JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-án,
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, Horváth István, Kossuth László, Sas Zoltán,
Szabó Zsolt, Székely Attila képviselők.

Távolmaradását előre
jelezte:
Garamszegi Sándor képviselő
Tölli László képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Dr. Herczku Dóra aljegyző
Volcz Zoltánné irodavezető
Szilágyi Éva irodavezető
Meghívott:

Husz Enikő Judit járási hivatalvezető
dr. Tóth János
Spaits Miklós

Az ülésre meghívás történt, meghívottként megjelent:
Baár Pál r. alezredes, monori kapitányságvezető
Baji Beáta őrsparancsnok
dr. Tóth János
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, a képviselő – testület 10 tagja van jelen, az ülést megnyitja. Egy módosító
indítványa lenne, tekintettel arra, hogy kérték a rendőrségi beszámolót, ezért kéri az 5.2.
napirendi pont első napirendként történő tárgyalását.
Gyenes Levente polgármester: Aki az 5.2. napirendi pont első napirendként történő
tárgyalásával egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért az 5.2.
napirendi pont első napirendként történő tárgyalásával.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat a módisítással együtt az
alábbiak szerint:
5.2. Gyömrő város közbiztonsági I. féléves helyzetének értékelése.
1. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról.
2. Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz való
csatlakozásról.
3. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
4. Polgármesteri beszámoló.
5. Polgármester által beterjesztett határozati javaslatok.
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5.1. Tájékoztató az önkormányzat által biztosított orvosi ügyeleti ellátás jövőbeni
biztosításáról.
5.3. Döntés a közbeszerzési tervben jóváhagyott „Gyömrő város vízhálózatának
részleges vezetékcseréje és felső tárazó felújítása 1450 m 300 mm átmérőjű KPE
vezeték cseréje és 500 m3-es tárazó felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményéről.
6. Döntés a Gyömrői Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról.
7. Döntés a 32/2000. (XII.13.) sz., Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének a
közművelődésről szól önkormányzati rendelet módosításáról.
8 Döntés a bölcsődei gondozási intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról.
9. Döntés a Bölcsőde és Gyermekközpont működtetésének szakmai programjának
elfogadásáról.
10. Döntés a Gyömrő, 215 hrsz-ú ingatlanból 400 m2 terület megvásárlásáról, út céljára.
11. Döntés Gyömrő Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Gyömrő, Széchenyi u. 12.
szám alatti ingatlan értékesítéséről.
12. Góczi Márton Gyömrő, Béla u. 19/a. sz. alatti lakos bérleti jogának megtárgyalása.
13. Döntés az Országközepe Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésének tudomásul
vételéről.
14. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat helyi személyszállítással kapcsolatos
közszolgáltatási szerződés létrejöttéhez szükséges eljárásról.
15. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő kerékpárok Gyömrői Rendőrőrs részére
történő ingyenes használatba adásáról.
16. K&W Natural Energy Hungary Kft bérleti szerződés megkötése a 0127/2 hrsz. 15586 m2
nagyságú rekultivált, volt szemétbányánk területén.
17. Bizottsági beszámolók elfogadása.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
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? Nem.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

5.2. napirendi pont:
Gyömrő város közbiztonsági I. féléves helyzetének értékelése.
Gyenes Levente polgármester: A képviselők megkapták az anyagot, de kéri Baár Pál r.
alezredes urat, hogy néhány mondatban tájékoztassa a testületet Gyömrő város közbiztonsági
helyzetéről egy év viszonylatában. Hogyan ítéli meg Gyömrő és a térség közbiztonsági
helyzetét? Nagyon sok lakosban benne van a migráns kérdés, mit lehet erről tudni? Ha egy kis
összefoglalót adna a testületnek, azt megköszönné.
Baár Pál monori kapitányságvezető: Migránsokkal kapcsolatban a monori kapitányság úgy
veszi ki a részét, hogy besegítenek a határ közeli helyzetbe, akár a déli határon, akár a másik
oldalon. Ez Gyömrőn nem érezhető. Migráns az elmúlt időszakban Monor város területén 70
fő volt egy nap, gyakorlatilag délelőtt 10.00 után érkeztek, mert nem a tranzit állomáson,
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hanem a buszoknál betelítődtek. Este 18.30 órakor elvitték őket, és gyakorlatilag azóta nem
voltak. Ez a helyzet meg fog oldódni. Nekik kötelességük, hogy a rendőrség teherviselő
képességét segítsék azzal, hogy mindenki kiveszi a részét; nemcsak a határ közelében
teljesítőnek kell kivenni a részét, hanem mindenkinek. Amilyen feladatban csak lehet, ők
kiveszik a részüket és ehhez az önkormányzat is segítséget nyújtott és nagyon köszöni.
Visszatérve Gyömrő közbiztonságára, a 2015. I. félévi statisztikát szeretné elmondani a
jelenlévőknek. Ezek valós, ellenőrizhető számok. Őrsparancsnok asszony majd elmondja a
bűncselekmény részét. Hogy mennyire aktívak? Úgy látja, hogy Gyömrő közbiztonsága
teljesen rendben van, figyelembe véve azt, hogy mennyi ember volt itt a nyár folyamán.
Szerencsére a nyár folyamán semmi nagyobb atrocitás, bűncselekmény nem volt.
Visszajelzéseket a lakosság részéről, Gyömrő területéről panasz, probléma hozzájuk nem
érkezett be, amire nagyon oda kellett volna figyelni. A félév során 10 bűntető feljelentést
tettek, 77 szabálysértési feljelentés érkezett, 666 esetben szabtak ki helyszíni bírságot. A
monori kapitányság területén ez egy magas szám, de nyilván azért bírságoltak ennyit, mert
ennyi volt indokolt. Egy panasz sem volt ezzel kapcsolatban, nyilván a bírságot mindenki
tudomásul vette.
Gyenes Levente polgármester: Lehet tudni, hogy ezek elsősorban milyen helyszíni bírságok?
Baár Pál monori kapitányságvezető: Elsősorban közlekedési bírságok voltak.
Baji Beáta őrsparancsnok: Mindenki tudja, hogy vannak a városban olyan személyek, akiket
másféle kontroll alatt nem tudnak tartani a bűncselekmény elkövetésében. Ők - ha tetten érni
nem tudják - helyszíni bírságot kapnak. Az egyik ilyen, aki nem fizette be a helyszíni
bírságot, négy hónapi elzárást kapott. 17 elővezetéssel jött ki a mai napon, ami azt jelenti,
hogy megfogják, elviszik és akkor négy hónapra elzárják a bírságot pedig be kell fizetnie.
Ilyen módon igyekeznek fellépni ellenük.
Baár Pál monori kapitányságvezető: Ami még lényeges, 50 elővezetést rendelt el különböző
hatóság Gyömrő területét tekintve, ennek 50%-a eredményes. Ez megyei viszonylatban is
nagyon magas, hogy felét sikerült eredményesen végrehajtani, hiszen ezek az emberek nem
tartózkodnak a bejelentett lakcímen. Öt és félezer órát töltöttek a járőrök a közterületen. A
közterületi óra ennél több, de azzal nem tudnak mit tenni. Ezt számítógépen rögzíteni kell.
Amikor a munkájukat adminisztrálják, akkor többet kell nekik gép előtt tölteni, regisztrálni.
Tettenérés 17 volt, ez szándékos bűncselekmény volt, ebben az ittasan vezetők is benne
vannak. Húsz elfogás, 56 előállítás, ebből 15 bűncselekmény és 30 mintavétel. Megítélése
szerint - és nem csak a számok alapján - megfelelő a közbiztonság Gyömrőn. Ő elégedett a
Gyömrői őrs munkájával, különösképpen azzal, hogy tudnak differenciálni, mindig tudják mi
a helyes. Ha van egy bejelentett, nem biztosítás köteles rendezvény vagy esemény és ők ott
vannak, ő annak nagyon örül.
Gyenes Levente polgármester: Köszöni szépen. Még annyi kérdése lenne, hogy a kapitányság
területén összehasonlítva 10 bűncselekményt mondott a lakosság részéről.
Baár Pál monori kapitányságvezető: A rendőrök tettek 10 bűntető feljelentést.
Gyenes Levente polgármester: Összességében Gyömrő jó a bűncselekmények terén a
kapitányság területét nézve a környék településeihez képest, vagy átlagosak, vagy inkább a
rossz kategóriába tartozik? Csak azért, mert éppen a napokban került a kezébe az egyik
képviselő által írt iromány, amiben azt írta, hogy romlott Gyömrőn a közbiztonság helyzete.
Szeretné, ha a képviselők tudnának valamit mondani a lakosságnak ezzel a témával
kapcsolatban.
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Baár Pál monori kapitányságvezető: Nagyon nehéz például egy Pilisi körzetet Gyömrővel,
vagy Vecséssel összehasonlítani. Mindenkinek a saját adottságát, helyzetét kell mérni. Ami
jellemző itt a területen, hogy ebbe a közbiztonsági tevékenységbe a bűncselekmények számát
jelentősen vissza lehet szorítani. Ebben a teljesítményük teljes mértékben megfelelő és a
kapitányságot tekintve is nagyon jó. Nagyon nehéz rangsort felállítani, de az öt
kapitányságból az első kettőben benne van. Nyilván annak az embernek, akinek sérti a jogos
vagyoni helyzetét azt nem érdekli, hogy mi van a beszámolóban. Nyilván az összes
bűncselekményt megszüntetni nem tudják. Tehát mindenki láthatja, hogy felére csökkent a
vagyonelleni bűncselekmények száma.
Gyenes Levente polgármester: Nagyon szépen köszöni.
Baji Beáta őrsparancsnok: A bűnügyi részét szeretné elmondani. A város szubjektív
biztonságérzetét sértő bűncselekményekről kíván beszélni. Van az éves statisztika és van az
egyéb adat. Félévre és évre lehet leválogatni ezeket az adatokat. Amit megkaptak a megyétől,
a központi adatforrásból az az 1-6 havi statisztikát tükrözi; ez nagyjából azonos az ő
statisztikai nyilvántartásukkal. Nagyságrendekben mondja ezeket a számokat, hiszen hivatalos
adatot csak év végén tudnak majd mondani, amikor az összes bűncselekmény bekerül a
statisztikába. Az adataik szerint az összes bűncselekmény szám, ami Gyömrő város területén
az első félévben elkövetésre-, illetve regisztrálásra került, az 118 volt. Tavaly ugyanebben az
időszakban 175. Tehát, itt egy jelentősen csökkent a bűncselekmények száma. A legnagyobb
csökkenés a vagyonelleni károkkal kapcsolatban történt, ami a közbiztonságot leginkább
érinti. 2014-ben a vagyon elleni bűncselekményeknél 115-öt regisztráltak az első félévben, ez
év ugyanebben az időszakában pedig 58-at. Mindenki láthatja, hogy felére esett a vagyon
elleni bűncselekmények száma. Ami leginkább érinti a lakosságot, az a betöréses lopások
száma. A statisztikáik szerint a tavalyi évben az első hat hónapban 17 betöréses lopás volt.
Mindenki tudja, hogy tavaly volt egy betöréses lopásos hullámuk, ami nem csak az első
félévet, hanem a második félévet is érintette. Utána sikerült a további elkövetést
megakadályozniuk, illetve egy csapatot kézre is kerítettek. A második félévben kettő darab
betöréses lopást regisztráltak, ami egy jelentős csökkenés volt. Itt azért tudni kell, hogy volt
olyan is a városban, aki úgy tett bejelentést betöréses lopásról, hogy az nem az volt. Ennek a
felderítésén és a hamis vád bizonyítási eljárásán dolgoznak. A 17 és 2 számadat magáról
beszél. Azonban azt is el kell mondja, hogy a közterületi bűncselekmények számában
növekedés tapasztalható, ami azt jelenti, hogy a közrend elleni közterületi bűncselekmények
száma 14-ről 17-re emelkedett. Komolyan növekedett a garázdaságok száma. Azt tudni kell,
hogy a discokat szombat esténként igyekeznek fokozott figyelemmel kísérni. Minden
alkalommal megerősített szolgálatuk van. Azért lett garázdaságból több, mert ha nincsenek
ott, nem látják, tehát nem intézkednek. Sokszor nem is jelentik be az emberek, de mivel ott
vannak, látják és intézkednek. Azt mondja, hogy aki elmegy szórakozni és félig ittas, vagy
ittas állapotban van és csak azért, mert valami nem tetszik neki, másokat irritál azzal, hogy
rendbontó tevékenységet folytat, nem hagyhatták és továbbra se fogják hagyni. Ha
emelkednek a bűncselekményi számok, azt vállalja, de azt gondolja, hogy ezekkel a
személyekkel szemben el kell járni, felelősségre kell vonni őket. Garázdaságnál általában
mind a két fél gyanúsított. Azt gondolja, hogy ezt a tendenciát - függetlenül attól, hogy ez
bűncselekményszámot növel - továbbra is folytatni kívánják, hiszen nem mehetnek el szó
nélkül amellett, hogy két ember rendbontó tevékenységet folytat. Szeretné még megemlíteni
az ittas járművezetéssel kapcsolatos statisztikai adatukat. Tavalyi évben 12 volt, ebben az
évben az első félévben 11. Ez azt jelenti, hogy továbbra se mennek el az ittas járművezetők
mellett, illetve szombat éjszakánként ellenőriznek. Azok a szülők, akik hazavárják
gyermeküket nyilvánvalóan a rendőrségtől is elvárják, hogy vigyázzanak rájuk, ha esetleg a
gyermek saját magára nem tud vigyázni. Ezt a tevékenységet is fokozottan fogják folytatni.
Figyelnek arra, hogy a lehető legtöbb ittas járművezetőt kiszűrjék. Azt gondolja, hogy a
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számok magukért beszélnek, az összes bűncselekmény szám meg végképp magáért beszél, de
nyilván nem lehetnek addig elégedettek, amíg ittas járművezetés történik. Igyekeznek a
megelőző tevékenységre fektetni a hangsúlyt. Mindenhol ott vannak, ahol tudnak. A
kapitányság segítséget nyújt nekik, összetörtek rendőrautókat néhány alkalommal, de mindig
kaptak segítséget. Ilyenkor fegyelmi kártérítési eljárás indul ellenük, hiszen nekik is meg kell
tanulni az értékeket megóvni. Az állomány fiatal összetételéből adódóan is előfordul, hogy
néha elszámolják magukat, de Kapitány úr mindig gondoskodik a másik autó biztosításáról.
Szeretné megköszönni a segítséget és szeretné a jelenlévőket tájékoztatni arról, hogy Gyömrő
városából több ember felhívta őket telefonon, hogy felajánlják a segítségüket a rendőrökre
vonatkozóan. Tehát, ha akár élelmezésben, akár valami másban tudnak segíteni, akkor
keressék őket nyugodtan. Telefonszámot, elérhetőségeket kapott. Azt gondolja, hogy ez a
város megmutatta, hogy valójában mit is jelent neki a rendőrség. Tényleg nagyon sokan
felhívták, hogy segítsenek nekik. Szerette volna tájékoztatni a képviselőket, hogy ilyen
városban élnek, ahol őt személyesen hívják fel a lakók, hogy tudjanak segíteni a rendőreinek.
Gyenes Levente polgármester: Köszöni szépen a beszámolót. A képviselők már tudhatják,
milyen igaz híreket kell vinni a lakosság felé. Mindamellett azt mondja, hogy nekik nagyon
fontos volt eddig is az első pillanattól jó együttműködés a helyi rendőrőrs, a kapitányság és a
város, illetve az önkormányzat között. Ez a jövőben is így lesz, a város nagyon sokat próbál
invesztálni a rendőrségbe, a rendőreibe. Úgy látja, hogy ez egy megtérülő beruházás. A
számok azt mutatják, hogy ez az invesztíció - akár épület felújítás, akár járművek átadása megérte. Maguk között elmondhatja, hogy adminisztratív segítséget adtak különböző
programok keretében a rendőrőrsnek, Önkormányzati dolgozók segítették a rendőrség
munkáját. Úgy gondolja, hogy ez egy megtérülő beruházás volt. Ezek a beruházások most
kezdenek beérni. Jövőben, ahogy ők számítanak a rendőreikre a lakosság védelmében,
ugyanúgy a rendőreik is számíthatnak a városra. Köszöni szépen. Sas Zoltán!
Sas Zoltán képviselő: Köszöni szépen a beszámolót Kapitány úrnak és Őrsparancsnok
asszonynak is. A hivatalos adatokat meg kell várniuk ahhoz, hogy tisztán láthassanak. Azok a
számok, amelyeket Őrsparancsnok asszony elmondott, messzemenően meghaladják a tavalyi
számokat, tehát nagyon jó eredménynek tudják ezt minősíteni. Az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság nevében ritkán van alkalma személyes találkozókat találni, de a
maga és a bizottság nevében is megköszönhetik a rendőrségnek azt a munkát, amit az elmúlt
időszakban a találkozásuk óta végeztek. Azért is szeretné kiemelni, mert jó maga rengeteget
jár a határon munkakörénél fogva, és látja azt a hihetetlen önfeláldozást, illetve munkabírást,
ami a határon zajlik a rendőri állomány és a katonák részéről. Nyilván ott is megköszönte, de
itt is szeretné megköszönni, hiszen a hátországban is rendkívül sok a feladat. Azt is szeretné
megköszönni, hogy volt rá lehetőség, hogy akár Alpolgármester úr, akár ő maga is
képviselőként rendőri akciókban részt tudtak venni. Tehát egyenes tapasztalatokkal
rendelkeznek. Köszöni szépen.
Baji Beáta őrsparancsnok: Ha a későbbiekben valaki szeretne velük szolgálatba menni,
akkor el lehet menni és meg lehet nézni, hogy milyen tevékenységet folytatnak. Közben a
vadásztársasággal ellenőrizték az összes kivezető utat, - Alpolgármester úr, mint a
vadásztársaság elnöke -, ezt havi rendszerességgel kívánja bevezetni. Ez eredményes volt. Ők
partnerek ebben.
Horváth István képviselő: A betöréses lopásokkal kapcsolatban, kaphatnának-e bővebb
tájékoztatást.
Gyenes Levente polgármester: Ez volt az a kettő szám, ugye?
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Baji Beáta őrsparancsnok: Az első félévben.
Baár Pál monori kapitányságvezető: Bővebb tartalmú, lényegi adatokat nem tudnak
mondani, mert személyi jogokat sért.
Baji Beáta őrsparancsnok: Hivatalos tájékoztatást csak év végén - amikor megérkezik az
egységes statisztikai rendszerükből az anyag - tud adni településre lebontva. Esetleg van még
egy bűnügyi térkép, amiből a rendőrség dolgozik, amely megtalálható az ORFK honlapján is.
Ott meg lehet nézni, hogy melyik területre tevődik össze.
Horváth István képviselő: Köszöni szépen.
Mezey Attila alpolgármester: Úgy gondolja, hogy nem mindennapi beszámolót kaphattak
abban a tekintetben, ha ez a beszámoló közbiztonságról, közrendvédelemről, illetve bűnügyi
helyzetről szól. Úgy gondolja, hogy ez országos viszonylatban igencsak figyelemreméltó. Az
is különlegesnek tekinthető, hogy Kapitány úr és Őrsparancsnok asszony úgy tud beszámolni
a közbiztonsági helyzetükről, hogy kizárólag csak javuló tendenciákról és pozitív
eredményekről ad tájékoztatást. Nagyon örül ennek, mert - ahogy Polgármester úr is említette
- az a befektetés, ami energiában és pénzben is a rendőrségre, illetve a közbiztonság javítására
fordítottak, úgy tűnik busásan megtérül, hiszen kijelenthetik, hogy Gyömrő annak ellenére,
hogy agglomerációs település, a közbiztonsági helyzet kiválónak értékelhető. Emellett ezt
statisztikai számokkal is alá tudják támasztani. Úgy gondolja, ez a kettőség az, ami
meghatározza azt, hogy kijelenthetik: a város közbiztonsági helyzete tényleg nagyon jó. És
bíznak benne, hogy ezt az utat, folytatják és nem kéréseket, elvárásokat, problémákat
fogalmaznak meg csak a rendőrség felé, hanem nagyon hathatósan tesznek és anyagilag is
támogatnak, szervezik a polgárőrség munkáját. Ebben nagy szerepe van a nagyon aktív
polgárőrségnek is. Elegáns jó minőségű szolgálati autókkal tudnak járni, van pénzük tankolni
a szolgálati autót. Garamszegi Sándor képviselő társuk, - aki egyébként a polgárőrség elnöke,
és aki a mai testületi ülésen nem tud részt venni – úgy gondolja, hogy ez egy nagyon
figyelemreméltó eredmény. Ez az együttes, amikor a rendőrség, a hivatásos állomány, a
polgárőrség, önkormányzat és emellett pedig egyéb más egyesületek közösen tudnak annak
érdekében munkát végezni, hogy javítsák a saját településük közbiztonságát, ez igenis
eredményeket fog fialni. Gondoljanak bele, hogy Gyömrő egy közel 20 000 fős település és
fél év alatt összesen kettő darab lakásbetörés történt. Gyorsan csinált egy statisztikát, ami azt
jelenti, hogy a tavalyi év hasonló statisztikájához képest 90%-os csökkenést jelent. Nem is
hallanak arról, hogy besurranások történnének a városban. Ezt ő is meg tudja erősíteni. A
prevenciónak nagyon nagy szerepe van ebben, mert ő maga is, Sas Zoltán képviselő társa és
több polgárőr társa is éjszakánként ott voltak szolgálatban és a városba vezető külterületi
utakat elállták és folyamatos ellenőrzés volt, mert olyan információt kaptak, hogy földutakon,
külterületi utakon érkeznek a városba éjszakánként azok az emberek, akik ezeket a
betöréseket megvalósítják. Külön vigyáztak az Eperfasorra, sok éjszakán át dolgoztak azon,
hogy az Eperfasoron megszűnjenek a betörések. Lakossági fórumot tartottak a falusi
óvodában és ez mind-mind olyan apró kis dolog, ami ezt az eredményt hozta végül. Így ezek a
bizonyos bűnözői csoportok elszoktak Gyömrőről, mert látták, hogy nagyon komoly mozgás
van. A rendőrök munkája is elismerést érdemel, soha nem tud úgy bemenni a rendőrségre, és
olyan problémát fölvetni, hogy egy pici kis kelletlenséget, vagy ellenállást tapasztaljon. Úgy
gondolja, hogy ez is figyelemre és elismerésre méltó. Ha megnézik az összes
bűncselekmények számát, az 40%-os csökkenést jelent. Tehát a lakosság biztonságérzetét
befolyásoló 90%-os lakásbetörés szám csökkenése mellett, az összes bűncselekmény is 40%kal csökkent, a vagyon elleniek pedig 50%-os csökkenést mutatnak a tavalyi év hasonló
időszakához képest. Nem hivatalos információkból ez a tendencia a második félévben is
valószínűsíthető. Ez a közbiztonsági helyzet továbbra is fennáll, és nagyon remélik, hogy az
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idei év végéig is megmarad, illetőleg a jövő évben és az elkövetkezendő években is sikerül
megőrizni ezt a kiváló közbiztonsági helyzetet. Emellett ő is olvasta azt a képviselői
kiadványt és a maga részéről úgy érzi, hogy leírni azt – a 90%-os, 40%-os és 50%-os
bűncselekményszám csökkenése mellett - hogy a közbiztonsági helyzet nem javul, ez az
állítás a lakosság félrevezetése. Ezért is örül ennek a beszámolónak, mert tényszerűen
hallhatták azt, hogy mi a valós helyzet. Jó ilyen adatokat hallani, ezért köszöni Kapitány
úrnak, Őrsparancsnok asszonynak a munkát és beszámolót. Ezt a köszönetet tolmácsolni
fogják, majd a polgárőrség felé is, mert ők is nagyon sokat végeztek ebben a munkában.
Gyenes Levente polgármester: Kéri, hogy ezt tolmácsolják a rendőreik számára is.
Baji Beáta őrsparancsnok: Ő is szeretné megköszönni a polgárőrség munkáját és szeretné
tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a mai naptól naponta 8 órában fognak közös
szolgálatot ellátni a polgárőrséggel. Szerencsére sikerült egy ilyen projektet beindítani. Ezért
ne lepődjenek meg, hogy a rendőrautóban nem csak rendőrt, hanem polgárőrt is látnak.
Kapitány úr közreműködésének köszönhetően beiskolázásra került az egyik kollégájuk kutyás
rendőrnek, aki már végzi a tanfolyamot. Reméli, hogy a jövő nyári strandszezont már úgy
tudják megkezdeni, hogy a strandrendőr kutyával fog ellátni szolgálatot. Ez majd egy jelentős
fellépést jelent.
Horváth István képviselő: Az eltulajdonított strandbevétellel kapcsolatban történt-e már
valamilyen előrelépés? Van-e valamilyen publikus információ?
Baji Beáta őrsparancsnok: Jelen pillanatban még folyik a nyomozás, úgyhogy erről
tájékoztatást nem tud adni.
Gyenes Levente polgármester: Ezzel kapcsolatban tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy
leült a biztonsági cég vezetőjével - akik szerződésben álltak a városüzemeltető cégükkel és
üzemeltetik a tófürdőt is - és kérte, hogy a biztosításuk alapján rendezzék a kárt. Egy állandó
élőerős védelem volt, két biztonsági őrrel. Az, hogy a biztonsági őr nem veszi észre, hogy
felfeszítenek egy ajtót, abban fölfeszítenek egy szekrényt, abban fölfeszítenek egy
páncélszekrényt, úgy gondolja, hogy minimum a gondatlanságot meríti ki, de még akár
tovább is tudna menni. Természetesen a biztonsági cég 100%-ban megtéríti a keletkezett kárt.
A várost ez által nem éri kár, hiszen a városüzemeltető cégük visszakapta ezt a pénzt. Ha más
kérdés nincs, akkor nagyon szépen köszöni a beszámolót, és kéri, hogy tolmácsolják a
végrehajtó állomány felé köszönetüket.

1. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015.
évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki
a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képező rendelet-tervezetben foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testületének
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (III. 17.) 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 2015. évi költségvetésről
szóló 5/2015. (III. 17.) rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli
el:
7

1. §
1. Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2015. évi módosított költségvetése
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) A képviselő-testület a Gyömrő Város Önkormányzat önkormányzati szinten
összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 1.777.314 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.777.314 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.777.314 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
0 forint
2. §
A rendelet 3. §. (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési
bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
1.109.381 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 (COMENIUS):
1.200 ezer forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
15.929 ezer forint,
i) Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)
59.914 ezer forint,
Bevételek összesen:
1.777.314 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:
1.703.081 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:
74.233 ezer forint,
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat
csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport
1.688.952 ezer forint,
b) felhalmozási (B2+B7) 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 bevételekett az 1-1. számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja
szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó kiadásokat szintén az 1-2. melléklet
tartalmazza.
3. §
A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési
kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások:
589.920 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 167.023 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:
129.360 ezer forint,
g) K7. Felújítások:
36.263 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
24.668 ezer forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások
25.400 ezer forint,
Kiadások összesen:
1.777.314 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai:
1.735.688 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:
41.626 ezer forint,
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat
csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:
1.617.595 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:
88.362 ezer forint.
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4. §
A rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások
a.) beruházásonként (2. számú melléklet):
Vízi közmű hálózaton elvégzendő vízügyi tv. szerint
Inkubátorház-napkollektor
Járszótér kialakítás, építés
Eskü tér
Járda építési program
Településfejlesztési terv
Bóbiat Óvoda (Arany telephely) konyha tervezés
Közvilágítási hálózat fejlesztése
WSÁI tanári
II.RFÁI szigetelés
Polgármesteri Hivatal-ÁROP pály, szoftver beszerzés
Polgármesteri Hivatal beléptető
Polgármesteri Hivatal-inform.eszk.
BÓ-Coménius eszköz beszerzés
MÓV fürdőszoba kialakítás
MÓ fürdőszoba ajtó csere
Bölcsőde kerítés
Kir Ferenc ingatlan vásárlás
1534 hrsz. Körforgalom területvásárlás
felújítási kiadások
b.) felújításonként (3. számú melléklet)
Vízi közmű hálózaton elvégzendő vízügyi tv. szerint
Hivatal "A" épület földszint
Épület felújítás
BÓA folyosó és csoportszoba burkolat felújítások
BÓ mosdók felújítása
MÓ folyosók burkolat cseréje
Orvosi ügyelet épületének felújítása
Mentőállomázs garázs átépítés
Kossuth köz vis major önrész
FIÁI 2 terem pvc csere-felső

10

98 332
650
4 000
378
6 000
8 700
254
1 000
675
983
2 127
275
1 989
191
1 450
0
100
2 000
255

20 889
1 047
8 200
1 200
185
995
0
1 000
2 100
648

5.§
A rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi
módosított költségvetési főösszegét 1.709.997 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.709.997 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.709.997 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
0 forint.
6.§
A rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi kiemelt módosított
költségvetési bevételi előirányzatai (4., 5. melléklet):
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
1.109.381 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:
207.920 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:
1.705.957 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei:
1.705.957 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:
21.532 ezer forint,
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat
csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:
1.525.214 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:
180.743 ezer forint.
7.§
A rendelet 12. §. (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi módosított
költségvetési kiadási előirányzatai (4.; 5. melléklet):
a) K1. Személyi juttatások:
116.230 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
31.181 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:
286.289 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
30.034 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
257.484 ezer forint,
f) K6. Beruházások:
126.805 ezer forint,
g) K7. Felújítások:
30.653 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
24.668 ezer forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások (irányítószervi)
802.613 ezer forint,
Kiadások összesen:
1.705.957 ezer forint.
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(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai:
1.684.425 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:
21.532 ezer forint,
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat
csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:
1.525.214 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:
180.743 ezer forint.
8.§
A rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2015.
évi módosított költségvetési főösszegét 254.905 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege:
254.905 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege:
254.905 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
0 forint
9.§
A rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
15. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (6.;
7. melléklet):
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
c) B3. Közhatalmi bevételek:
4.040 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek:
600 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi)
250.265 ezer forint
Bevételek összesen:
254.905 ezer forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből: (12.,13. számú melléklet)
a) a kötelező feladatok bevételei:
4.040 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:
4.640 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: -
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10.§
A rendelet 16. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:
131.788 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
36.597 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:
57.460 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
17.550 ezer forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
f) K6. Beruházások:
2.264 ezer forint,
g) K7. Felújítások:
9.247 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
i) Költségvetési kiadások összesen:
254.905 ezer forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból: (12.,13. számú melléklet)
a) a kötelező feladatok kiadásai
236.011 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai
18.895 ezer forint,
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:
243.394 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:
11.511 ezer forint.
11.§
A rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Bóbita, Arany- és Fejlesztő
Óvoda 2015. évi módosított költségvetési főösszegét 261.751 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege:
261.751 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege:
261.751 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
0 forint.
12.§
A rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
19. § (1) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2015. évi módosított 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:
27.465 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
1.200 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi)
233.086 ezer forint
Bevételek összesen:
261.751 ezer forint.
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(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:
13.§
A rendelet 20. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
20. § (1) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási
előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:
152.533 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
42.254 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:
4.615 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
i) Költségvetési kiadások összesen:
261.751 ezer forint.
(2) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési kiadásaiból (8.,9. számú melléklet)
a) a kötelező feladatok kiadásai
260.551 ezer 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:
257.136 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:
4.615 ezer forint.
14.§
A rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
22. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Mesevár, Varázskert –és
Kastélydomb Óvoda 2015. évi módosított költségvetési főösszegét 227.699 ezer forintban
állapítja meg.
(2) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege:
227.699 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege:
227.699 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
0 forint
15.§
A rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
23. § (1) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2015. évi módosított
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:

24.068 ezer forint,

203.631 ezer forint
277.699 ezer forint.

(2) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetési bevételeiből (8., 9.
számú melléklet)
a) a kötelező feladatok bevételei:
24.068 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:
(3) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetési módosított bevételei
előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:
24.068 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:
16.§
A rendelet 24. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
24. § (1) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési
kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:
127.562 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
40.219 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:
58.923 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
f) K6. Beruházások:
g) K7. Felújítások:
995 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
i) Költségvetési kiadások összesen:
227.699 ezer forint.
(2) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetési kiadásaiból (8., 9. számú
melléklet)
a) a kötelező feladatok kiadásai
227.699 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:
226.704 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:
995 ezer forint.
17.§
A rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által Bölcsőde és Gyermekközpont 2015. évi
módosított költségvetési főösszegét 73.842 ezer forintban állapítja meg.
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(2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege:
73.842 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege:
73.842 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
0 forint.
18.§
A rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
27. § (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont 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)
62.219 ezer forint
Bevételek összesen:
73.842 ezer forint.
(2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési bevételeiből (8., 9. számú melléklet)
a) a kötelező feladatok bevételei:
11.623 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:
0 ezer forint,
(3) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:
11.623 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:

16

19.§
A rendelet 28. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
28. § (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont 2015. évi módosított költségvetési kiadási
előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:
45.283 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
12.273 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:
16.186 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
f) K6. Beruházások:
100 ezer forint,
g) K7. Felújítások:
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
i) Költségvetési kiadások összesen:
73.842 ezer forint.
(2) A Bölcsőde költségvetési kiadásaiból (8., 9. számú melléklet)
a) a kötelező feladatok kiadásai
b) az önként vállalt feladatok kiadásai
(3) A Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:

73.842 ezer forint,

73.742 ezer forint,
100 ezer forint.

20.§
A rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által a Hankó István Művészeti Központ
2015. évi módosított költségvetési főösszegét 39.619 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege:
39.619 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege:
39.619 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
0 forint.
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21.§
A rendelet 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

31. § (1) A Hankó István Művészeti Központ 2015. évi módosított költségvetési bevételi
előirányzatai (8., 9. számú melléklet):
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)
37.257 ezer forint
Bevételek összesen:
39.619 ezer forint.
(2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei:
b) az önként vállalt feladatok bevételei:,

2.362 ezer forint,

(3) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:
2.362 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:
22.§
A rendelet 32. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
32. § (1) A Hankó István Művészeti Központ 2015. évi módosított költségvetési kiadási
előirányzatai (8., 9. számú melléklet):
a) K1. Személyi juttatások:
16.524 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
4.499ezer 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:
39.619 ezer forint.
(2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai
b) az önként vállalt feladatok kiadásai

39.619 ezer forint,

(3) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:
39.619ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:
23. §
A rendelet
1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1-1. és 1-2.sz.
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3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz.
4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz.
6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz.
7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz.
12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz.
13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz.
15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz.
16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz.
24. §
Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Gyömrő, 2015. …………. ….
Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. ………….. ….
Varga Ernő
jegyző
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1. számú melléklet
…/2015. (… …) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (III .17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzat 2015. évi módosított bevételei és kiadásai
Adatok ezer forintban
A
B
C
Rovat
száma

1

Rovat megnevezése

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B111
B112

Települési
önkormányzatok
szociális,
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

3
4

gyermekjóléti

és

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

Elszámolásokból származó bevételek
Önkormányzatok működési támogatásai
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről

B116
B11
B12
B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

5.
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból
megtérülések államháztartáson belülről

3
4
5
6

B1
származó

B21
B22

Felhalmozási
célú
visszatérítendő
visszatérülése államháztartáson belülről

támogatások,

kölcsönök

B23

Felhalmozási
célú
visszatérítendő
igénybevétele államháztartáson belülről

támogatások,

kölcsönök

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni típusú adók
ebből a helyi adók:
- építményadó
- épület után fizetett idegenforgalmi adó
- magánszemélyek kommunális adója
- telekadó
Értékesítési és forgalmi adók
ebből a helyi adók:
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi
iparűzési adó

B31
B32
B33
B34

B351

Előirányzat

kgrben
D
Módosított
előirányzat
07.31.

282 702

287 511

365 530

366 816

240 324

242 505

19 167

19 167

42 405

42 405

0
950 128

958 404

150 977

150 977

1 101 105

1 109 381

72 433

72 433

72 433

72 433

19 000

19 000

19 000

19 000

165 000

165 000

165 000

165 000

45 000
7 000

45 000
7 000

- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi
iparűzési adó
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
ebből a helyi adók:

B352
B353
B354
B355

20

8 276

4 000

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
Termékek és szolgáltatások adói
Egyéb közhatalmi bevételek

B35
B36

217 000
8 419

217 000
8 419

Közhatalmi bevételek
Szolgáltatások
Közvetített szolgáltatások
Tulajdonosi bevétel
Ellátási díj
Kiszámlázott ÁFA
ÁFA visszatérítés

B3
B402
B402
B404
B405
B406
B407

244 419
117 727
300
18 375
76 070
52 941

244 419
117 727
300
18 375
76 070
52 940

8 626

8 626

Működési bevétel
Működési célú átvett pénzeszköz
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Költségvetési bevételek
Belföldi finanszírozási bevétel
Maradvány igénybe vétele
ÁH belüli megelőlegezések

B4
B6
B7
B1-7
B812
B813
B814

274 039
1 200
15 929
1 709 124
0
59 914
0

274 038
1 200
15 929
1 717 400

B8

59 914

59 914

B1-8

1 769 038

1 777 314

felhalm
működési

88 362
1 688 952

Finanszírozási bevétel

Bevételek összesen

21

8 276

59 914

8 276

1. számú melléklet
…/2015. (… …) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (III .17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2015. évi módosított bevételei és kiadásai

Gyömrő Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai
A
B
C

1

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzatok

D
Módosított
előirányzat
07.31.

2
3

Működési célú kiadások

4

Személyi juttatások

5

kötelező feladat

6

önként vállalt feladat

7

államigazgatási feladat

8

Munkaadókat terhelő járulékok

9

kötelező feladat

10

önként vállalt feladat

11

államigazgatási feladat

12

Dologi kiadások

K3

499 612

499 612

13

Készletbeszerzés

K31

28 385

28 385

14

Kommunikációs szolgáltatás

K32

8 381

8 381

15

Szolgáltatás

K33

345 510

345 510
3 625
113 711

K1

583 405

582 557
7 363

K2

165 262

2 120

Kiküldetés, reklám és propaganda

K34

3 625

17

Egyéb dologi kiadások

K35

113 711

18

kötelező feladat

19

önként vállalt feladat

20

államigazgatási feladat

21

Ellátottak pénzbeli juttatása

22

kötelező feladat

23

önként vállalt feladat

24

államigazgatási feladat

25

Elvonások, befizetések

26

Egyéb működési célú kiadások

27

kötelező feladat

28

önként vállalt feladat

29

államigazgatási feladat

30

Felhalmozási célú kiadások
Beruházások

32

kötelező feladat

33

önként vállalt feladat

34

államigazgatási feladat

35

Felújítások

36

kötelező feladat

37

önként vállalt feladat

167 023
164 903

16

31

589 920

486 715
12 897

K4

47 584

47 584
47 584

K5

257 484

257 484
241 334
16 150
0

K6-7

165 623

165 623

K6

151 433

129 360
126 264
3 096
0

K7

14 190

36 263
36 263
0

22

38

államigazgatási feladat

39

Egyéb felhalmozási kiadások

40

Felhalmozási célú pe.átadásáht-n belülre

0

41

Felhalmozási célú pe.átadásáht-n kivűlre

0

42

kötelező feladat

43

önként vállalt feladat

0

44

államigazgatási feladat

0

45

Előző évi felh. célú pénzeszk. átadás

46

Költségvetési kiadások

47

0
24 668

K8

24 668

24 668

0
K1-8

1 743 638

1 751 914

Hitelek törlesztése (2015. évi előleg visszafizetése)

K911

25 400

25 400

48

Belföldi értékpapírok kiadása

K912

0

0

49

ÁHT-n belüli megelőlegezés folyósítása

K913

0

0

50

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

K914

0

0

51

Külfölldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

52

Finanszírozási kiadások

K9

25 400

25 400

53

Kiadások összesen

1 769 038

1 777 314

műk bev

1 688
952

műk kiad

1 587 023

felh bev

88 362

felh kiad

190 291

köt
önk

1 735 688
41 626
1 777 314

23

2. számú melléklet
…/2015. (… …) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (III .17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2015. évi beruházásai

szorszám

2015. évi
előirányzat

tárgy

Módosított
előirányzat
07.31.

1.

vízi közmű hálózaton elvégzendő vízügyi tv. szerint

119 221

98 333

4221001/1
2.
3.

szakfeladat összesn
Inkubátorház-napkollektor
járszótér kialakítás, építés
Eskü tér

119 221
650
15 000
0

98 333
650
4 000
378

8414031/1
4.

szakfeladat összesn
Járda építési program

15 650
6 000

5 028
6 000

4211001/1
5.
6.

szakfeladat összesn
településfejlesztési terv
Bóbiat Óvoda (Arany telephely) konyha tervezés

6 000
0
0

6 000
8 700
254

8411261/1
7.

szakfeladat összesn
közvilágítási hálózat fejlesztése

0
1 000

8 954
1 000

8414021/1
8.
9.
8520211/1
10.
11.
12.

szakfeladat összesn
WSÁI tanári
II.RFÁI szigetelés
szakfeladat összesen
Polgármesteri Hivatal-ÁROP pály, szoftver beszerzés
Polgármesteri Hivatal beléptető
Polgármesteri Hivatal-inform.eszk.

1 000
675
0
675
2 127
0
1 989

1 000
675
983
1 658
2 127
275
1 989

8411261/3
13.

szakfeladat összesen
BÓ-Coménius eszköz beszerzés

4 116
191

4 391
191

8510111/4
14.

szakfeladat összesen
MÓV fürdőszoba kialakítás
MÓ fürdőszoba ajtó csere

191
1 450
875

191
1 450
0

8510111/5
15.

szakfeladat összesen
Bölcsőde kerítés

2 325
0

1 450
100

8510111/7
13.
14.

szakfeladat összesen
Kir Ferenc ingatlan vásárlás
1534 hrsz. Körforgalom területvásárlás

0
2 000
255

100
2 000
255

4120001/1

szakfeladat összesen

Mindösszesn

24

2 255

2 255

151 433

129 360

165 623

165 623

3. számú melléklet
…/2015. (… …) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (III .17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2015. évi felújításai

szorszám

Módosított
előirányzat
07.31.

2015. évi
előirányzat

tárgy
vízi közmű hálózaton elvégzendő vízügyi tv. szerint

0

20 888

1.

szakfeladat összesn
Hivatal "A" épület földszint

0
1 047

20 888
1 047

8411261/3
2.

szakfeladat összesen
Épület felújítás

1 047
5 500

1 047
8 200

8414031/1
3.
4.
5.
8510111
6.
7.

szakfeladat összesn
BÓA folyosó és csoportszoba burkolat felújítások
BÓ mosdók felújítása
MÓ folyosók burkolat cseréje
szakfeladat összesen
Orvosi ügyelet épületének felújítása
Mentőállomázs garázs átépítés

5 500
1 200
1 800
995
3 995
2 000
1 000

8 200
1 200
185
995
2 380
0
1 000

4120001/1
8.

szakfeladat összesen
Kossuth köz vis major önrész
FIÁI 2 terem pvc csere-felső

3 000
0
648

1 000
2 100
648

8520211/1

szakfeladat összesen

Összesen

648

2 748

14 190

36 263

ei ber+felú
165 623

25

mei1 ber+felú
165 623

4. számú melléklet
…/2015. (… …) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (III .17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi kötelező feladathoz rendelt bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban
Bevételek összesen
BEVÉTEL

Intézményi működési bevétel B4

módosított
előirányzat

előirányzat

módosított
előirányzat

előirányzat

2015.07.31

1.
Vízmű- bérleti díj
GYME
Víziközmű fejlesztés
Csatorna közmű fejlesztés
Önkormányzati szociális ellátás
Talajterhelés
HTF közmunka program
Városi közúti személyszállítás
Állami/önkormányzati feladatok
Nemzeti és állami ünnepek
Lakó nem lakó épület építése,üzemeltetése
Utak, járda építés
Önkormányzati jogalkotás
Iskolák üzemeltetése
Iskolák étkeztetése
Önkormányzati egyéb feladatok
Város és községgazdálkodás
Közvilágítási feladatok
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság egészségügyi gondozás
ÁROP-szervezet fejlesztés
KEOP- Védőnők, rendőrség
Könyvtári szolgáltatások
Finansz. hitel, kamat, óvadék, tartalék
Egyéb kötelező feladat támogatása(KHT)

3.

