyidejűleg a Társulási megállapodás
függelékében a korábbi szakfeladatok helyébe az
azoknak megfeleltetett kormányzati funkciók
kerülnek.
2. A Társulási megállapodás 1. számú mellékletének a.)
„A Társulás tagnyilvántartása” , b.) „Családsegítés,
gyerekjóléti szolgáltatás intézményfenntartói körben
részt vevő tag települések” és c.) „Főépítész
foglalkoztatása szakfeladati egységben részt vevő tag
települések” pontjai kiegészülnek Pánd Község
Önkormányzatával (2214 Pánd, Fő utca 84.), valamint a
c.) „Főépítész foglalkoztatása szakfeladati egységben
részt vevő tag települések” pontja kiegészül Káva Község
Önkormányzatával (2215 Káva, Pilisi u. 1.).
3. A Társulási megállapodás 2. számú melléklete a.) „A
Társulás egészét érintő döntéshozatal szavazati aránya”
és b.) „Családsegítés és gyerekjóléti szolgáltatás
intézményfenntartói kört érintő döntéshozatal szavazati
aránya ” pontjai kiegészülnek Pánd Község
Önkormányzatával, annak 2015. év január 1. napján
érvényes 2024 fő lakosságszámával és az ez alapján reá
vonatkozó szavazati aránnyal.
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4. A Társulási megállapodás 2. számú melléklete, c.) a
„Főépítész foglalkoztatása feladatellátói kört érintő
döntéshozatal szavazati aránya” pontja kiegészül Káva
Község Önkormányzatával (2215 Káva, Pilisi u. 1.) és
Pánd Község Önkormányzatával (2214 Pánd, Fő utca
84.) azok 2015. év január 1. napján érvényes
lakosságszámával és az ez alapján reájuk vonatkozó
szavazati aránnyal.
5. A Társulási megállapodás 2. számú mellékletében
szereplő, valamennyi település lakosságszáma
aktualizálásra kerül a Magyar Államkincstár 2015.
január 1. napján érvényes lakosságadataival és a
települések szavazat aránya ennek alapulvételével
változik.
6. A Társulási megállapodás 1. és 2. számú mellékletében
Ecser és Nyáregyháza települések szerepeltetése esetében,
valamennyi helyen a „Község” szövegrész helyébe a
„Nagyközség” szövegrész kerül.
7. A társulási megállapodás jelen módosítással nem
érintett rendelkezései változatlanul hatályosak.
Határidő: a megállapodás módosítást elfogadó Képviselő-testületek
mindegyikének elfogadó döntését követően, illetve a 2. pont, illetve a 3.
és a 4. pontok Pánd Község Önkormányzatát érintő rendelkezései
esetében 2016. január 1.
Felelős:

Gyenes Levente polgármester
Varga Ernő jegyző

7.2. napirendi pont:
Döntés az Bölcsőde és Gyermekközpont szakmai programjának 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 Bölcsőde és Gyermekközpont
szakmai programját az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
111/2015. (VI. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
dönt arról, hogy a Bölcsőde és Gyermekközpont
szakmai programját az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal.

7.3. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő, 17 és 19 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogi perében egyezségi javaslatról
és telekalakításáról.
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
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
dönt arról, hogy a 17 és 19 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogi perében Somogyi Józsefné
társtulajdonos (1141 Budapest, Bonyhádi út 27.) felé egyezségi javaslatot tesz, mely
szerint telekalakítással az önkormányzati tulajdoni hányadnak megfelelő terület a
szomszédos – tó felőli – közterülethez kerülne csatolásra az épület lebontása után.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyezségi javaslatot készítse elő és a
telekalakítási eljárás lefolytatására a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
112/2015. (VI. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
dönt arról, hogy a 17 és 19 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogi perében Somogyi Józsefné
társtulajdonos (1141 Budapest, Bonyhádi út 27.) felé egyezségi javaslatot tesz, mely
szerint telekalakítással az önkormányzati tulajdoni hányadnak megfelelő terület a
szomszédos – tó felőli – közterülethez kerülne csatolásra az épület lebontása után.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyezségi javaslatot készítse elő és a
telekalakítási eljárás lefolytatására a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos.

