JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án, 8.45
órakor kezdődő rendkívüli, ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri 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
Szilágyi Éva irodavezető
Volcz Zoltánné pü. irodavezető
Az ülésre meghívás történt,
meghívott:
Husz Enikő Judit járási hivatalvezető
dr. Tóth János
Spaits Miklós
Meghívottként megjelent:
dr. Tóth János
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: Aki a kiküldött napirendi pontokat az alábbiak szerint:
1. Döntés a Gyömrői 028/41 hrsz-ú külterületi szántó Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének állásfoglalásának megváltoztatásáról. (Zárt
ülés)
2. Döntés Gyömrői 035/23 hrsz-ú külterületi szántó Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének állásfoglalásának megváltoztatásáról. (Zárt
ülés)
3. Döntés éven belüli kölcsön felvételéről, vis maior pályázat – Kossuth köz – megvalósításához.
4. Döntés működési támogatási igény benyújtásáról.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 12 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. napirendi pont:
Döntés a Gyömrői 028/41 hrsz-ú külterületi szántó Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének állásfoglalásának megváltoztatásáról.
Zárt ülés. Külön jegyzőkönyv tartalmazza.
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2. napirendi pont:
Döntés Gyömrői 035/23 hrsz-ú külterületi szántó Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének állásfoglalásának megváltoztatásáról.
Zárt ülés. Külön jegyzőkönyv tartalmazza.

3. napirendi pont:
Döntés éven belüli kölcsön felvételéről, vis maior pályázat – Kossuth köz – megvalósításához
Gyenes Levente polgármester: A vis maior pályázaton közel 20 millió forintot nyertek a Kossuth
köz rendbetételére. Mivel a Magyar Államkincstár utólagos elszámolással adja a pénzt,
megelőlegező hitelt vennének igénybe, ami forintra megegyezik a vis maior pályázaton elnyert
állami rész összegével. Tehát az önerőt az önkormányzat biztosítja, a költségvetésükbe elkülönített
fedezet van rá. Kérdés, hozzászólás?
Horváth István képviselő: Azt írták, hogy azért nem kapja meg a város a támogatást, mert túlzott a
benyújtott árajánlat?
Gyenes Levente polgármester: Milyen támogatást nem adnak meg?
Horváth István képviselő: A vis maiorra.
Gyenes Levente polgármester: A vis maiorra megadják a támogatást.
Horváth István képviselő: Igen, de nem azt az összeget, amit igényeltek, hanem kevesebbet.
Gyenes Levente polgármester: Volt egy szakértői véleményük. Minden alkalommal, amikor vis
maior pályázatot nyújtanak be, az önkormányzatnak kötelező szakértői véleményt bekérni. A
szakértői vélemény kimondott egy összeget és ők arra pályáztak. Erre a BM-es szakértő azt mondta,
hogy nem annyi, hanem kevesebb, és azt az összeget ítélték meg. Tehát így kell a közbeszerzésüket
lefolytatni, ami egyébként már megy, hiszen arról döntöttek, hogy abba az összegbe beleférjenek.
Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező. határozati
javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy
1.

18.900.000,- Ft összegű támogatást megelőlegező hitel vesz fel.

2.

A hitel célja a 9/2011. (II. 15.) Kormányrendelet alapján 236145 igénylési azonosítóval
regisztrált vis maior támogatási igényhez (vis major Kossuth köz) kapcsolódó támogatás
megelőlegezése.

3.

A hitel futamidejét 2015. 09. 01-től 2015. 12.31-ig határozza meg.

4.

A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit,
ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre,
figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.

5.

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a fenti szerződésből eredő támogatási összeg – az
új Ptk szerint – követelésen alapított zálogjogi szerződéssel az OTP Bank Nyrt. javára a
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Hitelbiztosítéki Nyilvántartó Rendszerbe bejegyzésre kerüljön. Tudomásul veszi továbbá, hogy
a projekt lebonyolítására szolgáló alszámla a hitel teljes visszafizetéséig zárolásra kerül.
6.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért
hitelt és járulékait a futamidő alatt - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a
költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során
figyelembe veszi.

7.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre
vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a
hitelszerződést, valamint a Zálogjogi szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.

Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
135/2015. (VIII. 26.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy
1. 18.900.000,- Ft összegű támogatást megelőlegező hitel vesz fel.
2. A hitel célja a 9/2011. (II. 15.) Kormányrendelet alapján 236145 igénylési azonosítóval
regisztrált vis major támogatási igényhez (vis major Kossuth köz) kapcsolódó
támogatás megelőlegezése.
3. A hitel futamidejét 2015. 09. 01-től 2015. 12.31-ig határozza meg.
4. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési
bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a
helyi adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási
jogszabályokat.
5. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a fenti szerződésből eredő támogatási
összeg – az új Ptk szerint – követelésen alapított zálogjogi szerződéssel az OTP Bank
Nyrt. javára a Hitelbiztosítéki Nyilvántartó Rendszerbe bejegyzésre kerüljön.
Tudomásul veszi továbbá, hogy a projekt lebonyolítására szolgáló alszámla a hitel
teljes visszafizetéséig zárolásra kerül.
6. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt
a kért hitelt és járulékait a futamidő alatt - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat
megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat
módosításai során figyelembe veszi.
7. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre
vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben
megállapodjon, a hitelszerződést, valamint a Zálogjogi szerződést aláírja az
Önkormányzat képviseletében.
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Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

4. napirendi pont:
Döntés működési támogatási igény benyújtásáról.
Gyenes Levente polgármester: Csak két gondolatot szeretne ehhez a témához elmondani. Tavalyi
évben Monor ugyanerre 300 millió forintot kért és kapott, Péteri 120 m Ft-ot kért és kapott. Most
Gyömrő is beadja. Erre azért került sor, mert amíg 2013-ban 2.639.000.000,- forintot, 2014-ben
2.318.000.000,- forintot, tehát 300 millió forinttal kevesebbet, 2015-ben pedig 1.769.000.000,forintot kaptak az államtól, ebből gazdálkodtak. Tehát 1 milliárd forinttal kevesebbet, mint két
évvel ezelőtt és semmilyen állami forrás nem áll rendelkezésre, a pályázatokra. Így most mindenki a
vis maior pályázatokat próbálja igénybe venni, illetve a kiegészítő pályázatokat. Nagyon sajnálja,
hogy Ducsai Sándor képviselő úr ezt nem tudta. Kérdés, hozzászólás?
Ducsai Sándor képviselő: Ilyenről nincs szó, de amint írta, ebben teljes mértékben egyetértenek.
Gyenes Levente polgármester: Teljes mértékben, ez egy segélykiáltás az állam felé.
Horváth István képviselő: Ha már Polgármester úr említette, hozzáfűzne annyit, hogy ha korábban
az önkormányzat takarékoskodott volna, akkor ez most nem így lenne. Világos, hogy a kormány
hatalmas megvonásokat kezdeményezett az önkormányzatok felé, de ismert, hogy az összes
önkormányzati szektor ezzel küzd. Ettől függetlenül mégis vannak olyan önkormányzatok, akik
közel sem állnak ilyen rossz helyzetben. El kell mondani az ellenpéldát is, hogy vannak Gyömrőnél
rosszabb helyzetben lévők is. Azt gondolja, hogy nem a rosszabbakhoz kell magukat minősíteni,
hanem a jobbakhoz. Üllő is, arányait tekintve szintén jobban áll. Az a kérdés, hogy mi van akkor, ha
nem kapják meg, akkor mi fog következni? Ez elég érdekes lesz véleménye szerint.
Gyenes Levente polgármester: Az ellenzék minden évben elmondja, hogy a gyömrői önkormányzat
csődbe megy. Ezen mindig mosolyog és azt mondja rá, hogy nyugtával dicsérd a napot és majd
eldől, hogy csődbe megyünk-e, vagy sem. Az eddigi 13 éve, amióta ő vezeti a várost, még nem
mentek csődbe. De minden évben elmondja az ellenzék, hogy a gyömrői önkormányzat a csőd
szélén áll.
Horváth István képviselő: Egyszer csak bejön, mert ami késik, nem múlik.
Gyenes Levente polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 2. sz.
mellékletét képező határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az alábbi határozatot hozza:
1. 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pontja és a III. 4. pontja alapján települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra pályázatot nyújt be.
2. Az igényelt vissza nem térítendő támogatás összege 55.253.531,- Ft azaz ötvenkétmillióhétszázötvenháromezer-hatszázharminchét forint.
3. A pályázat benyújtási határideje 2015. augusztus 26.
4. Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatban
a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
136/2015. (VIII. 26.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza :
1. 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pontja és a III. 4. pontja alapján települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra pályázatot
nyújt be.
2. Az igényelt vissza nem térítendő támogatás összege 55.253.531,- Ft azaz ötvenkétmillióhétszázötvenháromezer-hatszázharminchét forint.
3. A pályázat benyújtási határideje 2015. augusztus 26.
4. Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatban
a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

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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