Pénzmaradvány B8
módosított
előirányzat

előirányzat

2015.07.31

4.

6.

2015.07.31

7.

9.

10.

165 218

165 218

119 221

119 221

35 170

35 170

39 120
14 240
11 999
0
10 781
20 040
0
1 294 318
0
2 100
0
0
6 062
40 313
7 674
0
0
24 776
7 864
0
0
200

39 120
14 240
11 999
0
10 781
20 040
0
1 302 930
0
2 100
0
0
6 062
40 313
7 674
0
0
24 776
7 864
0
0
200

26 596

12 524
5 440
2 999

0

0

26 596
0
0
0
0
0
0
0
0
2 100
0
0
6 062
40 313
0
0
0
0
0
0
0
200
5 231
0

12 524
5 440
2 999
0
3 781
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

1 644 705

1 653 317

Versenysport támogatás(VSK)

2 100

6 062
40 313
0

0

200
5 231

3 781

0

0
0

0

0

0

Társulás
Szakfeladatok összesen

Átvett pénzeszköz
BEVÉTEL

előirányzat

2015.07.31

módosított
előirányzat
2015.07.31

13.

15.

16.

Vízmű- bérleti díj

0

10 827

10 827

GYME

0

0

1.

12.

199 723

Támogatás értékű bevétel

módosított
előirányzat

előirányzat

199 723

Víziközmű fejlesztés

8 800

8 800

0

Csatorna közmű fejlesztés

9 000

9 000

0

0

0

Önkormányzati szociális ellátás
Talajterhelés

7 000

0

HTF közmunka program
Városi közúti személyszállítás
Állami/önkormányzati feladatok

7 000

0
20 040

20 040

960 559

969 171

0
333 759

Nemzeti és állami ünnepek
Lakó nem lakó épület építése
Utak, járda építés
Önkormányzati jogalkotás
Iskolák üzemeltetése
Iskolák étkeztetése

26

333 759

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

59 914

59 914

Önkormányzati egyéb feladatok
Város és községgazdálkodás
Közvilágítási feladatok
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság egészségügyi gondozás
ÁROP-szervezet fejlesztés
KEOP- Védőnők, rendőrség
Könyvtári szolgáltatások
Köztemető fenntartás
Finansz. hitel kamat

5 145

5 145
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 529
0
24 776
7 864
0
0

2 529
0
0
24 776
7 864
0
0
0
0
0

Egyéb kötelező feladat támogatása(KHT)

0

0

Versenysport támogatás(VSK)

0

0

0

Társulás
363 704

Szakfeladatok összesen

363 704

Személyi juttatások
KIADÁS

előirányzat

2015.07.31

1.

21.

1 035 207

Szociális hozzájárulási adó

módosított
előirányzat

előirányzat

0
1 026 595

Dologi kiadások

módosított
előirányzat

módosított
előirányzat

előirányzat

2015.07.31

22.

24.

2015.07.31

25.

27.

28.

0

0

0

0

GYME

0

0

5 654

5 654

Víziközmű fejlesztés

0

0

0

Csatorna közmű fejlesztés

0

0

0

Önkormányzati szociális ellátás

0

0

0

0

0

0

Vízmű- bérleti díj

Talajterhelés
3 860

100

100

0

0

18 240

18 240

Állami/önkormányzati feladatok

0

0

0

0

Nemzeti és állami ünnepek
Lakó nem lakó épület építése
Utak, járda építés
Önkormányzati jogalkotás
Iskolák üzemeltetése

0

0

3 000

3 000

38 060
17 403

0
0
38 060
17 608

10 272
4 854

0
0
10 272
4 908

16 305

16 305

4 496

4 496

HTF közmunka program

16 080

Városi közúti személyszállítás

Iskolák étkeztetése
Önkormányzati egyéb feladatok
Város és községgazdálkodás
Közvilágítási feladatok
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság egészségügyi gondozás
ÁROP-szervezet fejlesztés
KEOP- Védőnők, rendőrség
Könyvtári szolgáltatások
Köztemető fenntartás

17 165
5 096
0
5 737

16 080

0
0
0
17 231
5 175

5 771

3 860

4 661
1 338
0

4 678
1 359

1 599

1 608

Finansz. hitel kamat (2014-ben kapott előled 2015re:finanszírozási kiadás)
Egyéb kötelező feladat támogatása(KHT)

62 440

0
10 700
0
62 440

110 447

110 447

30 168
0
31 818
2 950
1 430
0
0
8 409
0

30 168
0
31 818
2 950
1 430
0
0
8 409
0

25 400

25 400

10 700

0
0

Versenysport támogatás(VSK)
0

Társulás
Egyéb szakfeladatok összesen

115 846

27

116 230

31 080

31 181

0

0

310 756

310 756

Ellátottak pénzbeli juttatásai

KIADÁS

előirányzat

1.

30.

Működési célú támogatások

módosított
előirányzat

Felújítások

módosított
előirányzat

előirányzat

2015.07.31

módosított
előirányzat

előirányzat

2015.07.31

31.

33.

2015.07.31

34.

36.

37.

Vízmű- bérleti díj

0

0

0

GYME

0

20 942

20 942

0

Víziközmű fejlesztés

0

0

0

Csatorna közmű fejlesztés

0

0

0

30 034

0

0

Talajterhelés

0

0

0

HTF közmunka program
Városi közúti személyszállítás

0

0

0

0

0

0

Állami/önkormányzati feladatok

0

0

0

Nemzeti és állami ünnepek
Lakó nem lakó épület építése
Utak, járda építés
Önkormányzati jogalkotás
Iskolák üzemeltetése
Iskolák étkeztetése
Önkormányzati egyéb feladatok
Város és községgazdálkodás
Közvilágítási feladatok
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság egészségügyi gondozás
ÁROP-szervezet fejlesztés
KEOP- Védőnők, rendőrség
Könyvtári szolgáltatások
Köztemető fenntartás
Finansz. hitel kamat
Egyéb kötelező feladat támogatása(KHT)

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
35 206
16 000
0
0
0
0
0
0
0
0
90 638

Versenysport támogatás(VSK)

0

0

0

Társulás

0

30 431

30 431

30 034

193 217

193 217

Önkormányzati szociális ellátás

30 034

30 034

Egyéb szakfeladatok összesen

Beruházások
KIADÁS

35 206
16 000

90 638

módosított
előirányzat

előirányzat

2015.07.31
1.

39.

42.

1 000
0
0
648
0
2 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

648

0
0
6 148

24 636

14 190

36 263

14 190

36 263

Kiadások összesen
módosított
előirányzat

előirányzat

2015.07.31

43.

45.

46.

98 333

45 997

45 997

165 218

165 218

GYME

0

12 524

12 524

39 120

39 120

Víziközmű fejlesztés

0

5 440

5 440

5 440

5 440

Csatorna közmű fejlesztés

0

2 999

2 999

2 999

2 999

Önkormányzati szociális ellátás

0

0

30 034

30 034

Talajterhelés

0

3 781

3 781

3 781

HTF közmunka program
Városi közúti személyszállítás

0

0

20 040

20 040

0

0

18 240

18 240

0

0

0

0

0

0

3 000

3 000

0
6 000
0
3 108
0
8 954
4 378

0
0
0
0
0
0
0

5 500
16 700
48 332
86 020
131 248
65 374
31 000

1 000
16 700
48 332
88 712
131 248
76 428
20 378

Vízmű- bérleti díj

Állami/önkormányzati feladatok
Nemzeti és állami ünnepek
Lakó nem lakó épület építése
Utak, járda építés
Önkormányzati jogalkotás
Intézmények üzemeltetése
Iskolák étkeztetése
Önkormányzati egyéb feladatok
Város és községgazdálkodás

119 221

0

2015.07.31

40.

20 888

5 500
0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

módosított
előirányzat

előirányzat

0

0

0

6 000
675

15 000

28

3 781

0

1 000
0

1 000
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Versenysport támogatás(VSK)

0

0

0

0

Társulás

0

0

30 431

30 431

70 741

869 287

868 137

Közvilágítási feladatok
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság egészségügyi gondozás
ÁROP-szervezet fejlesztés
KEOP- Védőnők, rendőrség
Könyvtári szolgáltatások
Köztemető fenntartás
Finansz. hitel kamat
Egyéb kötelező feladat támogatása(KHT)

0
0
0

Egyéb szakfeladatok összesen
ber+felúj

er.ei

141 896

121 773

151 433
165 623

129 360
165 623 mód.ei

29

70 741

32 818
24 776
7 864
0
0
15 745
0
25 400
90 638

32 818
24 859
7 964
0
0
15 788
0
25 400
90 638

5. számú melléklet
…/2015. (… …) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (III .17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi önként vállalt feladathoz rendelt bevételei és kiadásai

Bevételek összesen
BEVÉTEL

1.
HUSK
Ingatlan értékesítés, fejlesztés
ÁROP-szervezet fejlesztés
Egyéb önként vállalt feladat támogatása(KHT)
KEOP- Védőnők, rendőrség
Norvég pályázat fenntarthatóság

ezer Ft-ban
Pénzmaradvány

Intézményi működési bevétel

előirányzat

módosított
előirányzat

előirányzat

módosított
előirányzat

előirányzat

módosított
előirányzat

3.

2015.07.31
4.

6.

2015.07.31
7.

9.

2015.07.31
10.

32 968
0
12 800
0
26 665
0

32 968
0
12 800
0
26 665
0

Versenysport támogatás(VSK)

0

0

0

0

Egyéb önként v. feladat támogatása(Széki T.)

0

0

0

0

Egyéb önként v. feladat támogatása(civilek)

0

0

0

72 433

72 433

Egyéb szakfeladatok összesen

Átvett pénzeszköz
BEVÉTEL

1.

0

0
0
0
0
0
0

0

0

Támogatás értékű bevétel

előirányzat

módosított
előirányzat

előirányzat

módosított
előirányzat

12.

2015.07.31
13.

15.

2015.07.31
16.

HUSK
Ingatlan értékesítés, fejlesztés
ÁROP-szervezet fejlesztés
Egyéb önként vállalt feladat támogatása(KHT)
KEOP- Védőnők, rendőrség
Norvég pályázat fenntarthatóság

32 968
12 800
0
26 665

32 968
0
12 800
0
26 665
0

Versenysport támogatás(VSK)

0

Egyéb önként v. feladat támogatása(Széki T.)

0

Egyéb önként v. feladat támogatása(civilek)

0

Egyéb szakfeladatok összesen

0

72 433

30

72 433

0

0
0
0
0
0
0

0
0

0

Személyi juttatások
KIADÁS

Szociális hozzájárulási adó

módosított
előirányzat

előirányzat

módosított
előirányzat

előirányzat

2015.07.31
1.

21.

HUSK
Ingatlan értékesítés, fejlesztés
ÁROP-szervezet fejlesztés
Egyéb önként vállalt feladat támogatása(KHT)
KEOP- Védőnők, rendőrség
Norvég pályázat fenntarthatóság

Dologi kiadások
előirányzat

2015.07.31

22.

24.

0

25.

módosított
előirányzat
2015.07.31

27.

28.

0

0
0
1 007
0
0
2 477

1 007

Versenysport támogatás(VSK)

0

Egyéb önként v. feladat támogatása(Széki T.)

0

0

Egyéb önként v. feladat támogatása(civilek)

0
0

Egyéb szakfeladatok összesen

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai
KIADÁS

Működési célú támogatások

módosított
előirányzat

előirányzat

előirányzat

2015.07.31
1.

30.

1 007

módosított
előirányzat

31.

33.

34.

előirányzat

9 007

Versenysport támogatás(VSK)

14 442

14 442

Egyéb önként v. feladat támogatása(Széki T.)

13 000

13 000

Egyéb önként v. feladat támogatása(civilek)
0

31

3 150

3 150

39 599

39 599

módosított
előirányzat
2015.07.31

36.
0
0
9 007
0
0

Egyéb szakfeladatok összesen

Felújítások

2015.07.31

HUSK
Ingatlan értékesítés, fejlesztés
ÁROP-szervezet fejlesztés
Egyéb önként vállalt feladat támogatása(KHT)
KEOP- Védőnők, rendőrség
Norvég pályázat fenntarthatóság

3 484

37.
3 000

0

3 000

0

Egyéb felhalmozási célú
kiadások

Beruházások
KIADÁS

módosított
előirányzat

előirányzat

előirányzat

2015.07.31
1.
HUSK
Ingatlan értékesítés, fejlesztés
ÁROP-szervezet fejlesztés
Egyéb önként vállalt feladat támogatása(KHT)
KEOP- Védőnők, rendőrség
Norvég pályázat fenntarthatóság

39.

módosított
előirányzat

előirányzat

2015.07.31

40.

650
2 255
2 127

Kiadások összesen

42.
650
2 255
2 127

24 668

módosított
előirányzat
2015.07.31

43.

45.
0

46.

25 318
5 255
3 134
9 007
0
0

650
2 255
3 134
9 007
0
2 477

Versenysport támogatás(VSK)

14 442

14 442

Egyéb önként v. feladat támogatása(Széki T.)

13 000

13 000

0

Egyéb önként v. feladat támogatása(civilek)
Egyéb szakfeladatok összesen

5 032

5 032

32

24 668

0

3 150

3 150

73 306

48 115

6. számú melléklet
…/2015. (… …) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (III .17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Polgármesteri Hivatal 2015. évi kötelező feladathoz rendelt bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban
Bevételek összesen

Intézményi működési bevétel

Pénzmaradvány

BEVÉTEL

1.

előirányzat

módosított előirányzat

2.

2015.07.31
3.

előirányzat

módosított előirányzat

előirányzat

módosított előirányzat

4.

2015.07.31
5.

6.

2015.07.31
7.

Polgármesteri Hivatal

8 770

4 040

8 770

4 040

0

Egyéb szakfeladatok összesen

8 770

4 040

8 770

4 040

0

Költségvetési és önkormányzati támogatás
Átvett pénzeszköz

Támogatás értékű bevétel

BEVÉTEL

1.

előirányzat

módosított előirányzat

előirányzat

módosított előirányzat

előirányzat

módosított előirányzat

8.

2015.07.31
9.

10.

2015.07.31
11.

12.

2015.07.31
13.

Polgármesteri Hivatal
0

Egyéb szakfeladatok összesen

0

Személyi juttatások
KIADÁS

előirányzat
14.

Dologi kiadások

Szociális hozzájárulási adó

módosított előirányzat

előirányzat

2015.07.31
1.

0

módosított előirányzat

előirányzat

módosított előirányzat

2015.07.31

15.

16.

17.

2015.07.31
18.

19.

Polgármesteri Hivatal

123 216

124 425

34 150

34 477

46 507

46 507

Egyéb szakfeladatok összesen

123 216

124 425

34 150

34 477

46 507

46 507

Ellátottak pénzbeli juttatásai
KIADÁS

előirányzat

módosított előirányzat

Működési célú támogatások
előirányzat

2015.07.31
1.

20.

módosított előirányzat

Felújítások
előirányzat

2015.07.31

21.

22.

33

23.

módosított előirányzat
2015.07.31

24.

25.

Polgármesteri Hivatal

0

17 550

0

0

1 047

9 247

Egyéb szakfeladatok összesen

0

17 550

0

0

1 047

9 247

Beruházások
KIADÁS

előirányzat

Egyéb felhalmozási célú kiadások

módosított előirányzat

előirányzat

módosított előirányzat

2015.07.31
1.

26.

Kiadások összesen
előirányzat

2015.07.31

27.

28.

módosított előirányzat
2015.07.31

29.

30.

31.

Polgármesteri Hivatal

1 989

2 264

0

0

206 909

234 470

Egyéb szakfeladatok összesen

1 989

2 264

0

0

206 909

234 470

34

7. számú melléklet
…/2015. (… …) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (III .17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Polgármesteri Hivatal 2015. évi önként vállalt feladathoz rendelt bevételei és kiadásai

Bevételek összesen
BEVÉTEL

1.

ezer Ft-ban
Pénzmaradvány

Intézményi működési bevétel

előirányzat

módosított előirányzat

2.

42 216
3.

előirányzat

módosított előirányzat

előirányzat

módosított előirányzat

4.

42 216
5.

6.

42 216
7.

0

Folyóirat, időszaki kiadványok
Közterületek rendje (közter+mezőőr)

600

600

600

600

Egyéb szakfeladatok összesen

600

600

600

600

0

Költségvetési és önkormányzati támogatás
Átvett pénzeszköz

Támogatás értékű bevétel

BEVÉTEL

1.

előirányzat

módosított előirányzat

8.

42 216
9.

előirányzat

módosított előirányzat

előirányzat

módosított előirányzat

10.

42 216
11.

12.

42 216
13.

Folyóirat, időszaki kiadványok
Közterületek rendje

0

Egyéb szakfeladatok összesen

0

0

0

Személyi juttatások
KIADÁS

előirányzat

módosított előirányzat

Folyóirat, időszaki kiadványok

14.

0

előirányzat

0

Dologi kiadások

Szociális hozzájárulási adó
módosított előirányzat

42 216
1.

0

előirányzat

módosított előirányzat

42 216

15.

16.

42 216

17.

18.

19.

554

554

150

150

7 425

7 425

Közterületek rendje

6 747

6 809

1 953

1 970

1 987

1 987

Egyéb szakfeladatok összesen

7 301

7 363

2 103

2 120

9 412

9 412

KIADÁS

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú támogatások

35

Felújítások

előirányzat

módosított előirányzat

előirányzat

módosított előirányzat

42 216
1.

20.

előirányzat

módosított előirányzat

42 216

21.

22.

42 216

23.

24.

25.

Folyóirat, időszaki kiadványok

0

0

0

Közterületek rendje

0

0

0

Egyéb szakfeladatok összesen

0

0

0

Beruházások
KIADÁS

előirányzat

Egyéb felhalmozási célú kiadások

módosított előirányzat

előirányzat

módosított előirányzat

42 216
1.

26.

Kiadások összesen
előirányzat

42 216

27.

28.

módosított előirányzat
42 216

29.

30.

31.

Folyóirat, időszaki kiadványok

0

0

8 129

8 129

Közterületek rendje

0

0

10 687

10 766

Egyéb szakfeladatok összesen

0

18 816

18 895

0

0

36

0

8. számú melléklet
…/2015. (… …) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (III .17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzat intézményeinek 2015. évi kötelező feladathoz rendelt bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban
Bevételek összesen
BEVÉTEL

1.

Intézményi működési bevétel

előirányzat

módosított
előirányzat

előirányzat

módosított
előirányzat

előirányzat

módosított
előirányzat

2.

2015.07.31
3.

4.

2015.07.31
5.

6.

42 216
7.

Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita,Arany
és Fejlesztő Óvodája
-étkeztetés

571
26 894

571
26 894

571
26 894

571
26 894

Gyömrő Város Önkormányzat
Mesevár,Varázskert és Kastélydom Óvodája
-étkeztetés

654
23 414

654
23 414

654
23 414

654
23 414

Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont összesen

11 623

11 623

11 623

11 623

Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont ( Bölcsőde)

9 623

9 623

9 623

9 623

Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont ( Mkkamakka)

2 000

2 000

2 000

2 000

0
2 362

0
2 362

2 362

0
2 362

2 286

2 286

Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont ( családsegítő)
Hankó István Művészeti Központ összesen
Hankó István Művészeti Központ (művészeti
kp.)

2 286

2 286

76

76

76

76

65 518

65 518

65 518

65 518

Hankó István Művészeti Központ (tájház)
Intézmények összesen

2014. évi maradvány

Átvett pénzeszköz

0

0

Költségvetési,
önkorm.támogatás

Támogatás értékű bevétel

BEVÉTEL

1.

előirányzat

módosított
előirányzat

8.

2015.07.31
9.

előirányzat

módosított
előirányzat

10.

2015.07.31
11.

Tervezett

Terv/előző

12.

2015.07.31
13.

Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany
és Fejlesztő Óvodája
-étkeztetés
Gyömrő Város Önkormányzat MesevárVarázskert és Kastélydom Óvodája
-étkeztetés
Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont összesen
Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont ( Bölcsőde)
Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont ( Mkkamakka)
Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont ( családsegítő)
Hankó István Művészeti Központ összesen
Hankó István Művészeti Központ (művészeti
kp.)
Hankó István Művészeti Központ (tájház)
Intézmények összesen (1-2)

0

0

37

0

0

0

0

Személyi juttatások
KIADÁS
előirányzat

Szociális hozzájárulási adó

módosított
előirányzat

előirányzat

2015.07.31
1.
Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany
és Fejlesztő Óvodája

14.

Dologi kiadások

módosított
előirányzat

előirányzat

2015.07.31

15.

16.

módosított
előirányzat
2015.07.31

17.

18.

19.

151 972

153 085

42 103

42 403

16 633

16 633

0

0

0

0

43 507

43 507

127 110
0

127 930
0

40 096
0

40 319
0

19 330
39 592

19 330
39 592

Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont összesen

44 155

47 000

11 967

12 737

16 186

16 186

Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont ( Bölcsőde)

42 453

45 183

11 515

12 253

13 703

13 703

Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont ( Mkkamakka)

1 702

1 817

452

484

495

495

0
16 442

0
16 524

0
4 476

0
4 499

1 988
18 596

1 988
18 596

16 442

16 524

4 476

4 499

18 342

18 342

254

254

153 844

153 844

-étkeztetés
Gyömrő Város Önkormányzat MesevárVarázskert és Kastélydom Óvodája
-étkeztetés

Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont ( családsegítő)
Hankó István Művészeti Központ összesen
Hankó István Művészeti Központ (művészeti
kp.)
Hankó István Művészeti Központ (tájház)

339 679

Intézmények összesen

344 539

Ellátottak pénzbeli juttatásai

98 642

99 958

Működési célú támogatások

Felújítások

KIADÁS
előirányzat

módosított
előirányzat

előirányzat

2015.07.31
1.

20.

21.

módosított
előirányzat

előirányzat

2015.07.31
22.

23.

Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany
és Fejlesztő Óvodája

módosított
előirányzat
2015.07.31

24.

25.