8. napirendi pont:
Döntés a 2015. év II. félévi munkaterv elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
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Ducsai Sándor képviselő: Régi visszatérő kérdés a testületi ülések időpontja. Látta, hogy
konkrét időpontok nincsenek még beleírva, tehát az menet közben fog alakulni, hogy hány
órakor kezdődnek az ülések. Kivételesen nem lehetne a második félévben csak a rendes
testületi üléseket próbaként délutánra tenni?
Gyenes Levente polgármester: A délután az mit jelent?
Ducsai Sándor képviselő: 16.00 – 17.00 óra az kezelhető már.
Gyenes Levente polgármester: A 17.00 órát nem ígéri, a 16.00 órát megnézik. A testületi
ülések nem szoktak hosszúra nyúlni és azért választották a délelőtti időpontot, hogy ne kelljen
csúsztatásokat biztosítani a hivatali dolgozók számára, akiknek lejár a munkaidejük 16.00
órakor. Megnézik a délután időpont lehetőségét.
Gyenes Levente polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 10. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltak:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2015. II. félévi munkatervet az
előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
113/2015. (VI. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
a 2015. II. félévi munkatervet az
előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

9. napirendi pont:
Döntés a Rescue-Med Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 11. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltak:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a Rescue-Med Egészségügyi Szolgáltató Kft.
2014 évi tevékenységéről szóló beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
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elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
114/2015. (VI. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
dönt arról, hogy a Rescue-Med Egészségügyi Szolgáltató Kft.
2014 évi tevékenységéről szóló beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

10. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 12. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft.
2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
115/2015. (VI. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
a Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft.
2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

11. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő-Maglód-Ecser Szennyvíztelep
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.

Üzemeltető

Kft.

2014.

évi

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 13. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az határozati javaslatban foglaltak:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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a Gyömrő-Maglód-Ecser Szennyvíztelep Üzemeltető Kft.
2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
116/2015. (IV. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
a Gyömrő-Maglód-Ecser Szennyvíztelep Üzemeltető Kft.
2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

12. napirendi pont:
Döntés a 2014. évi Harmónia K Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolójának
elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Fábián Béla képviselő: Dr. Huszár László ügyvezető igazgató urat köszönti a Harmónia K
Kkt. képviseletében. A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta a témát és az egyik
bizottság tagnak két kérdése volt. Az egyik, hogy ott főznek-e és magányszemélyek
vásárolhatnak-e? A másik, hogy mennyi az otthonba történő bekerülési költség? Személyesen
felkereste dr. Huszár László ügyvezető igazgató urat a kérdésekkel kapcsolatban.
Tájékoztatást kapott, hogy az otthonban főznek, de nem szolgálnak ki magánszemélyeket. A
másik kérdésére azt a választ kapta, hogy személyes megbeszélés után tudnak az
érdeklődőknek tájékoztatást adni.
Gyenes Levente polgármester: Elnézést kér Fábián Béla képviselő úrtól, de tekintettel arra,
hogy ezek a kérdések a testületi ülés napirendjének nem témája, így a testületi ülés után
ezeket bizottsági szinten lehet megkérdezni és megválaszolni. Ő csak olyat terjeszthet elő,
ami a testületi ülésen megvitatásra kerülhet. A testületi ülés végén erről lehet tájékoztatni a
testületet, de ehhez a napirendhez ez így nem kapcsolódik. Egy beszámoló van, amit el kell
fogadniuk. Akit ez érdekel, megkérdezheti. Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a
jegyzőkönyv 14 sz. mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban
foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a HARMÓNIA K Közhasznú Nonprofit Kft.
2014. évi beszámolóját az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
117/2015. (VI. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
dönt arról, hogy a HARMÓNIA K Közhasznú Nonprofit Kft.
2014. évi beszámolóját az
előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

