JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 04-én, 8.00
órakor kezdődő rendkívüli, ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában.
Jelen vannak:

Mezey Attila alpolgármester, Ducsai Sándor, Fábián Béla, Garamszegi Sándor,
Horváth István, Kossuth László, Sas Zoltán, Szabó Zsolt, Tölli László képviselők.

Távolmaradását előre
jelezte:
Gyenes Levente polgármester
Hodruszky Lajos képviselő
Székely Attila képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Szilágyi Éva irodavezető

Az ülésre meghívás történt,
meghívott:
Husz Enikő Judit járási hivatalvezető
dr. Tóth János
Spaits Miklós
Kertész Gyula
Meghívottként megjelent:
dr. Tóth János
Spaits Miklós
Kertész Gyula
Az ülésre meghívás történt, a meghívott nem jelent meg:
Husz Enikő Judit járási hivatalvezető

Mezey Attila alpolgármester: Köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Gyenes
Levente polgármester úr egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen, ezért őt kérte fel
annak levezetésére. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, a képviselő – testület 9 tagja van
jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Gál Nikoletta vezeti.
Mezey Attila alpolgármester: Aki a kiküldött napirendi pontot az alábbiak szerint:
1. Döntés a Gördülő Fejlesztési Terv (GDF) jóváhagyásáról.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontot 9 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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1. napirendi pont:
Döntés a Gördülő Fejlesztési Terv (GDF) jóváhagyásáról.
Mezey Attila alpolgármester: Tájékoztatásképpen elmondja képviselő társainak, hogy azért volt
szükség rendkívüli képviselői testületi ülés összehívására, mert a napokban készült el a Daköv Kft.
készítésében és kivitelezésében a Gördülő fejlesztési terv. Alapvetően ez szolgáltatói feladat,
amennyiben az önkormányzat a szolgáltatót ezzel a tevékenységgel megbízza. A rendkívüli testületi
ülést az indokolta, hogy a tervet szeptember 15-ig el kell fogadnia a testületnek. A 60 település
közül szinte Gyömrő Város Önkormányzata készült el elsőként, bár az elkövetkező napokban a
legtöbb településnek is el kell fogadnia. Tehát ez határidős és szeptember 15-ig a Daköv Kft-nek be
kell nyújtania az Energia Hivatalnak jóváhagyásra az idei évi elfogadott Gördülő fejlesztési tervet.
Tehát az elkészülés és a szeptember 15-i határidő között rendes testületi ülés nincs. Ezért volt
szükség egy rövid reggeli testületi ülésre. Ez egy jól összeállított szakmai anyag.
Kérdés, hozzászólás?
Horváth István képviselő: A bérleti díj a díjon felül még miből tevődik össze?
Mezey Attila alpolgármester: A bérleti díj mértéke, az gyakorlatilag a könyv szerinti értéknek,
hivatalosan felállított vagyon értéknek, az érték csökkenésével megegyező érték. Tehát ez határozza
meg a bérleti díj összegét. Ez éves szinten legfeljebb annyival növekszik, illetve csökken, amennyi
az értékcsökkenés gördülő értéke, illetőleg amennyi az adott évi beruházási érték növekedése,
egyébként kizárólag a szolgáltató bevétele képezi ennek az alapját. Az azt jelenti, hogy a befizetett
díjak, tehát a szolgáltatásnak a díjaiból fizeti az önkormányzat felé a bérleti díjat a szolgáltató, amit
a jogszabály szerint kizárólag azokra a feladatokra lehet fordítani, amelyek vízi közmű rendszerek
felújításával és beruházásával kapcsolatosak. A múlt csütörtökön volt egy átfogó ellenőrzés
Gyömrő Város Önkormányzatánál, amely megállapította, hogy az önkormányzat felhasználása a
bérleti díj tekintettében megfelel a jogszabályi előírásoknak. Ugyan még egy türelmi időről
tájékoztatnak, hogy a legtöbb önkormányzat nem kezeli ilyen módon - mint ahogy Gyömrő Város
Önkormányzata - precízen és jogszabálynak megfelelően a bérleti díjak kérdését. Elkülönített
számlán kezelik, folyamatosan vezetik át a kiadásokat erről a számláról. Egyéb kérdés,
hozzászólás? Nincs.
Aki a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező 1. sz. határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy A Vízi közmű rendszerek 2016-2030 közötti időszakra vonatkozó gördülő
fejlesztési terveit a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
A Képviselő testület felhatalmazza a DAKÖV Kft-t a gördülő fejlesztési tervek Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására, valamint meghatalmazza, hogy az eljárás
során Gyömrő Város Önkormányzata képviseletét lássa el.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.

137/2015. (IX. 04.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
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dönt arról, hogy A Víziközmű rendszerek 2016-2030 közötti időszakra vonatkozó gördülő
fejlesztési terveit a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
A Képviselő testület felhatalmazza a DAKÖV Kft-t a gördülő fejlesztési tervek Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására, valamint
meghatalmazza, hogy az eljárás során Gyömrő Város Önkormányzata képviseletét lássa el.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Mezey Attila alpolgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Megköszöni a részvételt, az ülést
bezárja.
K.m.f.

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester
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