3 000

1 385

995

995

-étkeztetés
Gyömrő Város Önkormányzat MesevárVarázskert és Kastélydom Óvodája
-étkeztetés
Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont összesen

0

Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont ( Bölcsőde)

0
0

Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont ( Mkkamakka)
Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont ( családsegítő)

0

Hankó István Művészeti Központ összesen
Hankó István Művészeti Központ (művészeti
kp.)
Hankó István Művészeti Központ (tájház)
Intézmények összesen

0

0

38

3 995

2 380

Egyéb felhalmozási célú
kiadások

Beruházások
KIADÁS
előirányzat

módosított
előirányzat

előirányzat

2015.07.31
1.

26.

módosított
előirányzat

előirányzat

2015.07.31

27.

Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany
és Fejlesztő Óvodája
-étkeztetés

Kiadások összesen

28.

módosított
előirányzat
2015.07.31

29.

30.

31.

0
0

0
0

213 708
43 507

213 506
43 507

2 325

0
0

0
0

189 856
39 592

188 574
39 592

Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont összesen

0

100

0

72 308

76 023

Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont ( Bölcsőde)

0

100

0

67 671

71 239

Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont ( Mkkamakka)

0

0

0

2 649

2 796

Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont ( családsegítő)

0

1 988

Gyömrő Város Önkormányzat MesevárVarázskert és Kastélydom Óvodája
-étkeztetés

0

Hankó István Művészeti Központ összesen
Hankó István Művészeti Központ (művészeti
kp.)

0

0
0

0
0

39 514

1 988
39 619

0

0

0

39 260

39 365

Hankó István Művészeti Központ (tájház)

0

0

0

254

254

2 325

100

0

598 485

600 821

Intézmények összesen
komp
személyi

bér_képz
szocho

Bó

469

126

644

174

Mó

452
921

123

368
kieg pótlék

100

személyi
BÖ
MIKKA

szocho
1 122
6

304
2

1608
109

434
30

39

0

9. számú melléklet
…/2015. (… …) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (III .17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzat intézményeinek 2015. évi önként vállalt feladathoz rendelt bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban
Bevételek összesen
szakfeladat/telephely

Intézményi működési bevétel

2014. évi maradvány

BEVÉTEL

1.

előirányzat

módosított előirányzat

2.

2015.07.31
3.

Gyömrő Város
Önkormányzat BóbitaArany és Fejlesztő Óvodája
(összesen)

előirányzat

módosított előirányzat

előirányzat

módosított előirányzat

4.

2015.07.31
5.

6.

2015.07.31
7.

1 200

1 200

0

Gyömrő Város Önkormányzat
Bóbita-Arany és Fejlesztő
Óvodája (Coménius pályázat)

1 200

1 200

0

Intézmények összesen

1 200

1 200

0

Átvett pénzeszköz

0

0

0

0

Támogatás értékű bevétel

Költségvetési, önkorm.támogatás

BEVÉTEL
előirányzat

8520001/4

1.
Gyömrő Város
Önkormányzat BóbitaArany és Fejlesztő Óvodája
(összesen)
Gyömrő Város Önkormányzat
Bóbita-Arany és Fejlesztő
Óvodája (Coménius pályázat)

módosított előirányzat
2015.07.31
9.

8.

0

Intézmények összesen (1-2)

0

Személyi juttatások

előirányzat
10.

módosított előirányzat
2015.07.31
11.

1200

1 200

1200

1 200

1 200

1 200

Szociális hozzájárulási adó

Tervezett

Terv/előző
2015.07.31
13.

12.

0

0

Dologi kiadások

KIADÁS
előirányzat

módosított előirányzat

40

előirányzat

módosított előirányzat

előirányzat

módosított előirányzat

2015.07.31

8520001/4

1.
Gyömrő Város
Önkormányzat BóbitaArany és Fejlesztő Óvodája
(összesen)
Gyömrő Város Önkormányzat
Bóbita-Arany és Fejlesztő
Óvodája (Coménius pályázat)

14.

Intézmények összesen

2015.07.31

15.

16.

2015.07.31

17.

18.

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19.

1009

1009

1 009

1 009

1 009

1 009

Működési célú támogatások

Felújítások

KIADÁS
előirányzat

módosított előirányzat

előirányzat

módosított előirányzat

2015.07.31

8520001/4

1.
Gyömrő Város
Önkormányzat BóbitaArany és Fejlesztő Óvodája
(összesen)
Gyömrő Város Önkormányzat
Bóbita-Arany és Fejlesztő
Óvodája (Coménius pályázat)

20.

Intézmények összesen

előirányzat

módosított előirányzat

2015.07.31

21.

22.

2015.07.31

23.

24.

25.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Kiadások összesen

KIADÁS
előirányzat

módosított előirányzat

előirányzat

módosított előirányzat

2015.07.31

8520001/4

1.
Gyömrő Város
Önkormányzat BóbitaArany és Fejlesztő Óvodája
(összesen)
Gyömrő Város Önkormányzat
Bóbita-Arany és Fejlesztő
Óvodája (Coménius pályázat)
Intézmények összesen

26.

27.

191

191

28.
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módosított előirányzat
2015.07.31

29.

30.

191

0

0

191

0

0

191

191

előirányzat

2015.07.31

31.

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
16/2015. sz. önkormányzati rendeletét
Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testületének
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (III. 17.) 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 2015. évi költségvetésről
szóló 5/2015. (III. 17.) rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli
el:
1. §
1. Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2015. évi módosított költségvetése
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) A képviselő-testület a Gyömrő Város Önkormányzat önkormányzati szinten
összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 1.777.314 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.777.314 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.777.314 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
0 forint
2. §
A rendelet 3. §. (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési
bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
1.109.381 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 (COMENIUS):
1.200 ezer forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
15.929 ezer forint,
i) Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)
59.914 ezer forint,
Bevételek összesen:
1.777.314 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:
1.703.081 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:
74.233 ezer forint,
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(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat
csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport
1.688.952 ezer forint,
b) felhalmozási (B2+B7) 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 bevételekett az 1-1. számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja
szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó kiadásokat szintén az 1-2. melléklet
tartalmazza.
3. §
A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési
kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások:
589.920 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 167.023 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:
129.360 ezer forint,
g) K7. Felújítások:
36.263 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
24.668 ezer forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások
25.400 ezer forint,
Kiadások összesen:
1.777.314 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai:
1.735.688 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:
41.626 ezer forint,
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat
csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:
1.617.595 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:
88.362 ezer forint.
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4. §
A rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások
a.) beruházásonként (2. számú melléklet):
Vízi közmű hálózaton elvégzendő vízügyi tv. szerint
Inkubátorház-napkollektor
Járszótér kialakítás, építés
Eskü tér
Járda építési program
Településfejlesztési terv
Bóbiat Óvoda (Arany telephely) konyha tervezés
Közvilágítási hálózat fejlesztése
WSÁI tanári
II.RFÁI szigetelés
Polgármesteri Hivatal-ÁROP pály, szoftver beszerzés
Polgármesteri Hivatal beléptető
Polgármesteri Hivatal-inform.eszk.
BÓ-Coménius eszköz beszerzés
MÓV fürdőszoba kialakítás
MÓ fürdőszoba ajtó csere
Bölcsőde kerítés
Kir Ferenc ingatlan vásárlás
1534 hrsz. Körforgalom területvásárlás
felújítási kiadások
b.) felújításonként (3. számú melléklet)
Vízi közmű hálózaton elvégzendő vízügyi tv. szerint
Hivatal "A" épület földszint
Épület felújítás
BÓA folyosó és csoportszoba burkolat felújítások
BÓ mosdók felújítása
MÓ folyosók burkolat cseréje
Orvosi ügyelet épületének felújítása
Mentőállomázs garázs átépítés
Kossuth köz vis major önrész
FIÁI 2 terem pvc csere-felső
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98 332
650
4 000
378
6 000
8 700
254
1 000
675
983
2 127
275
1 989
191
1 450
0
100
2 000
255

20 889
1 047
8 200
1 200
185
995
0
1 000
2 100
648

5.§
A rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi
módosított költségvetési főösszegét 1.709.997 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.709.997 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.709.997 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
0 forint.
6.§
A rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi kiemelt módosított
költségvetési bevételi előirányzatai (4., 5. melléklet):
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
1.109.381 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:
207.920 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:
1.705.957 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei:
1.705.957 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:
21.532 ezer forint,
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat
csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:
1.525.214 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:
180.743 ezer forint.
7.§
A rendelet 12. §. (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi módosított
költségvetési kiadási előirányzatai (4.; 5. melléklet):
a) K1. Személyi juttatások:
116.230 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
31.181 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:
286.289 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
30.034 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
257.484 ezer forint,
f) K6. Beruházások:
126.805 ezer forint,
g) K7. Felújítások:
30.653 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
24.668 ezer forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások (irányítószervi)
802.613 ezer forint,
Kiadások összesen:
1.705.957 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
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a) a kötelező feladatok kiadásai:
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:

1.684.425 ezer forint,
21.532 ezer forint,

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat
csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:
1.525.214 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:
180.743 ezer forint.
8.§
A rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2015.
évi módosított költségvetési főösszegét 254.905 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege:
254.905 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege:
254.905 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
0 forint
9.§
A rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
15. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (6.;
7. melléklet):
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
c) B3. Közhatalmi bevételek:
4.040 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek:
600 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi)
250.265 ezer forint
Bevételek összesen:
254.905 ezer forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből: (12.,13. számú melléklet)
a) a kötelező feladatok bevételei:
4.040 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:
4.640 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: -
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10.§
A rendelet 16. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:
131.788 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
36.597 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:
57.460 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
17.550 ezer forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
f) K6. Beruházások:
2.264 ezer forint,
g) K7. Felújítások:
9.247 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
i) Költségvetési kiadások összesen:
254.905 ezer forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból: (12.,13. számú melléklet)
a) a kötelező feladatok kiadásai
236.011 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai
18.895 ezer forint,
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:
243.394 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:
11.511 ezer forint.
11.§
A rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Bóbita, Arany- és Fejlesztő
Óvoda 2015. évi módosított költségvetési főösszegét 261.751 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege:
261.751 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege:
261.751 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
0 forint.
12.§
A rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
19. § (1) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2015. évi módosított 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:
27.465 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
1.200 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi)
233.086 ezer forint
Bevételek összesen:
261.751 ezer forint.
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(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:
13.§
A rendelet 20. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
20. § (1) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási
előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:
152.533 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
42.254 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:
4.615 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
i) Költségvetési kiadások összesen:
261.751 ezer forint.
(2) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési kiadásaiból (8.,9. számú melléklet)
a) a kötelező feladatok kiadásai
260.551 ezer 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:
257.136 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:
4.615 ezer forint.
14.§
A rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
22. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Mesevár, Varázskert –és
Kastélydomb Óvoda 2015. évi módosított költségvetési főösszegét 227.699 ezer forintban
állapítja meg.
(2) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege:
227.699 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege:
227.699 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
0 forint
15.§
A rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
23. § (1) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2015. évi módosított
költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
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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:

24.068 ezer forint,

203.631 ezer forint
277.699 ezer forint.

(2) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetési bevételeiből (8., 9.
számú melléklet)
a) a kötelező feladatok bevételei:
24.068 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:
(3) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetési módosított bevételei
előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:
24.068 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:
16.§
A rendelet 24. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
24. § (1) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési
kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:
127.562 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
40.219 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:
58.923 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
f) K6. Beruházások:
g) K7. Felújítások:
995 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
i) Költségvetési kiadások összesen:
227.699 ezer forint.
(2) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetési kiadásaiból (8., 9. számú
melléklet)
a) a kötelező feladatok kiadásai
227.699 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:
226.704 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:
995 ezer forint.
17.§
A rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által Bölcsőde és Gyermekközpont 2015. évi
módosított költségvetési főösszegét 73.842 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetésének fő számai:
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a) a költségvetési bevételek összege:
73.842 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege:
73.842 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
0 forint.
18.§
A rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
27. § (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont 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)
62.219 ezer forint
Bevételek összesen:
73.842 ezer forint.
(2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési bevételeiből (8., 9. számú melléklet)
a) a kötelező feladatok bevételei:
11.623 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:
0 ezer forint,
(3) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:
11.623 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:

50

19.§
A rendelet 28. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
28. § (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont 2015. évi módosított költségvetési kiadási
előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:
45.283 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
12.273 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:
16.186 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
f) K6. Beruházások:
100 ezer forint,
g) K7. Felújítások:
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
i) Költségvetési kiadások összesen:
73.842 ezer forint.
(2) A Bölcsőde költségvetési kiadásaiból (8., 9. számú melléklet)
a) a kötelező feladatok kiadásai
b) az önként vállalt feladatok kiadásai
(3) A Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:

73.842 ezer forint,

73.742 ezer forint,
100 ezer forint.

20.§
A rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által a Hankó István Művészeti Központ
2015. évi módosított költségvetési főösszegét 39.619 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege:
39.619 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege:
39.619 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
0 forint.
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21.§
A rendelet 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

31. § (1) A Hankó István Művészeti Központ 2015. évi módosított költségvetési bevételi
előirányzatai (8., 9. számú melléklet):
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)
37.257 ezer forint
Bevételek összesen:
39.619 ezer forint.
(2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei:
b) az önként vállalt feladatok bevételei:,

2.362 ezer forint,

(3) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:
2.362 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:
22.§
A rendelet 32. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
32. § (1) A Hankó István Művészeti Központ 2015. évi módosított költségvetési kiadási
előirányzatai (8., 9. számú melléklet):
a) K1. Személyi juttatások:
16.524 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
4.499ezer 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:
39.619 ezer forint.
(2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai
b) az önként vállalt feladatok kiadásai

39.619 ezer forint,

(3) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:
39.619ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:
23. §
A rendelet
1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1-1. és 1-2.sz.
3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz.
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4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz.
6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz.
7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz.
12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz.
13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz.
15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz.
16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz.
24. §
Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Gyömrő, 2015. …………. ….
Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:

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

53

1. számú melléklet
…/2015. (… …) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (III .17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzat 2015. évi módosított bevételei és kiadásai
Adatok ezer forintban
A
B
C
Rovat
száma

1

Rovat megnevezése

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B111
B112

Települési
önkormányzatok
szociális,
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

3
4

gyermekjóléti

és

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

Elszámolásokból származó bevételek
Önkormányzatok működési támogatásai
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről

B116
B11
B12
B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

5.
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból
megtérülések államháztartáson belülről

3
4
5
6

B1
származó

B21
B22

Felhalmozási
célú
visszatérítendő
visszatérülése államháztartáson belülről

támogatások,

kölcsönök

B23

Felhalmozási
célú
visszatérítendő
igénybevétele államháztartáson belülről

támogatások,

kölcsönök

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni típusú adók
ebből a helyi adók:
- építményadó
- épület után fizetett idegenforgalmi adó
- magánszemélyek kommunális adója
- telekadó
Értékesítési és forgalmi adók
ebből a helyi adók:
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi
iparűzési adó

B31
B32
B33
B34

B351

Előirányzat

kgrben
D
Módosított
előirányzat
07.31.

282 702

287 511

365 530

366 816

240 324

242 505

19 167

19 167

42 405

42 405

0
950 128

958 404

150 977

150 977

1 101 105

1 109 381

72 433

72 433

72 433

72 433

19 000

19 000

19 000

19 000

165 000

165 000

165 000

165 000

45 000
7 000

45 000
7 000

- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi
iparűzési adó
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
ebből a helyi adók:

B352
B353
B354
B355
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8 276

4 000

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
Termékek és szolgáltatások adói
Egyéb közhatalmi bevételek

B35
B36

217 000
8 419

217 000
8 419

Közhatalmi bevételek
Szolgáltatások
Közvetített szolgáltatások
Tulajdonosi bevétel
Ellátási díj
Kiszámlázott ÁFA
ÁFA visszatérítés

B3
B402
B402
B404
B405
B406
B407

244 419
117 727
300
18 375
76 070
52 941

244 419
117 727
300
18 375
76 070
52 940

8 626

8 626

Működési bevétel
Működési célú átvett pénzeszköz
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Költségvetési bevételek
Belföldi finanszírozási bevétel
Maradvány igénybe vétele
ÁH belüli megelőlegezések

B4
B6
B7
B1-7
B812
B813
B814

274 039
1 200
15 929
1 709 124
0
59 914
0

274 038
1 200
15 929
1 717 400

B8

59 914

59 914

B1-8

1 769 038

1 777 314

felhalm
működési

88 362
1 688 952

Finanszírozási bevétel

Bevételek összesen

55

8 276

59 914

8 276

1. számú melléklet
…/2015. (… …) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (III .17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2015. évi módosított bevételei és kiadásai

Gyömrő Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai
A
B
C

1

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzatok

D
Módosított
előirányzat
07.31.

2
3

Működési célú kiadások

4

Személyi juttatások

5

kötelező feladat

6

önként vállalt feladat

7

államigazgatási feladat

8

Munkaadókat terhelő járulékok

9

kötelező feladat

10

önként vállalt feladat

11

államigazgatási feladat

12

Dologi kiadások

K3

499 612

499 612

13

Készletbeszerzés

K31

28 385

28 385

14

Kommunikációs szolgáltatás

K32

8 381

8 381

15

Szolgáltatás

K33

345 510

345 510
3 625
113 711

K1

583 405

582 557
7 363

K2

165 262

2 120

Kiküldetés, reklám és propaganda

K34

3 625

17

Egyéb dologi kiadások

K35

113 711

18

kötelező feladat

19

önként vállalt feladat

20

államigazgatási feladat

21

Ellátottak pénzbeli juttatása

22

kötelező feladat

23

önként vállalt feladat

24

államigazgatási feladat

25

Elvonások, befizetések

26

Egyéb működési célú kiadások

27

kötelező feladat

28

önként vállalt feladat

29

államigazgatási feladat

30

Felhalmozási célú kiadások
Beruházások

32

kötelező feladat

33

önként vállalt feladat

34

államigazgatási feladat

35

Felújítások

36

kötelező feladat

37

önként vállalt feladat

167 023
164 903

16

31

589 920

486 715
12 897

K4

47 584

47 584
47 584

K5

257 484

257 484
241 334
16 150
0

K6-7

165 623

165 623

K6

151 433

129 360
126 264
3 096
0

K7

14 190

36 263
36 263
0

56

38

államigazgatási feladat

39

Egyéb felhalmozási kiadások

40

Felhalmozási célú pe.átadásáht-n belülre

0

41

Felhalmozási célú pe.átadásáht-n kivűlre

0

42

kötelező feladat

43

önként vállalt feladat

0

44

államigazgatási feladat

0

45

Előző évi felh. célú pénzeszk. átadás

46

Költségvetési kiadások

47

0
24 668

K8

24 668

24 668

0
K1-8

1 743 638

1 751 914

Hitelek törlesztése (2015. évi előleg visszafizetése)

K911

25 400

25 400

48

Belföldi értékpapírok kiadása

K912

0

0

49

ÁHT-n belüli megelőlegezés folyósítása

K913

0

0

50

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

K914

0

0

51

Külfölldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

52

Finanszírozási kiadások

K9

25 400

25 400

53

Kiadások összesen

1 769 038

1 777 314

műk bev

1 688
952

műk kiad

1 587 023

felh bev

88 362

felh kiad

190 291

köt
önk

1 735 688
41 626
1 777 314

57

2. számú melléklet
…/2015. (… …) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (III .17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2015. évi beruházásai

szorszám

2015. évi
előirányzat

tárgy

Módosított
előirányzat
07.31.

1.

vízi közmű hálózaton elvégzendő vízügyi tv. szerint

119 221

98 333

4221001/1
2.
3.

szakfeladat összesn
Inkubátorház-napkollektor
járszótér kialakítás, építés
Eskü tér

119 221
650
15 000
0

98 333
650
4 000
378

8414031/1
4.

szakfeladat összesn
Járda építési program

15 650
6 000

5 028
6 000

4211001/1
5.
6.

szakfeladat összesn
településfejlesztési terv
Bóbiat Óvoda (Arany telephely) konyha tervezés

6 000
0
0

6 000
8 700
254

8411261/1
7.

szakfeladat összesn
közvilágítási hálózat fejlesztése

0
1 000

8 954
1 000

8414021/1
8.
9.
8520211/1
10.
11.
12.

szakfeladat összesn
WSÁI tanári
II.RFÁI szigetelés
szakfeladat összesen
Polgármesteri Hivatal-ÁROP pály, szoftver beszerzés
Polgármesteri Hivatal beléptető
Polgármesteri Hivatal-inform.eszk.

1 000
675
0
675
2 127
0
1 989

1 000
675
983
1 658
2 127
275
1 989

8411261/3
13.

szakfeladat összesen
BÓ-Coménius eszköz beszerzés

4 116
191

4 391
191

8510111/4
14.

szakfeladat összesen
MÓV fürdőszoba kialakítás
MÓ fürdőszoba ajtó csere

191
1 450
875

191
1 450
0

8510111/5
15.

szakfeladat összesen
Bölcsőde kerítés

2 325
0

1 450
100

8510111/7
13.
14.

szakfeladat összesen
Kir Ferenc ingatlan vásárlás
1534 hrsz. Körforgalom területvásárlás

0
2 000
255

100
2 000
255

4120001/1

szakfeladat összesen

Mindösszesn

58

2 255

2 255

151 433

129 360

165 623

165 623

3. számú melléklet
…/2015. (… …) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (III .17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2015. évi felújításai

szorszám

Módosított
előirányzat
07.31.