13. napirendi pont:
Döntés a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról.
Gyenes Levente polgármester: A stabilizációs törvény értelmében év végéig lehet a
hitelkeretet meghosszabbítani. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 15. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
dönt arról, hogy– mint a társaság kizárólagos tulajdonosa – a Gyömrői Település Üzemeltető
és Fejlesztő Nonprofit Kft. által a OTP BANK NYRT-nél igényelt maximum 30 millió forint
összegű folyószámla hitelkerethez, ingatlan fedezetet nyújt.
Felhatalmazza a Polgármestert, az ingatlanfedezet nyújtásához szükséges nyilatkozat,
illetve egyéb dokumentum aláírására.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
118/2015. (VI. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
dönt arról, hogy– mint a társaság kizárólagos tulajdonosa – a Gyömrői Település
Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft.
által az OTP BANK NYRT-nél igényelt maximum 30 millió forint összegű
folyószámla hitelkerethez, ingatlan fedezetet nyújt.
Felhatalmazza a Polgármestert, az ingatlanfedezet nyújtásához szükséges nyilatkozat,
illetve egyéb dokumentum aláírására.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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14. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő, 215 hrsz-ú ingatlanból 400 m2 terület megvásárlásáról, út céljára.
Gyenes Levente polgármester: A Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi
Bizottság és a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a témát és azt a javaslatot
tették, hogy tárgyaljanak tovább a tulajdonossal, hogy ne 4 métert, hanem esetleg 6 métert
vásároljanak meg a területből. Ez a terület Erőss Erzsébet és Kovács László tulajdona. Erőss
Erzsébet azt mondta, hogy vagy megvásárolja az önkormányzat azt az útszakaszt, amit a
lakosok szokásjog alapján kijártak, vagy lezárja az egészet. A 4 méter lehet, hogy egy kicsit
szűkös ahhoz, hogy esetlegesen egy teherautó is be tudjon oda hajtani. A 4 méterre a
pénzügyi fedezet meg van, a 6 méterre még nincs. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a
jegyzőkönyv 16. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban
foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
az alábbi határozatot hozza:
1. Képviselő-testület a Gyömrő, 215 hrsz-ú ingatlanból út céljára ingatlanrészt vásárol.
2. A végleges döntés előtt a Polgármesteri Hivatal a vásárlás műszaki és pénzügyi
lehetőségeit vizsgálja meg egy nagyobb terület vásárlására vonatkozóan.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltak, valamint az ingatlan
tulajdonosával folytatott tárgyalás után terjessze a javaslatot a képviselő-testület elé.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
119/2015. (VI. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1.

2.

Képviselő-testület a Gyömrő, 215 hrsz-ú ingatlanból út céljára ingatlanrészt
vásárol.
A végleges döntés előtt a Polgármesteri Hivatal a vásárlás műszaki és pénzügyi
lehetőségeit vizsgálja meg egy nagyobb terület vásárlására vonatkozóan.

3.
Felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltak, valamint az ingatlan
tulajdonosával folytatott tárgyalás után terjessze a javaslatot a képviselő-testület elé.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.
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15. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő, 0148/7 és 0148/8 hrsz-ú ingatlanok telekalakításáról.
Gyenes Levente polgármester: 10 méterrel lesz kijjebb a terület. Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a jegyzőkönyv 17. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati
javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a Hochrein Dezső József (Gyömrő, Csokonai u. 39/a.) és Zsíros Miklós
(Ceglédbercel, Arany-hegy u. 24.) tulajdonát képező Gyömrő, 0148/7 és a Gyömrő Város
Önkormányzata tulajdonát képező 0148/8 hrsz-ú ingatlanok telekalakítását az E-16/2014
számon záradékolt vázrajz alapján jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítási megállapodást kösse meg és a
telekalakítás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal és folyamatos.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
120/2015. (VI. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
dönt arról, hogy a Hochrein Dezső József (Gyömrő, Csokonai u. 39/a.) és Zsíros Miklós
(Ceglédbercel, Arany-hegy u. 24.) tulajdonát képező Gyömrő, 0148/7 és a Gyömrő Város
Önkormányzata tulajdonát képező 0148/8 hrsz-ú ingatlanok telekalakítását az E16/2014 számon záradékolt vázrajz alapján jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítási megállapodást kösse meg és a
telekalakítás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal és folyamatos.

16. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő város 5002/1, 2, 5 hrsz-ú területére vonatkozó Szabályozási terv és
Helyi Építési Szabályzat részleges módosításával kapcsolatban környezeti hatásvizsgálat
lefolytatásáról.
Gyenes Levente polgármester: Minden szakhatóság úgy jelzett vissza, hogy nem szükséges a
hatásvizsgálat lefolytatása. Mivel más szakhatóság, környezetvédelmi szakhatóság is
eltekintett ettől, ezért úgy gondolja, hogy a testületnek sincs arra szüksége, hogy megnézze,
hogy a körforgalom építés milyen negatív hatásokkal járhat. Véleménye szerint csak pozitív
hatással járhat, ha egy kereszteződésben körforgalom épül. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a
jegyzőkönyv 18. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban
foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
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az alábbi határozatot hozza:
1. A Gyömrő város 5002/1,/2,/5 hrsz-ú területére vonatkozó Szabályozási terv és Helyi
Építési Szabályzat módosításával kapcsolatban környezeti hatásvizsgálat lefolytatását
mellőzi a 2. pontban foglaltak figyelembe vételével.
2. A Gyömrő, 5002/1,/2,/5 hrsz-ú területre vonatkozó szabályozási terv és helyi építési
szabályzat részleges módosítása a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1. § (3) a) pontja alá
tartozik, melynél a várható környezeti hatások jelentősége eseti mérlegelés alapján kerülhet
meghatározásra. A Kormányrendelet 4. és 5. § -a alapján az eseti eljárás lefolytatása
megtörtént, a rendelet melléklete szerinti szakhatóságok véleményét kikértük. A
szakhatóságok válaszukban úgy nyilatkoztak, hogy a környezeti vizsgálatot nem tartják
szükségesnek.
Valamennyi szakhatóság véleményét összevetve az önkormányzat a vizsgálat lefolytatását
nem tartja szükségesnek, mivel a tervezett fejlesztés nem jár jelentős káros környezeti
hatással.
A terület helyi környezet- és természetvédelem alatt nem áll, a várható környezeti hatások
jelentősége nem indokolja környezeti hatásvizsgálat lefolytatását.
Mindezek alapján a környezeti hatásvizsgálat lefolytatása a nevezett terület
vonatkozásában mellőzhető.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
121/2015. (VI. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1. A Gyömrő város 5002/1,/2,/5 hrsz-ú területére vonatkozó Szabályozási terv és Helyi
Építési Szabályzat módosításával kapcsolatban környezeti hatásvizsgálat lefolytatását
mellőzi a 2. pontban foglaltak figyelembe vételével.
2. A Gyömrő, 5002/1,/2,/5 hrsz-ú területre vonatkozó szabályozási terv és helyi építési
szabályzat részleges módosítása a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1. § (3) a) pontja alá
tartozik, melynél a várható környezeti hatások jelentősége eseti mérlegelés alapján
kerülhet meghatározásra. A Kormányrendelet 4. és 5. § -a alapján az eseti eljárás
lefolytatása megtörtént, a rendelet melléklete szerinti szakhatóságok véleményét
kikértük. A szakhatóságok válaszukban úgy nyilatkoztak, hogy a környezeti vizsgálatot
nem tartják szükségesnek.
Valamennyi szakhatóság véleményét összevetve az önkormányzat a vizsgálat
lefolytatását nem tartja szükségesnek, mivel a tervezett fejlesztés nem jár jelentős káros
környezeti hatással.
A terület helyi környezet- és természetvédelem alatt nem áll, a várható környezeti
hatások jelentősége nem indokolja környezeti hatásvizsgálat lefolytatását.
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Mindezek alapján a környezeti hatásvizsgálat lefolytatása a nevezett terület
vonatkozásában mellőzhető.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal és folyamatos.
17. napirendi pont:
Döntés a Gyömrők TÜF Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló
módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 19. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a Gyömrői Település Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft.
által benyújtott 2014.évi módosított mérleg beszámolóját
az előterjesztett formában jóváhagyja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
122/2015. (VI. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrői Település Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft.
által benyújtott 2014.évi módosított mérleg beszámolóját
az előterjesztett formában jóváhagyja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
18. 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 Egészségügyi és Szociális Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma. 10 fő.

19

123/2015. (VI. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
az Egészségügyi és Szociális 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
az VOKS Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma. 10 fő.
124/2015. (VI. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
az VOKS 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
az Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma. 10 fő.
125/2015. (VI. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
az Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi 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
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma. 10 fő.
126/2015. (VI. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 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 5. 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. 10 fő.
127/2015. (VI. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
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Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

19. napirendi pont:
Interpellációk.
Gyenes Levente polgármester: Kíván – e valaki interpellálni?
Ducsai Sándor képviselő: Tóthné Gúth Gizella lemond a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
igazgatói posztjáról, és ha esetleg nincs tervezve, csak szólni szeretne, hogy az önkormányzat
részéről is el kellene köszönni.
Volcz Zoltánné pü. irodavezető: Azért nem tudtak elköszönni tőle, mert még nincs az utódja
kinevezve, illetve a KLIK még nem értesítette az önkormányzat róla.
Gyenes Levente polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Megköszöni a részvételt,
az ülést bezárja.

K.m.f.

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester
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