2015. évi
előirányzat

tárgy
vízi közmű hálózaton elvégzendő vízügyi tv. szerint

0

20 888

1.

szakfeladat összesn
Hivatal "A" épület földszint

0
1 047

20 888
1 047

8411261/3
2.

szakfeladat összesen
Épület felújítás

1 047
5 500

1 047
8 200

8414031/1
3.
4.
5.
8510111
6.
7.

szakfeladat összesn
BÓA folyosó és csoportszoba burkolat felújítások
BÓ mosdók felújítása
MÓ folyosók burkolat cseréje
szakfeladat összesen
Orvosi ügyelet épületének felújítása
Mentőállomázs garázs átépítés

5 500
1 200
1 800
995
3 995
2 000
1 000

8 200
1 200
185
995
2 380
0
1 000

4120001/1
8.

szakfeladat összesen
Kossuth köz vis major önrész
FIÁI 2 terem pvc csere-felső

3 000
0
648

1 000
2 100
648

8520211/1

szakfeladat összesen

Összesen

648

2 748

14 190

36 263

ei ber+felú
165 623

59

mei1 ber+felú
165 623

4. számú melléklet
…/2015. (… …) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (III .17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi kötelező feladathoz rendelt bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban
Bevételek összesen
BEVÉTEL

Intézményi működési bevétel B4

módosított
előirányzat

előirányzat

módosított
előirányzat

előirányzat

2015.07.31

1.
Vízmű- bérleti díj
GYME
Víziközmű fejlesztés
Csatorna közmű fejlesztés
Önkormányzati szociális ellátás
Talajterhelés
HTF közmunka program
Városi közúti személyszállítás
Állami/önkormányzati feladatok
Nemzeti és állami ünnepek
Lakó nem lakó épület építése,üzemeltetése
Utak, járda építés
Önkormányzati jogalkotás
Iskolák üzemeltetése
Iskolák étkeztetése
Önkormányzati egyéb feladatok
Város és községgazdálkodás
Közvilágítási feladatok
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság egészségügyi gondozás
ÁROP-szervezet fejlesztés
KEOP- Védőnők, rendőrség
Könyvtári szolgáltatások
Finansz. hitel, kamat, óvadék, tartalék
Egyéb kötelező feladat támogatása(KHT)

3.

Pénzmaradvány B8
módosított
előirányzat

előirányzat

2015.07.31

4.

6.

2015.07.31

7.

9.

10.

165 218

165 218

119 221

119 221

35 170

35 170

39 120
14 240
11 999
0
10 781
20 040
0
1 294 318
0
2 100
0
0
6 062
40 313
7 674
0
0
24 776
7 864
0
0
200

39 120
14 240
11 999
0
10 781
20 040
0
1 302 930
0
2 100
0
0
6 062
40 313
7 674
0
0
24 776
7 864
0
0
200

26 596

12 524
5 440
2 999

0

0

26 596
0
0
0
0
0
0
0
0
2 100
0
0
6 062
40 313
0
0
0
0
0
0
0
200
5 231
0

12 524
5 440
2 999
0
3 781
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

1 644 705

1 653 317

Versenysport támogatás(VSK)

2 100

6 062
40 313
0

0

200
5 231

3 781

0

0
0

0

0

0

Társulás
Szakfeladatok összesen

Átvett pénzeszköz
BEVÉTEL

előirányzat

2015.07.31

módosított
előirányzat
2015.07.31

13.

15.

16.

Vízmű- bérleti díj

0

10 827

10 827

GYME

0

0

1.

12.

199 723

Támogatás értékű bevétel

módosított
előirányzat

előirányzat

199 723

Víziközmű fejlesztés

8 800

8 800

0

Csatorna közmű fejlesztés

9 000

9 000

0

0

0

Önkormányzati szociális ellátás
Talajterhelés

7 000

0

HTF közmunka program
Városi közúti személyszállítás
Állami/önkormányzati feladatok

7 000

0
20 040

20 040

960 559

969 171

0
333 759

Nemzeti és állami ünnepek
Lakó nem lakó épület építése
Utak, járda építés
Önkormányzati jogalkotás
Iskolák üzemeltetése
Iskolák étkeztetése

60

333 759

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

59 914

59 914

Önkormányzati egyéb feladatok
Város és községgazdálkodás
Közvilágítási feladatok
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság egészségügyi gondozás
ÁROP-szervezet fejlesztés
KEOP- Védőnők, rendőrség
Könyvtári szolgáltatások
Köztemető fenntartás
Finansz. hitel kamat

5 145

5 145
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 529
0
24 776
7 864
0
0

2 529
0
0
24 776
7 864
0
0
0
0
0

Egyéb kötelező feladat támogatása(KHT)

0

0

Versenysport támogatás(VSK)

0

0

0

Társulás
363 704

Szakfeladatok összesen

363 704

Személyi juttatások
KIADÁS

előirányzat

2015.07.31

1.

21.

1 035 207

Szociális hozzájárulási adó

módosított
előirányzat

előirányzat

0
1 026 595

Dologi kiadások

módosított
előirányzat

módosított
előirányzat

előirányzat

2015.07.31

22.

24.

2015.07.31

25.

27.

28.

0

0

0

0

GYME

0

0

5 654

5 654

Víziközmű fejlesztés

0

0

0

Csatorna közmű fejlesztés

0

0

0

Önkormányzati szociális ellátás

0

0

0

0

0

0

Vízmű- bérleti díj

Talajterhelés
3 860

100

100

0

0

18 240

18 240

Állami/önkormányzati feladatok

0

0

0

0

Nemzeti és állami ünnepek
Lakó nem lakó épület építése
Utak, járda építés
Önkormányzati jogalkotás
Iskolák üzemeltetése

0

0

3 000

3 000

38 060
17 403

0
0
38 060
17 608

10 272
4 854

0
0
10 272
4 908

16 305

16 305

4 496

4 496

HTF közmunka program

16 080

Városi közúti személyszállítás

Iskolák étkeztetése
Önkormányzati egyéb feladatok
Város és községgazdálkodás
Közvilágítási feladatok
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság egészségügyi gondozás
ÁROP-szervezet fejlesztés
KEOP- Védőnők, rendőrség
Könyvtári szolgáltatások
Köztemető fenntartás

17 165
5 096
0
5 737

16 080

0
0
0
17 231
5 175

5 771

3 860

4 661
1 338
0

4 678
1 359

1 599

1 608

Finansz. hitel kamat (2014-ben kapott előled 2015re:finanszírozási kiadás)
Egyéb kötelező feladat támogatása(KHT)

62 440

0
10 700
0
62 440

110 447

110 447

30 168
0
31 818
2 950
1 430
0
0
8 409
0

30 168
0
31 818
2 950
1 430
0
0
8 409
0

25 400

25 400

10 700

0
0

Versenysport támogatás(VSK)
0

Társulás
Egyéb szakfeladatok összesen

115 846

61

116 230

31 080

31 181

0

0

310 756

310 756

Ellátottak pénzbeli juttatásai

KIADÁS

előirányzat

1.

30.

Működési célú támogatások

módosított
előirányzat

Felújítások

módosított
előirányzat

előirányzat

2015.07.31

módosított
előirányzat

előirányzat

2015.07.31

31.

33.

2015.07.31

34.

36.

37.

Vízmű- bérleti díj

0

0

0

GYME

0

20 942

20 942

0

Víziközmű fejlesztés

0

0

0

Csatorna közmű fejlesztés

0

0

0

30 034

0

0

Talajterhelés

0

0

0

HTF közmunka program
Városi közúti személyszállítás

0

0

0

0

0

0

Állami/önkormányzati feladatok

0

0

0

Nemzeti és állami ünnepek
Lakó nem lakó épület építése
Utak, járda építés
Önkormányzati jogalkotás
Iskolák üzemeltetése
Iskolák étkeztetése
Önkormányzati egyéb feladatok
Város és községgazdálkodás
Közvilágítási feladatok
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság egészségügyi gondozás
ÁROP-szervezet fejlesztés
KEOP- Védőnők, rendőrség
Könyvtári szolgáltatások
Köztemető fenntartás
Finansz. hitel kamat
Egyéb kötelező feladat támogatása(KHT)

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
35 206
16 000
0
0
0
0
0
0
0
0
90 638

Versenysport támogatás(VSK)

0

0

0

Társulás

0

30 431

30 431

30 034

193 217

193 217

Önkormányzati szociális ellátás

30 034

30 034

Egyéb szakfeladatok összesen

Beruházások
KIADÁS

35 206
16 000

90 638

módosított
előirányzat

előirányzat

2015.07.31
1.

39.

42.

1 000
0
0
648
0
2 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

648

0
0
6 148

24 636

14 190

36 263

14 190

36 263

Kiadások összesen
módosított
előirányzat

előirányzat

2015.07.31

43.

45.

46.

98 333

45 997

45 997

165 218

165 218

GYME

0

12 524

12 524

39 120

39 120

Víziközmű fejlesztés

0

5 440

5 440

5 440

5 440

Csatorna közmű fejlesztés

0

2 999

2 999

2 999

2 999

Önkormányzati szociális ellátás

0

0

30 034

30 034

Talajterhelés

0

3 781

3 781

3 781

HTF közmunka program
Városi közúti személyszállítás

0

0

20 040

20 040

0

0

18 240

18 240

0

0

0

0

0

0

3 000

3 000

0
6 000
0
3 108
0
8 954
4 378

0
0
0
0
0
0
0

5 500
16 700
48 332
86 020
131 248
65 374
31 000

1 000
16 700
48 332
88 712
131 248
76 428
20 378

Vízmű- bérleti díj

Állami/önkormányzati feladatok
Nemzeti és állami ünnepek
Lakó nem lakó épület építése
Utak, járda építés
Önkormányzati jogalkotás
Intézmények üzemeltetése
Iskolák étkeztetése
Önkormányzati egyéb feladatok
Város és községgazdálkodás

119 221

0

2015.07.31

40.

20 888

5 500
0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

módosított
előirányzat

előirányzat

0

0

0

6 000
675

15 000

62

3 781

0

1 000
0

1 000
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Versenysport támogatás(VSK)

0

0

0

0

Társulás

0

0

30 431

30 431

70 741

869 287

868 137

Közvilágítási feladatok
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság egészségügyi gondozás
ÁROP-szervezet fejlesztés
KEOP- Védőnők, rendőrség
Könyvtári szolgáltatások
Köztemető fenntartás
Finansz. hitel kamat
Egyéb kötelező feladat támogatása(KHT)

0
0
0

Egyéb szakfeladatok összesen
ber+felúj

er.ei

141 896

121 773

151 433
165 623

129 360
165 623 mód.ei

63

70 741

32 818
24 776
7 864
0
0
15 745
0
25 400
90 638

32 818
24 859
7 964
0
0
15 788
0
25 400
90 638

5. számú melléklet
…/2015. (… …) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (III .17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi önként vállalt feladathoz rendelt bevételei és kiadásai

Bevételek összesen
BEVÉTEL

1.
HUSK
Ingatlan értékesítés, fejlesztés
ÁROP-szervezet fejlesztés
Egyéb önként vállalt feladat támogatása(KHT)
KEOP- Védőnők, rendőrség
Norvég pályázat fenntarthatóság

ezer Ft-ban
Pénzmaradvány

Intézményi működési bevétel

előirányzat

módosított
előirányzat

előirányzat

módosított
előirányzat

előirányzat

módosított
előirányzat

3.

2015.07.31
4.

6.

2015.07.31
7.

9.

2015.07.31
10.

32 968
0
12 800
0
26 665
0

32 968
0
12 800
0
26 665
0

Versenysport támogatás(VSK)

0

0

0

0

Egyéb önként v. feladat támogatása(Széki T.)

0

0

0

0

Egyéb önként v. feladat támogatása(civilek)

0

0

0

72 433

72 433

Egyéb szakfeladatok összesen

Átvett pénzeszköz
BEVÉTEL

1.

0

0
0
0
0
0
0

0

0

Támogatás értékű bevétel

előirányzat

módosított
előirányzat

előirányzat

módosított
előirányzat

12.

2015.07.31
13.

15.

2015.07.31
16.

HUSK
Ingatlan értékesítés, fejlesztés
ÁROP-szervezet fejlesztés
Egyéb önként vállalt feladat támogatása(KHT)
KEOP- Védőnők, rendőrség
Norvég pályázat fenntarthatóság

32 968
12 800
0
26 665

32 968
0
12 800
0
26 665
0

Versenysport támogatás(VSK)

0

Egyéb önként v. feladat támogatása(Széki T.)

0

Egyéb önként v. feladat támogatása(civilek)

0

Egyéb szakfeladatok összesen

0

72 433

64

72 433

0

0
0
0
0
0
0

0
0

0

Személyi juttatások
KIADÁS

Szociális hozzájárulási adó

módosított
előirányzat

előirányzat

módosított
előirányzat

előirányzat

2015.07.31
1.

21.

HUSK
Ingatlan értékesítés, fejlesztés
ÁROP-szervezet fejlesztés
Egyéb önként vállalt feladat támogatása(KHT)
KEOP- Védőnők, rendőrség
Norvég pályázat fenntarthatóság

Dologi kiadások
előirányzat

2015.07.31

22.

24.

0

25.

módosított
előirányzat
2015.07.31

27.

28.

0

0
0
1 007
0
0
2 477

1 007

Versenysport támogatás(VSK)

0

Egyéb önként v. feladat támogatása(Széki T.)

0

0

Egyéb önként v. feladat támogatása(civilek)

0
0

Egyéb szakfeladatok összesen

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai
KIADÁS

Működési célú támogatások

módosított
előirányzat

előirányzat

előirányzat

2015.07.31
1.

30.

1 007

módosított
előirányzat

31.

33.

34.

előirányzat

9 007

Versenysport támogatás(VSK)

14 442

14 442

Egyéb önként v. feladat támogatása(Széki T.)

13 000

13 000

Egyéb önként v. feladat támogatása(civilek)
0

65

3 150

3 150

39 599

39 599

módosított
előirányzat
2015.07.31

36.
0
0
9 007
0
0

Egyéb szakfeladatok összesen

Felújítások

2015.07.31

HUSK
Ingatlan értékesítés, fejlesztés
ÁROP-szervezet fejlesztés
Egyéb önként vállalt feladat támogatása(KHT)
KEOP- Védőnők, rendőrség
Norvég pályázat fenntarthatóság

3 484

37.
3 000

0

3 000

0

Egyéb felhalmozási célú
kiadások

Beruházások
KIADÁS

módosított
előirányzat

előirányzat

előirányzat

2015.07.31
1.
HUSK
Ingatlan értékesítés, fejlesztés
ÁROP-szervezet fejlesztés
Egyéb önként vállalt feladat támogatása(KHT)
KEOP- Védőnők, rendőrség
Norvég pályázat fenntarthatóság

39.

módosított
előirányzat

előirányzat

2015.07.31

40.

650
2 255
2 127

Kiadások összesen

42.
650
2 255
2 127

24 668

módosított
előirányzat
2015.07.31

43.

45.
0

46.

25 318
5 255
3 134
9 007
0
0

650
2 255
3 134
9 007
0
2 477

Versenysport támogatás(VSK)

14 442

14 442

Egyéb önként v. feladat támogatása(Széki T.)

13 000

13 000

0

Egyéb önként v. feladat támogatása(civilek)
Egyéb szakfeladatok összesen

5 032

5 032

66

24 668

0

3 150

3 150

73 306

48 115

6. számú melléklet
…/2015. (… …) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (III .17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Polgármesteri Hivatal 2015. évi kötelező feladathoz rendelt bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban
Bevételek összesen

Intézményi működési bevétel

Pénzmaradvány

BEVÉTEL

1.

előirányzat

módosított előirányzat

2.

2015.07.31
3.

előirányzat

módosított előirányzat

előirányzat

módosított előirányzat

4.

2015.07.31
5.

6.

2015.07.31
7.

Polgármesteri Hivatal

8 770

4 040

8 770

4 040

0

Egyéb szakfeladatok összesen

8 770

4 040

8 770

4 040

0

Költségvetési és önkormányzati támogatás
Átvett pénzeszköz

Támogatás értékű bevétel

BEVÉTEL

1.

előirányzat

módosított előirányzat

előirányzat

módosított előirányzat

előirányzat

módosított előirányzat

8.

2015.07.31
9.

10.

2015.07.31
11.

12.

2015.07.31
13.

Polgármesteri Hivatal
0

Egyéb szakfeladatok összesen

0

Személyi juttatások
KIADÁS

előirányzat
14.

Dologi kiadások

Szociális hozzájárulási adó

módosított előirányzat

előirányzat

2015.07.31
1.

0

módosított előirányzat

előirányzat

módosított előirányzat

2015.07.31

15.

16.

17.

2015.07.31
18.

19.

Polgármesteri Hivatal

123 216

124 425

34 150

34 477

46 507

46 507

Egyéb szakfeladatok összesen

123 216

124 425

34 150

34 477

46 507

46 507

Ellátottak pénzbeli juttatásai
KIADÁS

előirányzat

módosított előirányzat

Működési célú támogatások
előirányzat

2015.07.31
1.

20.

módosított előirányzat

Felújítások
előirányzat

2015.07.31

21.

22.

67

23.

módosított előirányzat
2015.07.31

24.

25.

Polgármesteri Hivatal

0

17 550

0

0

1 047

9 247

Egyéb szakfeladatok összesen

0

17 550

0

0

1 047

9 247

Beruházások
KIADÁS

előirányzat

Egyéb felhalmozási célú kiadások

módosított előirányzat

előirányzat

módosított előirányzat

2015.07.31
1.

26.

Kiadások összesen
előirányzat

2015.07.31

27.

28.

módosított előirányzat
2015.07.31

29.

30.

31.

Polgármesteri Hivatal

1 989

2 264

0

0

206 909

234 470

Egyéb szakfeladatok összesen

1 989

2 264

0

0

206 909

234 470

68

7. számú melléklet
…/2015. (… …) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (III .17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Polgármesteri Hivatal 2015. évi önként vállalt feladathoz rendelt bevételei és kiadásai

Bevételek összesen
BEVÉTEL

1.

ezer Ft-ban
Pénzmaradvány

Intézményi működési bevétel

előirányzat

módosított előirányzat

2.

42 216
3.

előirányzat

módosított előirányzat

előirányzat

módosított előirányzat

4.

42 216
5.

6.

42 216
7.

0

Folyóirat, időszaki kiadványok
Közterületek rendje (közter+mezőőr)

600

600

600

600

Egyéb szakfeladatok összesen

600

600

600

600

0

Költségvetési és önkormányzati támogatás
Átvett pénzeszköz

Támogatás értékű bevétel

BEVÉTEL

1.

előirányzat

módosított előirányzat

8.

42 216
9.

előirányzat

módosított előirányzat

előirányzat

módosított előirányzat

10.

42 216
11.

12.

42 216
13.

Folyóirat, időszaki kiadványok
Közterületek rendje

0

Egyéb szakfeladatok összesen

0

0

0

Személyi juttatások
KIADÁS

előirányzat

módosított előirányzat

Folyóirat, időszaki kiadványok

14.

0

előirányzat

0

Dologi kiadások

Szociális hozzájárulási adó
módosított előirányzat

42 216
1.

0

előirányzat

módosított előirányzat

42 216

15.

16.

42 216

17.

18.

19.

554

554

150

150

7 425

7 425

Közterületek rendje

6 747

6 809

1 953

1 970

1 987

1 987

Egyéb szakfeladatok összesen

7 301

7 363

2 103

2 120

9 412

9 412

KIADÁS

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú támogatások

69

Felújítások

előirányzat

módosított előirányzat

előirányzat

módosított előirányzat

42 216
1.

20.

előirányzat

módosított előirányzat

42 216

21.

22.

42 216

23.

24.

25.

Folyóirat, időszaki kiadványok

0

0

0

Közterületek rendje

0

0

0

Egyéb szakfeladatok összesen

0

0

0

Beruházások
KIADÁS

előirányzat

Egyéb felhalmozási célú kiadások

módosított előirányzat

előirányzat

módosított előirányzat

42 216
1.

26.

Kiadások összesen
előirányzat

42 216

27.

28.

módosított előirányzat
42 216

29.

30.

31.

Folyóirat, időszaki kiadványok

0

0

8 129

8 129

Közterületek rendje

0

0

10 687

10 766

Egyéb szakfeladatok összesen

0

18 816

18 895

0

0

70

0

8. számú melléklet
…/2015. (… …) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (III .17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzat intézményeinek 2015. évi kötelező feladathoz rendelt bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban
Bevételek összesen
BEVÉTEL

1.

Intézményi működési bevétel

előirányzat

módosított
előirányzat

előirányzat

módosított
előirányzat

előirányzat

módosított
előirányzat

2.

2015.07.31
3.

4.

2015.07.31
5.

6.

42 216
7.

Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita,Arany
és Fejlesztő Óvodája
-étkeztetés

571
26 894

571
26 894

571
26 894

571
26 894

Gyömrő Város Önkormányzat
Mesevár,Varázskert és Kastélydom Óvodája
-étkeztetés

654
23 414

654
23 414

654
23 414

654
23 414

Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont összesen

11 623

11 623

11 623

11 623

Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont ( Bölcsőde)

9 623

9 623

9 623

9 623

Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont ( Mkkamakka)

2 000

2 000

2 000

2 000

0
2 362

0
2 362

2 362

0
2 362

2 286

2 286

Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont ( családsegítő)
Hankó István Művészeti Központ összesen
Hankó István Művészeti Központ (művészeti
kp.)

2 286

2 286

76

76

76

76

65 518

65 518

65 518

65 518

Hankó István Művészeti Központ (tájház)
Intézmények összesen

2014. évi maradvány

Átvett pénzeszköz

0

0

Költségvetési,
önkorm.támogatás

Támogatás értékű bevétel

BEVÉTEL

1.

előirányzat

módosított
előirányzat

8.

2015.07.31
9.

előirányzat

módosított
előirányzat

10.

2015.07.31
11.

Tervezett

Terv/előző

12.

2015.07.31
13.

Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany
és Fejlesztő Óvodája
-étkeztetés
Gyömrő Város Önkormányzat MesevárVarázskert és Kastélydom Óvodája
-étkeztetés
Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont összesen
Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont ( Bölcsőde)
Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont ( Mkkamakka)
Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont ( családsegítő)
Hankó István Művészeti Központ összesen
Hankó István Művészeti Központ (művészeti
kp.)
Hankó István Művészeti Központ (tájház)
Intézmények összesen (1-2)

0

0

71

0

0

0

0

Személyi juttatások
KIADÁS
előirányzat

Szociális hozzájárulási adó

módosított
előirányzat

előirányzat

2015.07.31
1.
Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany
és Fejlesztő Óvodája

14.

Dologi kiadások

módosított
előirányzat

előirányzat

2015.07.31

15.

16.

módosított
előirányzat
2015.07.31

17.

18.

19.

151 972

153 085

42 103

42 403

16 633

16 633

0

0

0

0

43 507

43 507

127 110
0

127 930
0

40 096
0

40 319
0

19 330
39 592

19 330
39 592

Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont összesen

44 155

47 000

11 967

12 737

16 186

16 186

Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont ( Bölcsőde)

42 453

45 183

11 515

12 253

13 703

13 703

Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont ( Mkkamakka)

1 702

1 817

452

484

495

495

0
16 442

0
16 524

0
4 476

0
4 499

1 988
18 596

1 988
18 596

16 442

16 524

4 476

4 499

18 342

18 342

254

254

153 844

153 844

-étkeztetés
Gyömrő Város Önkormányzat MesevárVarázskert és Kastélydom Óvodája
-étkeztetés

Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont ( családsegítő)
Hankó István Művészeti Központ összesen
Hankó István Művészeti Központ (művészeti
kp.)
Hankó István Művészeti Központ (tájház)

339 679

Intézmények összesen

344 539

Ellátottak pénzbeli juttatásai

98 642

99 958

Működési célú támogatások

Felújítások

KIADÁS
előirányzat

módosított
előirányzat

előirányzat

2015.07.31
1.

20.

21.

módosított
előirányzat

előirányzat

2015.07.31
22.

23.

Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany
és Fejlesztő Óvodája

módosított
előirányzat
2015.07.31

24.

25.

3 000

1 385

995

995

-étkeztetés
Gyömrő Város Önkormányzat MesevárVarázskert és Kastélydom Óvodája
-étkeztetés
Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont összesen

0

Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont ( Bölcsőde)

0
0

Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont ( Mkkamakka)
Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont ( családsegítő)

0

Hankó István Művészeti Központ összesen
Hankó István Művészeti Központ (művészeti
kp.)
Hankó István Művészeti Központ (tájház)
Intézmények összesen

0

0

72

3 995

2 380

Egyéb felhalmozási célú
kiadások

Beruházások
KIADÁS
előirányzat

módosított
előirányzat

előirányzat

2015.07.31
1.

26.

módosított
előirányzat

előirányzat

2015.07.31

27.

Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany
és Fejlesztő Óvodája
-étkeztetés

Kiadások összesen

28.

módosított
előirányzat
2015.07.31

29.

30.

31.

0
0

0
0

213 708
43 507

213 506
43 507

2 325

0
0

0
0

189 856
39 592

188 574
39 592

Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont összesen

0

100

0

72 308

76 023

Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont ( Bölcsőde)

0

100

0

67 671

71 239

Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont ( Mkkamakka)

0

0

0

2 649

2 796

Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és
Gyermekközpont ( családsegítő)

0

1 988

Gyömrő Város Önkormányzat MesevárVarázskert és Kastélydom Óvodája
-étkeztetés

0

Hankó István Művészeti Központ összesen
Hankó István Művészeti Központ (művészeti
kp.)

0

0
0

0
0

39 514

1 988
39 619

0

0

0

39 260

39 365

Hankó István Művészeti Központ (tájház)

0

0

0

254

254

2 325

100

0

598 485

600 821

Intézmények összesen
komp
személyi

bér_képz
szocho

Bó

469

126

644

174

Mó

452
921

123

368
kieg pótlék

100

személyi
BÖ
MIKKA

szocho
1 122
6

304
2

1608
109

434
30

73

0

9. számú melléklet
…/2015. (… …) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (III .17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzat intézményeinek 2015. évi önként vállalt feladathoz rendelt bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban
Bevételek összesen
szakfeladat/telephely

Intézményi működési bevétel

2014. évi maradvány

BEVÉTEL

1.

előirányzat

módosított előirányzat

2.

2015.07.31
3.

Gyömrő Város
Önkormányzat BóbitaArany és Fejlesztő Óvodája
(összesen)

előirányzat

módosított előirányzat
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2. napirendi pont:
Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról.
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 csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2015/2016. évi fordulójához.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
141/2015. (IX. 28.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2015/2016. évi fordulójához.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

3. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
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
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést
az előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
142/2015. (IX. 28.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést
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az előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

4. napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló.
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
a polgármesteri beszámolót az
előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
143/2015. (IX. 28.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a polgármesteri beszámolót az
előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

5.1. napirendi pont:
Tájékoztató az önkormányzat által biztosított orvosi ügyeleti ellátás jövőbeni biztosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Mezey Attila alpolgármester: Lehet, hogy egy kicsit hosszabb lesz a megszokottól, de várható,
hogy a közeljövőben gyakorta téma lesz majd a város közvéleményében az orvosi ügyelet kérdése,
hiszen - ahogy a képviselő-testület a nyári ülésén döntött erről - felmondták a szolgáltatóval a
jelenleg érvényes szerződésüket. November 21-től, illetve december 1-től várhatóan új szolgáltatója
lesz városunknak, aki ellátja az önkormányzat feladatkörébe tartozó orvosi ügyeleti ellátási
feladatokat. Néhány gondolatot mondana arról, hogyan alakult ki ez a jelenlegi helyzet és miért volt
szükség a felmondásra. Azt tudni kell, hogy az önkormányzat az orvosi ügyeleti szolgáltatás
tekintetében kényszerpályán mozog. Ennek az az oka, hogy saját maguk gazdaságilag képtelenek, és szakmailag nem is indokolt - fenntartani egy orvosi ügyeleti szolgálatot. Az elmúlt harminc
évben ez térségi feladatellátásként valósult meg a városban. Néhány évvel ezelőttig a Központi
Orvosi Ügyelet Kht. látta el, melyben az önkormányzat is közel 50%-os tulajdonnal rendelkezett.
Később viszont Maglód kilépett ebből a szolgáltatásból, így gazdaságilag nem volt tartható az a
rendszer, ami egyébként is elég költségesen működött. Emellett pedig ugyanazzal a jelzővel illeték:
a régi háziorvosi ügyeleti rendszer - de ez az utóbbi években már rég nem ezt a rendszert fedte le,
hiszen csak 2-3 háziorvos vállalt ebben tevékenységet, ők is havonta 2-3 napban. Tehát
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gyakorlatilag a hónap 30 napjából 2-3 napot dolgoztak a háziorvosok itt a város területén, a többi
napon pedig ugyanúgy idegenből hozott orvosokkal látták el a szolgáltatást, akikre nagyon sok
panasz volt abban az időszakban. Annak a szerződésnek a felmondása egyrészt indokolt volt, másik
részről pedig gazdaságilag tarthatatlan volt az a helyzet, hogy éves szinten közel 20 millió forintot
fizessen a város orvosi ügyeleti feladatokra. Emellett azért mondja, hogy kényszerpályán mozogtak,
mert Maglód önkormányzat belépése a rendszerbe a város számára gazdaságilag kedvező volt,
hiszen újra kialakult az a 25 – 30 000 fős ellátási terület, mely mindenféle szakmai fórum
tekintetében is egy elismert szám - tehát akkor működik jól, hatékonyan gazdaságilag egy orvosi
ügyelet, amennyiben körülbelül 25 – 30 000 fős ellátandó terület tarozik ebbe a körzetbe. Városunk
pedig állandó bejelentett és OEP által finanszírozott beteggel csak 17 000 lakossal rendelkezik,
tehát ezért számukra mindenféleképen létszükség az, hogy ezen a területen más önkormányzattal
társulva lássák el ezt a feladatot. Abban az időszakban Maglód elég határozottan elmondta, hogy ő
kizárólag a Rescue-Med Kft-vel hajlandó szerződni, és amennyiben újra közös rendszert
szeretnének létrehozni, ebben az esetben Gyömrő csak elfogadhatta azt, hogy a Rescue-Med Kft-vel
szerződést kötnek és közbeszerzési eljárás keretében őket kiválasszák, mert amennyiben nem,
abban az esetben továbbra is maguk maradtak volna. Tehát ebben az esetben úgy gondolja, hogy
gazdaságilag, illetve területileg is kényszerpályán mozogtak. A kényszerpályát gyakorlatilag ez a
rendszer jelentette, mely az új szolgáltatóval történő szerződéskötés megvolt, ám kiderült, hogy - az
első egy év lelkesedését követően - jelentősen visszaesett a szolgáltató lelkesedése, illetőleg a
szolgáltatás minősége is. Ezt a problémát többször, konzultáció keretében próbálták megoldani.
Úgy gondolja, hogy nem az a helyes döntés, ha bármilyen probléma van, akkor rögtön felrúgják a
szerződést. Akkor úgy gondolták, hogy ezt a helyzetet meg fogják tudni így oldani, de sajnos
többször érkezett negatív kritika. Ő maga is - saját ismeretségi körben - el kellett ismerje, hogy
többször merül fel a szolgáltatással kapcsolatos probléma. Ebben az esetben viszont lépni kellett,
ezért volt az, hogy a nyári időszakban felmondták a szolgáltatási szerződést. Ennek az volt az oka,
hogy a mostani szeptember 28-i ülésünk már késő lett volna a szerződés felmondására, hiszen
három hónapos felmondási határidő van a szolgáltatási szerződésben. Ugyanakkor január 1-jével
nem szerettek volna szerződést felmondani és váltani az ünnepek miatt. Praktikusabb lesz december
1-jével elindítani a szolgáltatást egy kipróbált üzemeltetővel és szolgáltatóval nekimenni az év
végének, illetőleg annak az ünnepi időszaknak, amikor egyébként is lényegesen több a
megbetegedés és az eset az ügyeleten, mint az év többi időszakában. Úgy gondolja, hogy ez az
augusztusi döntésük abszolút indokolt volt, és szakmailag alátámasztottnak mondható. Volt
képviselő társuk, aki felvetette a szakmai konzultáció hiányát ezen a területen, úgy gondolja, hogy
városvezetői és bizottsági szinten eleget foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és a szerződés felmondása
nem azt jelentette, hogy elfelejtik ezt a kérdést, hanem azt, hogy új lehetőséget teremtenek arra
vonatkozóan, hogy az önkormányzat döntési helyzetbe kerüljön, hogy hogyan kívánja megoldani a
jövőben az orvosi ügyeleti szolgáltatást. Mert ez a kérdés jelen pillanatban még az önkormányzat
feladata és kötelességük az, hogy a lakosság legjobb ellátási színvonalát próbálják megtalálni.
Azonban az a helyzet most sem változott, hogy jelenleg is kényszerpályán mozognak, és ebben a
nagyon szűk mozgástérben kell megtalálniuk azt a rendszert, illetve azt a szolgáltatót, aki a városi
feladatokat ügyeleti ellátási szinten meg tudja oldani. És akkor felvázolja, hogy érthetőbb legyen
Horváth István képviselő társának is a helyzet, mert lehet, hogy szóban elmondva ez nem elég
egyértelmű. A kényszerpályát próbálja ismertetni. Elmondta, hogy 25 – 30 000 fő kell ahhoz, hogy
egy ilyen szolgáltatás jól működjön. Vecsés, Üllő, Ecser, Maglód, Gyömrő Város Önkormányzata,
Pécel, és Gyömrőtől kicsit keletebbre található Mende. Vecsés és Üllő között jó közlekedési
kapcsolatok vannak, az ő területük ügyeleti szolgáltatóval ellátott. Azonban Ecser, Maglód,
Gyömrő, Mende, vagy Pécel viszonylatában semmilyen keresztirányú közlekedés nincs. Minimális
szakmai elvárás, hogy az érintett települések között, akik egy rendszerbe tartoznak, legyen
keresztirányú közlekedés. Gyakorlatilag Ecserről, Maglódról, Gyömrőről, Üllőre, vagy Vecsésre
átjutni az ügyeleti időszakban szinte lehetetlen tömegközlekedéssel. Ugyanez a helyzet Pécellel is.
Tehát Pécelre átjutni is sugár irányú közlekedéssel Budapesten keresztül lehet. Gyakorlatilag kiesik
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az ügyeleti szolgáltatás szakmai szempontjai szerint Pécel, Vecsés és Üllő. Ezek azok a települések,
akikkel gyakorlatilag képtelen ügyeleti szolgáltatás létrehozni pontosan azért, mert nincs
tömegközlekedés a települések között. Logikusan marad Ecser, Maglód, Gyömrő, és mellé
bevehetnék még Sülysáp települést, akihez van összekötött tömegközlekedésük. Ez az a
kényszerpálya, amit említett, hogy ezek között a települések között tudnak ügyeleti szolgáltatást
létrehozni. Péterit azért nem említené, mert nekik megoldott az ügyeleti szolgáltatása, ők Monorhoz
tartoznak, ami járásközponti település, ezért nem fognak mással létrehozni ügyeleti szolgáltatást.
Tehát összesen négy település marad, akikkel gondolkodhatnak abban, hogy ügyeleti szolgálatot
hozzanak létre. Innentől kezdve közülük kell választani. Maglóddal mindig nehéz volt az
együttműködés, és ők most sem kívánnak ügyeleti szolgáltatót váltani. Tehát, ami a szakmai
anyagban is szerepelt előterjesztésként, maradt Ecser, Gyömrő, Mende. Mende településsel nem
azért nem működtek együtt eddig, mert nem lehetett volna, hanem azért, mert őket idén december
31-ig szolgáltatási szerződés kötötte. Tehát azért kellett most lépni, mert egyedül most van arra
lehetőségük, hogy a több mint 4 000 fős településsel, Mendével együtt egy olyan normális kiosztású
és reális szolgáltatási területet hozzanak létre, amely finanszírozható és szakmailag is jó
kapcsolatokkal rendelkező, tömegközlekedésben és úthálózatban is rövid a megközelítési távolság.
Tehát innen jött Ecser, Gyömrő és Mende településnek a kapcsolata. Ez jelenti hozzávetőlegesen a
25 – 30 000 fő közötti lakos létszámot, ez ideális mindenféle területen. Finanszírozható, és jó a
terület működése. Maglódtól indult el, de ők nem kívánnak más szolgáltatóval dolgozni, csak
kizárólag a Maglódon dolgozó Rescue-Med Kft-vel. Tehát innentől kezdve javasolták azt, hogy
jöjjön létre a Mende, Gyömrő, Ecser központ. Gyömrőn van éjszakai gyógyszertári ügyelet, tehát
számukra is ez kedvező. Régen is ebben az épületben volt az ügyelet központja, és az Ecseri
lakosság ismeri, megszokta és szerette ezt a régi ügyeleti rendszert. Tehát ez egy logikus és
kifejezetten gazdaságosan működtethető rendszer lett volna. Sülysápot most azért nem veszi ide,
mert Sülysáphoz tartozik Úri és Úrival együtt a megközelítési távolság Gyömrőről Sülysápra és
Úriba már túlságosan sok és szakmailag nem támogatható az, hogy ha Gyömrőre Úriból kell
visszafele indulni az orvosnak, ha valami sürgős eset, infarktus, vagy bármilyen más komolyabb
probléma történik. Tehát Sülysáp kiesik az Úrival való szoros kapcsolata miatt, maradt Mende,
Ecser, Gyömrő település. Mind a két település polgármesterével sikerült ebben a tekintetben
megállapodni, mindannyian üdvözölték azt, ha egy gyömrői szolgáltatási központú szervezet jön
létre. Mende kifejezetten üdvözölte, hiszen megtekintették képviselő-testületi szinten is a gyömrői
ügyeletnek a felújított épületét. Elmondták, hogy óriási a különbség az eddigihez képest. Ők
örülnének, hiszen a lakosságuk is sokkal inkább Gyömrőre jár egészségházba, gyógyszertárba,
ügyet intézni, mindenhova. Tehát ők sokkal jobban szeretnék azt, ha Gyömrőhöz tartozhatnának,
hiszen Mende egyébként is nagyon jó kapcsolatot ápol Gyömrővel. Ecser számára pedig ugyancsak
problémák voltak a jelenlegi szolgáltatóval és emiatt ők úgy gondolták, hogy jobb lenne számukra a
gyömrői szolgáltatói rendszert választani. A jelenlegi helyzet az, hogy pályázat kiírásának
keretében kellene erre a három településre választani ügyeleti szolgáltatót. István felvetette a
konzultációnak a szükségességét. Megkérdezi Horváth Istvánt, hogy tudja-e, hogy mennyi
Gyömrőnek az OEP finanszírozása az orvosi ügyelet tekintetében?
Horváth István képviselő: Alpolgármester úr, aki foglalkozik vele, biztos pontos számot tud
mondani.
Mezey Attila alpolgármester: Így van, csak gondolta, hogy konzultáljanak. A felelőtlen írogatásnak
köszönhetően és a felelőtlen képviselői hozzáállásnak súlyos ára van, és súlyos árat kell érte fizetni.
Ezt jelenleg nem tudják a képviselőkre átruházni, így az önkormányzatnak kell majd megfizetni.
Ugyanis Ecser a kiélezett belpolitikai helyzet miatt - ami az ügyelettel kapcsolatban nyilvánosságra
került, holott két testületi ülésen is tárgyalták a kérdést, és a polgármesterrel kötött megállapodás
ellenére - nem tudtak döntésre jutni az ügyelet tekintetében. Tehát jelenleg Ecser nem kíván ebbe
beleszállni és 2016 májusáig elhalasztották ezt a döntésüket. A mendei és a gyömrői orvosi ügyeleti
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szolgáltatásról tudnak jelen pillanatban beszélni. Mende eltökélt és továbbra is szeretné ezt a
szolgáltatást választani, Ecser pedig kivár, megvárja, hogy rendeződjön ez a helyzet, tehát a testület
úgy döntött, hogy májusig, ameddig az ő szolgáltatási szerződésük él a Rescue-Med Kft-vel, addig
nem váltanak. Polgármester úr is elmondta, hogy számára rendkívül kellemetlen volt ez a helyzet,
mert annak ellenére, hogy vele a megállapodás megtörtént, a testületen ezt nem tudta keresztül vinni
és a szerződésnek a jóváhagyása testületi szinten nem tudott megtörténni. Ez sajnos azt
eredményezi, - ahogy a gazdasági számokat említette - hogy az ügyeleti szolgáltatás költsége
három, vagy két település viszonylatában konstans. Az orvosnak ott kell lenni, a sofőrnek ott kell
lenni, a nővérnek ott kell lenni. Összesen némi kis gyógyszer költség, illetőleg az üzemanyag
költség, ami az autónál felmerül és plusz kiadásként szóba jöhet. De sajnos ez azt jelenti, hogy
Ecser visszakozása miatt ezt a rendszert nem tudják ezzel a 25 000 fővel működtetni, csak 21 000
fővel. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzatnak néhány százezer forint többlet kiadást fog jelenti
ennek a rendszernek a működtetése. Az eddigi konstrukció szerint, jelentősen olcsóbb lett volna a
jelenlegi szolgáltatóhoz képest is, körülbelül 200.000,- forinttal. Így most körülbelül 2 – 300.000,forintos növekedést fog jelenteni várhatóan az ügyelet költségein. Bárkit is választanak
szolgáltatónak, nem tudja a költségeket olcsóbbra kihozni, mert ki lehet számolni a munkabéreket,
hogy mennyibe kerül, orvos, nővér, sofőrnek a bére, semmi titok nincs ebben. A lényeg tehát jelen
pillanatban az, hogy a táblán lévő rendszerből lehet választani, gyakorlatilag előttük más lehetőség
nincs, mint az, hogy egy pályázat kiírásának a keretében kiválasszák az új ügyeleti szolgáltatót, és
remélik, hogy ez a szolgáltató most már kifogástalanul és a lakosság legnagyobb megelégedésére
fogja végezni a feladatát. Eddig volt már házi orvosi ügyeleti rendszerük, az nem vált be. Volt egy
kistérségi, helyből létrehozott orvosi ügyeleti szolgáltatásuk, az sem vált be. Most próbálnak
körülnézni nagy országos szervezetek között, akik, ha máshol az országban orvosi feladat
ellátásánál el tudják végezni a feladatukat, akkor várhatóan az ő 20 000 fős településükön is meg
fognak tudni birkózni. Az orvosi ügyelet tekintetében jelen pillanatban ezt a helyzetet tudja a
testület elé tárni. A pályázat eredményéről természetesen dönteni fognak és nagyon reméli, hogy
sikerül olyan szolgáltató rendszert választani, aki leginkább panasz mentesen és a lakosság
megelégedésére fogja végezni a feladatát. Várhatóan a novemberi testületi ülésen kell majd dönteni
ebben a kérdésben. Úgy gondolja, hogy addig is ezt a szakmai konzultációt le tudják folytatni.
Maga részéről biztos kellemetlennek érezné Horváth István helyében azt a kérdést, hogy egy
testületi ülésen kétszer is kiderül, hogy téves információkat lebegtetett a lakosság felé. Volt olyan,
aki megkérdezte tőle, hogy bezárt az ügyelet, akkor most hova kell mennie? Nem, de nem gondolja,
hogy adott esetben pánikkeltés miatt kellene eljárást indítaniuk. Azt gondolja, hogy ez szakmailag
egy megalapozott döntés és a jövőben is csak szakmailag megalapozott döntéseket kívánnak hozni.
Úgy gondolja, hogy ebben a tekintetben a testület jól döntött, és a novemberi ülésükön is
szeretnének szakmailag megalapozott döntést hozni.
Horváth István képviselő: Köszöni szépen a szót. Ha már többször megszólította őt alpolgármester
úr, és a szót megkapta, reagálna egy-két dologra. Ez a polémia két éve kezdődött, és amikor szó volt
róla, hogy tarthatatlan ez az állapot, gondolja ugyanúgy arról is készült egy egyeztetés. Biztos volt
akkor is egy türelmi határ, mint ezen vállalkozás esetében is, nem egyik pillanatról a másikra került
felrúgásra az akkori szerződés. Nem szeretne a múlttal foglalkozni, de azt mindannyian tudták az
elmúlt másfél két évben, hogy milyen minőségű orvosi ügyelet került a városba. Úgy látszik, hogy
ezzel a vezetés achilles sarkára tapintott, hogy az orvosi ügyelet kérdését felvetette. De az a cinikus
megfogalmazás, hogy Ecser azért nem csatlakozik az új ellátandó orvosi ügyelethez, mert itt
politikai belharc van, nem gondolja, hogy ezt komolyan el lehet hinni. Örül neki, hogy az újságuk
ennyire hatásos más településre vonatkoztatva is, hogy eljutnak a hírek és az információk és ebből
egy majdnem országos horderejű témát kell felhozni. Nem gondolja, hogy Ecser pontosan ezért
lépett volna vissza, sokkal inkább más dolgok húzódnak a háttérben. A Maglóddal való közös
együttműködés az sokkal inkább helyálló. Teljes mértékben elutasítja, mert ez teljes mértékben
elferdítése a dolgoknak. Nagyon könnyű az elmúlt másfél két évnek a felelősségét egy ellenzéki
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véleményére ráfogni. Természetesen meg lehet kérdezni az ecseri polgármestert is erről, akár
írásban akár szóban. Lehet, hogy ezt követően nem kíván majd reagálni és nem hiszi, hogy ebbe
más települést be kellene vonni. Az végre üdvözlendő, hogy elmozdulás lesz ebben az áldatlan
helyzetben. Örül neki lakosként is, illetve képviselőként is, hogy végre pont kerül a másfél két éves
nehéz és áldatlan helyzetre. Azok a lakosok, akik nem voltak megelégedve, valószínűleg üdvözölni
fogják az önkormányzat azon döntését, hogy elindul remélhetőleg egy kedvezőbb orvosi ügyelet.
Azok alapján, ahogy fölvázolta Tisztelt Alpolgármester úr, úgy tűnik, hogy minden rendben van és
minden maximálisan tökéletesen működött az önkormányzatnál az elmúlt két évben az orvosi
ügyelet kérdésében. Örül neki, hogy ezt így vázolta, de többen másként látják mindezt. Azt is
reméli, hogy a jövő, majd mást hoz. Köszöni szépen.
Gyenes Levente polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 5. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
név szerinti szavazással a 132/2015. (VIII. 07.) Kt. határozatát
az alábbiak szerint módosítja:
Képviselő-testület a Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat
megszervezésére és működtetésére pályázatot ír ki.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente
Ducsai Sándor
Fábián Béla
Hodruszky Lajos
Horváth István

igen
igen
igen
igen
igen

Kossuth László
Mezey Attila
Sas Zoltán
Szabó Zsolt
Székely Attila

igen
igen
igen
igen
igen

144/2015. (IX. 28.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
név szerinti szavazással a 132/2015. (VIII. 07.) Kt. határozatát
az alábbiak szerint módosítja:
Képviselő-testület a Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat
megszervezésére és működtetésére pályázatot ír ki.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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5.3. napirendi pont:
Döntés a közbeszerzési tervben jóváhagyott „Gyömrő város vízhálózatának részleges
vezetékcseréje és felső tárazó felújítása 1450 m 300 mm átmérőjű KPE vezeték cseréje és 500
m3-es tárazó felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Ducsai Sándor: Egy nagyon rövid észrevétele van. Tudja, hogy szükséges munka és támogatni is
fogja. Van-e hivatalos dokumentum, vagy egy központilag összeállított segédlet? Van egy
dokumentum, ami a KEOP-ból támogatott projektek költségmutatóit, ezek átlagát foglalja össze.
Tehát lehetne belőle következtetni, hogy egy adott beruházás az irreálisan eltér-e az átlagostól.
Ebből a dokumentumból a nyertesként kihozott pályázat 155%-ban tér el az átlagtól, amit nyilván
nem lehet minden esetben az átlaghoz hasonlítani. Nyilván minden projektet külön-külön kell
minősíteni és látja, hogy a másik két pályázó még a jelenleginél is magasabb összeggel adott
ajánlatot. Ennek ellenére csak annyi kérése, vagy javaslata lenne, hogy ha az önkormányzatnak van
annyi mozgástere, akkor az ilyen nagyságú beruházásokat elsősorban nyílt közbeszerzés formájában
és ne meghívásos rendszerbe bonyolítsa le. Ennek a szakmai részét Jegyző úr, vagy az
önkormányzat szakmai vezetője jobban tudja, mint ő, de van egy ilyen lehetőség mindenki számára.
Megnyugtató lenne. Tudja, hogy a 15% jogosan és pontosan meghatározva történt, de azért itt 10
millió forintos tételekről beszélnek.
Gyenes Levente polgármester: Az árazás nagyon sokszor a domborzati viszonyok tekintetében is
elég komoly. Tehát nem mindegy, hogy a maglódi dombokhoz kell ezt a beruházást biztosítani,
illetve itt a főutak mentén van a vízvezeték csere. Másrészt az sem mindegy, hogy milyen
beruházóval végeztetik a munkát, aki valóban olyan szintű garanciákat tud vállalni, ami alapján, ha
valami probléma van, akkor 2-3 év múlva is vissza lehessen hívni. Valóban ő is ismeri ezt a KEOPos táblázatot és korántsem mindegy, hogy egy alföldi homokos sík területű vidéken kell ugyanezt
megvalósítani, vagy esetleg egy dimbes-dombos külterületen lévő helyen. Egyébként képviselő
társának igaza van és éppen azt ítélte meg, hogy bőven beleférnek az eltérésbe ezekkel a nehezített
körülményekkel.
Mezey Attila alpolgármester: Nagyon egyszerű oka van mégpedig az, hogy az Arany János utca és
a 31-es út közötti jelenleg stabilizálatlan földútnak a stabilizált burkolattal történő ellátása is benne
van ebben a projektben. Ez nem kifejezetten a nyomvonal feletti út helyreállítást jelenti, hanem ettől
egy kicsit szélesebb és jelentősen költségesebb útépítést foglal magában. Tehát az az eltérés oka,
hogy itt egy út rehabilitáció történik. Itt nem lehet olyan pontosan felvágni az útnak a szélét - hiszen
főútról van szó. Ez indokolja azt, hogy ha már úgyis össze van vágva az út a beruházás alatt, akkor
a város számára ezt a rendkívül lényeges és fontos beruházást is meg tudják valósítani, hogy a 31-es
útra egy szilárd burkolatú kivezetést tudjanak biztosítani az Erzsébet telepről. Majd meglátják, hogy
mennyi lesz ennek az útnak a forgalma, mennyien használják majd, mit szólnak ehhez majd az
Erzsébet utcai, Arany János utcai lakók is. Ennek a hatásait majd figyelembe kell venni az
elkövetkezendő egy évben. Abban az esetben tudnak majd arról dönteni, hogy esetleg hivatalosan
egy szilárd burkolattal történő ellátást is lehet majd adni, de a mostani beruházás során elkészült
utat, illetve ez a bitumenemulziós záró réteg már egy kiváló alapot fog biztosítani, hogy később már
csak a szilárd aszfaltburkolatot kelljen ráteríteni. Ahogy az előterjesztésben is benne van ez egy- a
beruházáshoz tartozó, de nem feltétlenül legszükségesebb plusz munka, ami a város számára
viszont nagyon-nagyon előnyös.
Gyenes Levente polgármester: Köszöni szépen a tájékoztatást. Megkérdezi Ducsai Sándor
képviselőt, hogy elfogadhatónak tartja-e a választ.
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Ducsai Sándor képviselő: Igen.
Gyenes Levente polgármester: Ha jól tudja, ugyanilyen bitumenemulziós technológiával csinálták
meg a laktanyába vezető utat.
Mezey Attila alpolgármester: Igen.
Székely Attila képviselő: Egy nagyon nagy álmuk valósult meg azzal, hogy az Erzsébet telepnek ez
a része összeköttetésbe kerül a 31-es úttal.
Horváth István képviselő: Ha ez már felmerült és szóba került, azért elmondaná, hogy korábban,
akár a polgármesteri kerekasztal beszélgetésen is felmerült, és a szervezetük programjában is benne
volt a 31-es út összekötése az Erzsébet teleppel. Két korábbi képviselő, Hajdú András és Simon
László is járt a maglódi önkormányzatnál. Maglód napokon belül meg fogja keresni Polgármester
urat azzal a nyilatkozattal. Korábban Maglódra volt fogva, hogy nem járul hozzá, mint
önkormányzat ehhez az úthoz. Ez az útszakasz korábban a maglódi önkormányzat tulajdonában
volt. Tabányi Pál Maglód polgármestere írásban nyilatkozott arról, hogy hozzájárul ennek az
útszakasznak a kialakításához.
Gyenes Levente polgármester: Köszöni szépen. Természetesen minden politikai csapatnak benne
volt a programjában ez a kijáró út, hiszen ezen a területen három Gyömrő 2000 Körös képviselő is
lobbizott ezért az útért. Úgy gondolja, - mint egykori Szt. Imre utcai lakos - hogy ez egy nagyon
fontos beruházás lesz. Összességében az egész város tekintetében a vizes beruházásuk lett fontos,
hiszen még biztonságosabb lesz az ivóvíz ellátás, az Erzsébet telepieknek pedig egy régi vágya és
az önkormányzat részéről pedig egy régen megígért beruházás valósult meg. Egyéb kérdés,
hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi
határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
név szerinti szavazással dönt arról, hogy a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122/A.§ szerinti, a
Gyömrő város vízhálózatának részleges vezetékcseréje és felső tárazó felújítása
1450 m 300 mm átmérőjű KPE vezeték cseréje és 500 m3-es tárazó felújítása
eredményessé nyilvánítja.
Az eljárás nyerteséül „DREI” Gáz- Víz és Csatornaépítő Kkt.
1171 Budapest, Csabamező u. 15.
ajánlati ár: 119.300.000,- Ft
jelöli meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eredményt hirdesse ki a mellékletben
szereplő tartalmú összegzés megküldésével, és az eljárás nyertesével a
szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
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Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente
Ducsai Sándor
Fábián Béla
Hodruszky Lajos
Horváth István

igen
igen
igen
igen
igen

Kossuth László
Mezey Attila
Sas Zoltán
Szabó Zsolt
Székely Attila

igen
igen
igen
igen
igen

145/2015. (IX. 28.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
név szerinti szavazással dönt arról, hogy a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122/A.§ szerinti, a
Gyömrő város vízhálózatának részleges vezetékcseréje és felső tárazó felújítása
1450 m 300 mm átmérőjű KPE vezeték cseréje és 500 m3-es tárazó felújítása
eredményessé nyilvánítja.
Az eljárás nyerteséül „DREI” Gáz- Víz és Csatornaépítő Kkt.
1171 Budapest, Csabamező u. 15.
ajánlati ár: 119.300.000,- Ft
jelöli meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eredményt hirdesse ki a mellékletben
szereplő tartalmú összegzés megküldésével, és az eljárás nyertesével a
szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

6. napirendi pont:
Döntés a Gyömrői Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról.
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 Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát
(továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja:
1./ Az SZMSZ VII. fejezete az alábbi 13/A.3. ponttal egészül ki:
13/A.3. Funkcionális függetlenség elemei:
A költségvetési szerv vezetője köteles biztosítani a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét,
különösen az alábbiak tekintetében:
 az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján és soron kívüli
ellenőrzések figyelembevételével;
 az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása;
 az ellenőrzési módszerek kiválasztása;
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 következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése;
 a belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és a nemzetközi, valamint az
államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardokkal
összhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem
vonható be.
A belső ellenőr nem vehet részt a költségvetési szerv operatív működésével kapcsolatos
feladatok ellátásában, különösen az alábbiakban:
 a költségvetési szerv működésével kapcsolatos döntések meghozatala, ide nem értve a
Bkr. 21. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltakat;
 a költségvetési szerv bármely végrehajtási vagy irányítási tevékenységében való részvétel;
 pénzügyi tranzakciók kezdeményezése, vagy jóváhagyása, vagy kötelezettség vállalása, a
belső ellenőrzési egységre vonatkozókon kívül;
 a szervezet bármely, nem a belső ellenőrzési egység által alkalmazott munkatársa
tevékenységének irányítása, kivéve, ha ezek a munkatársak szakértőként segítik a belső
ellenőröket;
 belső szabályzatok elkészítése, a belső ellenőrzésre vonatkozókon kívül;
 intézkedési terv elkészítése, a belső ellenőrzésre vonatkozókon kívül.
A belső ellenőrnek tevékenysége során függetlennek, külső befolyástól mentesnek, pártatlannak
és tárgyilagosnak kell lennie.
A belső ellenőrzést végző személy, szervezeti egység vagy szervezet tevékenységének tervezése
során önállóan jár el, ellenőrzési terveit kockázatelemzésre alapozva és a soron kívüli
ellenőrzések figyelembevételével állítja össze.
A vizsgálatvezető az ellenőrzési programot szakmai megítélésének megfelelően állítja össze.
A belső ellenőr önállóan állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat
tartalmazó ellenőrzési jelentést.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
146/2015. (IX. 28.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát
(továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja:
1./ Az SZMSZ VII. fejezete az alábbi 13/A.3. ponttal egészül ki:
13/A.3. Funkcionális függetlenség elemei:
A költségvetési szerv vezetője köteles biztosítani a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét,
különösen az alábbiak tekintetében:
 az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján és soron kívüli
ellenőrzések figyelembevételével;
 az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása;
 az ellenőrzési módszerek kiválasztása;
 következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése;
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 a belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és a nemzetközi, valamint az
államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardokkal
összhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem
vonható be.
A belső ellenőr nem vehet részt a költségvetési szerv operatív működésével kapcsolatos
feladatok ellátásában, különösen az alábbiakban:
 a költségvetési szerv működésével kapcsolatos döntések meghozatala, ide nem értve a
Bkr. 21. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltakat;
 a költségvetési szerv bármely végrehajtási vagy irányítási tevékenységében való részvétel;
 pénzügyi tranzakciók kezdeményezése, vagy jóváhagyása, vagy kötelezettség vállalása, a
belső ellenőrzési egységre vonatkozókon kívül;
 a szervezet bármely, nem a belső ellenőrzési egység által alkalmazott munkatársa
tevékenységének irányítása, kivéve, ha ezek a munkatársak szakértőként segítik a belső
ellenőröket;
 belső szabályzatok elkészítése, a belső ellenőrzésre vonatkozókon kívül;
 intézkedési terv elkészítése, a belső ellenőrzésre vonatkozókon kívül.
A belső ellenőrnek tevékenysége során függetlennek, külső befolyástól mentesnek, pártatlannak
és tárgyilagosnak kell lennie.
A belső ellenőrzést végző személy, szervezeti egység vagy szervezet tevékenységének tervezése
során önállóan jár el, ellenőrzési terveit kockázatelemzésre alapozva és a soron kívüli
ellenőrzések figyelembevételével állítja össze.
A vizsgálatvezető az ellenőrzési programot szakmai megítélésének megfelelően állítja össze.
A belső ellenőr önállóan állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat
tartalmazó ellenőrzési jelentést.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

7. napirendi pont:
Döntés a 32/2000. (XII.13.) sz., Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének a
közművelődésről szól önkormányzati rendelet módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 8. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi rendelet-tervezetbe foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének
a közművelődésről szóló 32/2000.(XII.13.) sz.
önkormányzati rendelete módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 7.
pontjában és a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján a közművelődésről szóló 32/2000.
(XII.13.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet
alkotja.
1.§
86

A rendelet 8.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az Önkormányzat fenntartóként az alábbi intézményeket működteti:
- Hankó István Művészeti Központ (2230. Gyömrő, Fő tér 1/b.)
- Tájház
(2230. Gyömrő, Gróf Teleki u. 46.)
- Gyömrő Városi Könyvtár (2230.Gyömrő, Táncsics M. út 43.)

2. §
A rendelet 9.§ (3) bekezdése hatályát veszti.
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: 10 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
17/2015. sz. önkormányzati rendeletét
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének
a közművelődésről szóló 32/2000. (XII.13.) sz.
önkormányzati rendelete módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 7.
pontjában és a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján a közművelődésről szóló 32/2000.
(XII.13.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet
alkotja.
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1.§
A rendelet 8.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az Önkormányzat fenntartóként az alábbi intézményeket működteti:
- Hankó István Művészeti Központ (2230. Gyömrő, Fő tér 1/b.)
- Tájház
(2230. Gyömrő, Gróf Teleki u. 46.)
- Gyömrő Városi Könyvtár (2230.Gyömrő, Táncsics M. út 43.)
2. §
A rendelet 9.§ (3) bekezdése hatályát veszti.
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

8. napirendi pont:
Döntés a bölcsődei gondozási intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltak:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az alábbi határozatot hozza:
A 21/2014. (XI.27.) a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjakról
szóló önkormányzati rendeletet - mely meghatározza a fizetendő bölcsődei gondozási
intézményi térítési díjakat is - nem módosítja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
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147/2015. (IX. 28.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
A 21/2014. (XI.27.) a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjakról szóló
önkormányzati rendeletet - mely meghatározza a fizetendő bölcsődei gondozási intézményi
térítési díjakat is - nem módosítja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

9. napirendi pont:
Döntés a Bölcsőde és Gyermekközpont működtetésének szakmai programjának elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 10. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltak:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a Bölcsőde és Gyermekközpont
működtetésének szakmai programját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
148/2015. (IX. 28.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Bölcsőde és Gyermekközpont
működtetésének szakmai programját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

10. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő, 215 hrsz-ú ingatlanból 400 m2 terület megvásárlásáról, út céljára.
Gyenes Levente polgármester: Ez a téma már sokszor volt bizottság előtt, Szél Erzsébet és lánya
tulajdona ez az ingatlan, és mivel a lánya gondnokság alá kerül, ezért szeretnék a szerződés mielőbb
megkötni. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 11. sz. mellékletét képező előterjesztés
alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a Gyömrő, 215 hrsz-ú ingatlanból 400 m2 területű ingatlant,
út kialakítása céljából, bruttó 4.000.000 Ft vételáron megvásárolja Erőss Rita (tulajdonos)
és Erőss Erzsébet (haszonélvező) Gyömrő, Petőfi u. 7. sz. alatti lakostól.
A vételár megfizetése két részletben történik: 2015. évben 1.500.000,- Ft 2016. évben 2.500.000,Ft, mely összeg a költségvetésbe betervezésre kerül.
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést kösse meg és az út területének a teljes
területből történő leválasztásához a telekalakítási eljárás lefolytatására a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
149/2015. (IX. 28.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrő, 215 hrsz-ú ingatlanból 400 m2 területű ingatlant,
út kialakítása céljából, bruttó 4.000.000 Ft vételáron megvásárolja Erőss Rita (tulajdonos)
és Erőss Erzsébet (haszonélvező) Gyömrő, Petőfi u. 7. sz. alatti lakostól.
A vételár megfizetése két részletben történik: 2015. évben 1.500.000,- Ft 2016. évben
2.500.000,- Ft, mely összeg a költségvetésbe betervezésre kerül.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést kösse meg és az út területének a
teljes területből történő leválasztásához a telekalakítási eljárás lefolytatására a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos.

11. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Gyömrő, Széchenyi u. 12. szám
alatti ingatlan értékesítéséről.
Gyenes Levente polgármester: Nem tudja, hogy mindenki számára kiderült-e, hogy pontosan mi a
projekt lényege? Ott most van egy gazos udvaruk, ennek a projektnek a keretében egy értéknövelő
beruházással egy társasházat építenének, mivel a Széchenyi utcán lehet társasházat építeni. Egy
gyömrői csapatról van szó, akik egy alternatív technológián dolgozva különböző szabályosításokon
és engedélyezési eljárásokon végigvivő, mintaházakat építenek országszerte. Ez egy
könnyűszerkezetes új technológia, melynek az összes fontos szakmai engedélye megvan. Ők
felajánlották, hogy az önkormányzat területén is ilyet építenének bemutató jelleggel. Úgy gondolja,
mivel helyi érdekeltségű vállalkozóról van szó; Kácsándi Zsolt neve talán mindenkinek ismerős,
Fekete Józseffel csinálták a RUSTIC Fürdőszoba szalont. Utána Kácsándi Zsolt márcsak ezzel a
témával foglalkozott, hat éves munkával fejlesztették ki ezt a technológiát, illetve hozták be
Magyarországra. Úgy gondolja, jó üzletet fognak csinálni, nem a telek értékének többszörösét, de
emelt értékét kapják vissza, egy kézzelfogható, használható lakással. Amiből eddig kiadásuk volt,
abból a jövőben bevételük tud származni, hiszen a társasház kiadásával, vagy valamilyen szociális
hasznosításával az önkormányzat előnyökhöz tud jutni. Kérdés, hozzászólás?
Sas Zoltán képviselő: Ismerve ennek a technológiának a részleteit ezzel nem is szeretne vitatkozni,
hiszen nyilván ez egy fontos pont lett a város életében. De arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a
kiküldött anyaghoz nem volt csatolva értékbecslői szakvélemény. Amennyiben 1/1-es
tulajdonosként nem csak visszterhes vagyonátruházással, hanem akár csere formájában is
elidegenítünk egy ingatlant, akkor úgy gondolja, hogy szükséges hozzá egy ingatlanszakértői
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vélemény, hogy az értékeket pontosan tudják. Mennyi a telek érték, mennyi az a bekerülő
épületérték, amit kapnak érte? Nem állítja azt, hogy rosszul járnak, és nem állítja azt, hogy rosszul
járnak emiatt, mert nem hívnak értékbecslőt. Szeretné felhívni a figyelmet, hogy a VI. kerületben
ezért lett gyanúsított az egész testület. A maga részéről ezért fog tartózkodni.
Ducsai Sándor képviselő: Arra lenne kíváncsi, hogy van-e hivatalos formában, vagy akár nem
hivatalosan is a településünknek elképzelése a társasházakkal kapcsolatban? Gyakorlatilag minden
helyi szervezet megfogalmazta, hogy az nem mutat jó irányba, ha a település belső részeiben még
mindig épülnek társasházak. A rövidtávú hasznát látja úgy, ahogy Polgármester úr elmondta, az
logikailag abszolút egy érthető dolog. Hosszú távon mégis úgy gondolja, hogy talán nem jó.
Általában a társasházakkal kapcsolatos koncepciókra lenne kíváncsi.
Gyenes Levente polgármester: Van, alapvetően ez megfogalmazódott már nyolc évvel ezelőtt,
amikor az összes gyömrői kis utcában letiltotta a társasházépítést az önkormányzat. Csak a főút
vonalaik mellett, - tehát Széchenyi utca, Táncsics M. út, Szent István út - lehet társasházat építeni,
úgy, hogy a megfelelő parkoló felületet az udvaron belül minden esetben biztosítani kell, és nem
lehet külső parkoló felületet megváltani. Arra csak üzlethelyiség esetében van mód, ha valaki
üzletet létesít egy területen, mert akkor nem feltétlenül kell, az udvaron belül kell biztosítani az
összes parkolóhelyet, lehet az utcán is, de akkor az önkormányzat részére ezért megváltást kell
fizetni. Tehát nem az önkormányzatnak kell gondoskodni a parkolóhely létrehozásáról. Ez akkor a
testületben teljes körű konszenzussal járt, hiszen éppen Simon László egykori képviselő volt az
egyik előterjesztője ennek az elképzelésnek. Ő is abszolút tudott csatlakozni hozzá, hiszen akkor
nagyon sok belső kis utcában társasház épült, és javasolta, hogy a főutak kivételével ezeket az
építkezéseket állítsák le. Ez mind a mai napig érvényben van, tehát a város övezeti besorolása így
fogalmazódott meg. Azóta se került sor ennek a felülvizsgálatára, hiszen senki részéről nem
érkezett erre igény, hogy ezt valamilyen módon vizsgálják felül. Ez elfogadott lett mind az
önkormányzat, mind a lakosság és a vállalkozók részéről.
Varga Ernő jegyző: Egy kiegészítéssel szeretne élni a képviselő-testület felé. Két-három hónappal
ezelőtt döntöttek arról, hogy a vagyonkatasztert felül kell vizsgálni, ennek a folyamata jelen
pillanatban is zajlik. Képviselő úrnak igaza van, a Széchenyi út 12. szám alatti ingatlanról is készült
értékbecslés. Eperjes úr, - aki mióta vagyonkataszter kötelező és rendelkezésekre áll a
településeknek - ezt elkészítette. Ez alapján az ingatlan értéke 10 millió forint. Ott volt azon az
előzetes egyeztetésen, ahol tárgyalták ezt a témát a vállalkozóval, és egy 69-70 m2-es újépítésű
lakásról nyilatkozott. Az önkormányzat ügyvédjével egyeztetve ez még majd a testület elé kerül, de
legfontosabb most a tulajdonosi hozzájárulás és a megállapodás megkötése. Úgy érzi, hogy itt
vagyongyarapodás fog történni.
Gyenes Levente polgármester: A Kastély-dombi lakások árát ismeri, és ott egy ilyen méretű lakás
17 millió forintba kerül. Tehát vagyonértékelés történt, de a lakásra jelen pillanatban nem tudnak
pontos számot mondani. Egyelőre, csak irányszámokat tudnak mondani, hogy ma egy újépítésű
lakás mennyibe kerül Gyömrőn. Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 12. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az alábbi határozatot hozza:
1.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy az
1/1 tulajdoni hányadát képező a Gyömrői belterületi ingatlan-nyilvántartásban 2663 hrsz. alatt
felvett, természetben 2230. Gyömrő, Széchenyi u. 12. szám alatt található kivett, beépítetlen
terület megjelölésű 1068m2 alapterületű ingatlanon a Plus House Kft. (2230. Gyömrő, Pázmány
u. 33.) ingatlanon 6 lakásból és 1 üzlethelyiségből álló társasházat kivitelezzen saját költségén.
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2.

A megépített társasházi ingatlan használatbavételének tudomásulvételéről szóló jogerős
határozat kiadását követően az Önkormányzat ingatlan-csere megállapodást köt a Plus House
Kft–vel, mellyel Gyömrő Város Önkormányzata elcseréli az Ingatlan tulajdonjogát a megépített
társasházban az ingatlan-csere megállapodás megkötésével egyidejűleg aláírt társasház alapító
okirat szerint kialakított legalább 65 m2 alapterületű kulcsrakész állapotra kivitelezett társasházi
lakóingatlan tulajdonjogára.

3.

Az 1. és 2. pontban foglaltakra vonatkozóan a Képviselő – testület megállapodást köt a Plusz
House Kft.

4.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy 3. pontban foglalt megállapodást kösse meg.

Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
150/2015. (IX. 28.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy az
1/1 tulajdoni hányadát képező a Gyömrői belterületi ingatlan-nyilvántartásban 2663 hrsz.
alatt felvett, természetben 2230. Gyömrő, Széchenyi u. 12. szám alatt található kivett,
beépítetlen terület megjelölésű 1068m2 alapterületű ingatlanon a Plus House Kft. (2230.
Gyömrő, Pázmány u. 33.) ingatlanon 6 lakásból és 1 üzlethelyiségből álló társasházat
kivitelezzen saját költségén.
2. A megépített társasházi ingatlan használatbavételének tudomásulvételéről szóló jogerős
határozat kiadását követően az Önkormányzat ingatlan-csere megállapodást köt a Plus
House Kft–vel, mellyel Gyömrő Város Önkormányzata elcseréli az Ingatlan tulajdonjogát a
megépített társasházban az ingatlan-csere megállapodás megkötésével egyidejűleg aláírt
társasház alapító okirat szerint kialakított legalább 65 m2 alapterületű kulcsrakész állapotra
kivitelezett társasházi lakóingatlan tulajdonjogára.
3. Az 1. és 2. pontban foglaltakra vonatkozóan a Képviselő – testület megállapodást köt a
Plusz House Kft.
4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy 3. pontban foglalt megállapodást kösse meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
(Sas Zoltán képviselő elhagyja a tárgyalótermet, jelenlévők száma 9 fő).

12. napirendi pont:
Góczi Márton Gyömrő, Béla u. 19/a. sz. alatti lakos bérleti jogának megtárgyalása.
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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 Góczi Márton (Gyömrő, Béla u. 19/a.) sz. alatti lakosnak önkormányzati tulajdonú
2561/3 hrsz-ú ingatlanból a bérlő tulajdonát képező felépítmény – pavilon – alatti 25 m2
alapterületű területet üzlet céljából további 5 évre bérbe adja az alábbi feltételekkel:
A bérleti díj mértéke: 5.000,- Ft/hó és a pavilon tulajdonosa (Góczi Márton) járuljon hozzá,
hogy a pavilon tetőszerkezetére a Gyömrő-WIFI hálózat kiépítésre kerüljön.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő

151/2015. (IX. 28.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy Góczi Márton (Gyömrő, Béla u. 19/a.) sz. alatti lakosnak önkormányzati
tulajdonú 2561/3 hrsz-ú ingatlanból a bérlő tulajdonát képező felépítmény – pavilon – alatti
25 m2 alapterületű területet üzlet céljából további 5 évre bérbe adja az alábbi feltételekkel:
A bérleti díj mértéke: 5.000,- Ft/hó és a pavilon tulajdonosa (Góczi Márton) járuljon hozzá,
hogy a pavilon tetőszerkezetére a Gyömrő-WIFI hálózat kiépítésre kerüljön.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

13. napirendi pont:
Döntés az Országközepe Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésének tudomásul vételéről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 14. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az alábbi határozatot hozza:
1. A képviselő – testület dönt arról, hogy kilép az Országközepe Szakképzés – szervezési
Társulásból mivel a Társulás jogutód nélküli megszűnik.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulás megszüntetéséről szóló megállapodást írja alá.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
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152/2015. (IX. 28.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1. A képviselő – testület dönt arról, hogy kilép az Országközepe Szakképzés – szervezési
Társulásból mivel a Társulás jogutód nélküli megszűnik.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulás megszüntetéséről szóló megállapodást írja
alá.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

14. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat helyi személyszállítással kapcsolatos közszolgáltatási
szerződés létrejöttéhez szükséges eljárásról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 15. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a helyi személyszállítással kapcsolatos közszolgáltatási szerződés létrejöttéhez
szükséges beszerzést a közbeszerzésekről szóló új jogszabály hatályba lépését követően, az akkor
hatályos jogi környezet szerint fogja végrehajtani
Felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzésekről szóló új törvény kihirdetését követő első
képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést a beszerzéssel kapcsolatban.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
153/2015. (IX. 28.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a helyi személyszállítással kapcsolatos közszolgáltatási szerződés
létrejöttéhez szükséges beszerzést a közbeszerzésekről szóló új jogszabály hatályba lépését
követően, az akkor hatályos jogi környezet szerint fogja végrehajtani
Felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzésekről szóló új törvény kihirdetését követő első
képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést a beszerzéssel kapcsolatban.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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15. napirendi pont:
Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő kerékpárok Gyömrői Rendőrőrs részére történő
ingyenes használatba adásáról.
Gyenes Levente polgármester: Ez a felajánlás a Jó Hátszelet! Alapítványon keresztül érkezett.
Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 16. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján az
alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az alábbi határozatot hozza:
1. A Jó Hátszelet! Alapítvány által térítésmentesen felajánlott 2 db (azaz kettő darab) Neuser
Herkules típusú 19” méretű kék – fehér színű kerékpárt elfogadja és tulajdonba veszi.
2. Az 1. pontban meghatározott 2 db kerékpárt - a település közrendjének, közbiztonságának
javítása érdekében –ingyenes használatra
a Gyömrői Rendőrőrs (2230 Gyömrő, Szt. István u. 35.), képviseletében Baji Beáta
őrsparancsnok asszony részére átadja.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonjog rendezésével illetve az ingyenes használatba
adással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
154/2015. (IX. 28.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1. A Jó Hátszelet! Alapítvány által térítésmentesen felajánlott 2 db (azaz kettő darab) Neuser
Herkules típusú 19” méretű kék – fehér színű kerékpárt elfogadja és tulajdonba veszi.
2. Az 1. pontban meghatározott 2 db kerékpárt - a település közrendjének, közbiztonságának
javítása érdekében –ingyenes használatra
a Gyömrői Rendőrőrs (2230 Gyömrő, Szt. István u. 35.), képviseletében Baji Beáta
őrsparancsnok asszony részére átadja.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonjog rendezésével illetve az ingyenes
használatba adással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal.

16. napirendi pont:
K&W Natural Energy Hungary Kft bérleti szerződés megkötése a 0127/2 hrsz. 15586 m2
nagyságú rekultivált, volt szemétbányánk területén.
Gyenes Levente polgármester: Ezzel kapcsolatban azt szeretné elmondani, hogy körülbelül egy
éves tárgyalássorozatnak a közepe felé tartanak. Ez a cég nagyon sok környékbeli településen mért
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és nézett szét, hogy tud-e egy napelem rendszert, naperőművet telepíteni. Kint volt a kinti referencia
bázisukat megnézni. Ők jelen pillanatban az ELMÜ-vel kívánnak szerződést kötni, mivel az ELMÜ
átvételi árai, azaz a KÁK, kötelező áramátvétel kapcsán lett az üzleti modelljük kidolgozva. Jelen
pillanatban számára az volt a nagyon fontos és a közel egy éves tárgyalássorozat vége, hogy
Gyömrőn akarják ezt a beruházást megvalósítani. Itt a személyes kapcsolatok, a város dinamikus
fejlődése, valamint az a mottó, hogy Gyömrő a zöld város, ez idestova több mint tíz éves. Ebbe a
koncepcióba abszolút illeszkedő beruházás lenne. Magánterületet, illetve önkormányzati területet
néztek. Végül is sikerült őket meggyőzni, hogy az egykori szemétbánya területe, ami mellett
egyébként transzformátor állomás is van - tehát az ELMÜ-s rendszerre rá tudnak táplálni - ez nekik
megfelelő lehet. A város számára azért fontos, mert ennek egy nagyon fontos üzenete is van, amit
egykor elődeik elvettek a természettől, és szemétbányát létesítettek, azt ők most visszaadják a
természetnek zöld beruházással. Arról nem is beszélve, hogy ez a cég, ha Gyömrőn meg tud
települni, szeretne további naperőmű parkokat létesíteni. Már elkezdtek tárgyalni lakóparkkal, a
Harmónia Otthonnal, a későbbiekben akár át is lehet venni az energiát. Alpolgármester úrral maguk
is végigültek egy olyan tárgyalást, ahol a számokról beszélgettek. Ez egy több milliárdos beruházás
lenne. A cég elmondta, hogy ha az önkormányzat szeretne nem svájci frank alapú, hanem svájci
finanszírozók által hitelhez folyamodni, akkor ők az üzleti modellt rendelkezésre bocsájtják. Így
akár az önkormányzat átállhatna a saját intézményrendszerét tekintve zöld áramra rajtuk keresztül.
Ez egy hosszabb távú álképzelés, most először egy mintaprojektet szeretnének a városba hozni. Ez
egy körülbelül 1 hektár napelem felületű rendszer lenne. Tehát ez a környéken egy igen jó
rendszernek minősülne, ehhez kéri a testület támogatását. Az árat úgy szabták meg, hogy igazából
csak egy jelképes összeget tudnak fizetni, hiszen mindent ők biztosítanak. A szemétbánya meg a
város számára nemhogy értéktelen, hanem inkább egy olyan kötelezettségük, hogy annak a
rekultivációját, gondozását folyamatosan biztosítani kell. Megint azt mondja, hogy valahol
szabadulnak egy kötöttségtől, költségtől, és még némi bevételük is keletkezik. Nem mellesleg egy
olyan referencia, amellyel az önkormányzat később, akár tíz év múlva, vagy sokkal később is tud
élni. Kérdés, hozzászólás?
Ducsai Sándor képviselő: Nagyon jó volt a bizottsági jegyzőkönyvekből olvasni, hogy ez a
100.000,- forint tényleg egy jelképes összeg, főleg egy ilyen beruházás esetében. De jól érzékeli,
hogy mind a beruházónak, mind pedig az önkormányzatnak az hosszú távú szándéka, hogy a
jövőben ne 100.000,- forintokról beszéljenek, hanem százalékos megosztásról, úgymond üzletbe
való beszállásról?
Gyenes Levente polgármester: Olyannyira, hogy akár az önkormányzatnak is értékesítenének
kedvezménnyel villamos energiát. Jelen pillanatban az áramátvételi támogatás még magasabb, mint
amit ők fizetnének, hiszen most jelenleg az MVM-el vannak szerződésben, és ott egy alacsonyabb
díjat kell fizetniük. Ugye a KÁK átalakítása EU-s törvény szerint már meg kellett volna, hogy
történjen 4-6 évvel ezelőtt. Ez nem történt meg, de amint a metán rendszerre átállnak, - ugye ez az
új áramátvételi elszámolás, ami már Uniós szinten egységes - akkor majd lehet, hogy sokkal jobb
lesz ennek a cégnek is, ha az önkormányzattal partnerként dolgozik együtt. Akkor már az
önkormányzatnak is megéri, mert jelen pillanatban most az MVM-nek sokkal kevesebbet kell
fizetniük.
Ducsai Sándor képviselő: Nem tudja, hogy mi ennek a formája, de azt javasolja, hogy ezt minél
előbb konkretizálják, hogy ne csak egy pusztába kiáltott szó legyen.
Gyenes Levente polgármester: Jelen pillanatban, ha az önkormányzat ehhez hozzájárul, akkor most
elkezdik az engedélyeztetést. Az engedélyeztetési eljárás körülbelül egy év, még a szakhatósági
engedélyeket ehhez beszerzik. Tehát ez egy naperőmű létesítés, nem annyi, hogy valaki felrak 1015 kW-i napelemet a ház tetejére és kiváltja a rezsiét, hanem itt egy erőművi engedélyeztetési
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eljárás megy végbe. Közel egy év alatt jutottak el oda, hogy az előzetes jóváhagyásokat megkapták.
Tehát azt mondták, hogy Gyömrőn, azon a helyen, azzal a rátáplálási ponttal, amit igénybe
kívánnak venni, engedélyezni fogják az erőművet, ami még körülbelül egy év. A megvalósítása
2017., de a partnerség kialakítása közben zajlódhat. Jelen pillanatban a svájci finanszírozó ennek a
cégnek az ELMÜ-s átvételi ár alapján számolta ki a megtérülést, úgy, hogy az önkormányzat nincs
benne, ő a helyet adja. De ahhoz, hogy beléphessenek bármikor ebbe a rendszerbe, ehhez az kell,
hogy ez a cég ide települjön és ne Monorra, vagy Nagykátára, vagy Pécelre.
Ducsai Sándor képviselő: Az engedélyezési folyamatba lesz még valamilyen rálátása az
önkormányzatnak?
Gyenes Levente polgármester: Nem lesz. Az önkormányzat adja a területi hozzájárulást. Tekintettel
arra, hogy Gyömrőn semmilyen szennyezési dolog nem történik a volt szemétbánya tetején, ami
bármilyen ártalommal is járhatna, így nagyon nem fél ettől a beruházástól, amellett, hogy egy
nagyon határozott ígéretet kaptak arra, hogy amit lehet, földmunkát, betonozást, vasszerelést,
egyéb, azt helyi vállalkozókkal szeretnék megcsináltatni. Tehát ők hozzák magát a lelkét a
rendszernek és az elemeket, ami német SIEMENS elemekből áll. Tehát ezeket biztosítják a többit
pedig itt helyben szeretnék megcsináltatni, hiszen nekik sem éri meg máshonnan idehozni a
munkaerőt. Egyéb 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 K&W Natural Energy Hungary Kft-vel bérleti szerződést köt
- 25 év + opciósan 5+5 évre - napelem park létesítésére,
Gyömrő külterület 0127/2. hrsz-ú területen.
A bérleti díj mértéke: 100.000,- Ft + ÁFA/év.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést készítse elő és kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
155/2015. (IX. 28.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
dönt arról, hogy a K&W Natural Energy Hungary Kft-vel bérleti szerződést köt
- 25 év + opciósan 5+5 évre - napelem park létesítésére,
Gyömrő külterület 0127/2. hrsz-ú területen.
A bérleti díj mértéke: 100.000,- Ft + ÁFA/év.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést készítse elő és kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
17. napirendi pont:
Bizottsági beszámolók elfogadása.
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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. 9 fő.
156/2015. (IX. 28.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 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 Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma. 9 fő.
157/2015. (IX. 28.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 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 3. sz. határozati
javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
158/2015. (IX. 28.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 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 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. 9 fő.
159/2015. (XI. 28.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

18. napirendi pont:
Interpellációk.
Gyenes Levente polgármester: Kíván – e valaki interpellálni?
Horváth István képviselő: Három kérdése lenne. Idős emberek keresték meg azzal, hogy a helyi
buszközlekedést ki lehetne-e terjeszteni oly módon, hogy a virág utcák sarkához érintőlegesen egy
közelebbi megállóhelyet tudjanak létesíteni? Főleg az orvoshoz, gyógyszertárba és a központba való
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bejutást segítené ez nagyban. Ez az egyik kérdése, a másik szintén idősebb lakossági kérés. Több
helyen árkot szeretnének tisztítani, vagy éppen helyreállítani, úgy is lehetne mondani, hogy
ároképítés, mert nagyon sok helyen ezekbe az utcákba nagyon kevés az árok. Ők erre áldoznának,
de kérdezik, hogy a város fizikális munkaerőt tudna-e biztosítani? Tisztába van azzal, hogy a TÜF
Kft. kevés emberrel dolgozik, de ha a közmunka keretében lehetne használni a munkaerőt, az is
nagyban segítené az ilyen fajta elmozdulást. A harmadik az egy nagyobb volumenű kérdés,
mégpedig az, hogy a sportpálya mellett található régi sportöltöző ügye miként áll most? Tavalyi
évben azt mondták, hogy majd tavasszal megindul a kivitelezés. Tudomása szerint valahogy
megrekedt ez az ügy. Történt-e ebben valamilyen elmozdulás a jövőt illetően? Ez a három kérdése
lenne, köszöni szépen.
Gyenes Levente polgármester: Köszöni szépen. Az első kérdéssel kapcsolatban egyeztet a
szolgáltatóval, hogy az önkormányzatnak ez milyen többlet kiadással jár, hogyha a buszközlekedést
kintebb viszik. Ilyen esetre volt már precedens, hiszen a laktanyába is így kezdett kijárni a busz.
Nem tartja lehetetlennek, majd a testület elé hozza, hogy mennyivel került többe az, hogy ezt
megoldják. Fel kell mérni, majd a valós igényeket is, mert az, hogy 1-2 ember úgy gondolja, hogy
neki nagyon fontos lenne ez a busz, de nincs olyan tömegigénye, amiért az önkormányzatnak
megéri finanszírozni a többletet.
Horváth István képviselő: Valamilyen köztes lehetőség is jó lenne, nem kell a megállót az utcába
bevinni, de ha valamilyen közelebbi helyet tudnának találni, az jó lenne.
Gyenes Levente polgármester: Most a Garamszegi saroknál áll meg a busz. Eddig mindenki a virág
utcákból, ami összesen 300 méter hosszú, ki tudott sétálni, de valóban a virág utcák elég szélesek,
úgyhogy akár be is lehetne vinni. Meg kell majd nézni ennek az anyagi kiadását, illetve, hogy egy
100-200 méterrel beljebb menjen a busz, az a városnak milyen anyagi kiadással jár. Az
ároképítéssel kapcsolatban elmondja, hogy jelen pillanatban 65 közmunkást kaptak a téli közmunka
programra. Ezek egy része olyan képzettségű, hogy a hivatalban és az önkormányzati társszerveknél
is tudják különböző kisegítő feladatokra alkalmazni őket. A többiek jelen pillanatban a
városüzemeltető cégen keresztül különböző karbantartási, építési munkákat látnak el. Konkrétan
kellene tudni, hogy hol milyen volumenre van szükség, tehát egy általános ároktisztítási programot
nem tudnak ebből a létszámból - akik szabadon vannak, konkrétan az a 15-18 fő - elindítani. Mert
arra eszköz kell, felügyelet kell, irányítás kell. Azért tudni kell, hogy Gyömrőn nagyon alacsony a
munkanélküliségi ráta a környező településekhez képest és így is maximálisan kihasználják a
közmunkaprogram nyújtotta lehetőségeket. Általában azok nem találtak munkát maguknak ebben a
rétegben, - tehát a nyolc általános kétkezű munkát végzők rétegében - akik valamilyen módon nem
alkalmasak az önálló munkavégzésre. Akár fizikailag, akár mentálisan olyan állapotban vannak,
hogy állandó ottlét, irányítás és felügyelet nélkül nem tudják a munkát végezni. Oda állandó
felügyelet kell, amit jelen pillanatban nem nagyon tudnak biztosítani. Az, hogy a strandon, a
központi parkban, vagy akár a temetőben dolgozzanak a közmunkások, az megfelelő, hiszen mind a
három helyen olyan állandó vezetői irányítás és felügyelet van, amivel tudják őket némileg
befolyásolni. Majd meg kell nézni, hogy milyen igények vannak, pontosan utca, házszám és lakos
szerinti igények. Ezeket a kéréseket Török Tibornéhoz és Agócs Zoltánhoz kell benyújtani. A
sportöltözővel kapcsolatban elmondja, hogy az UFC vezetése ugyan elnyert egy 10 millió forintos
pályázatot a sportöltöző rendbetételéhez, viszont megnyílt egy újabb, közel 1 milliárd forintos
pályázati lehetőség, ami egy komplex új sportkomplexumnak a létrehozását célozza meg. Erre be is
adták az MLSZ-hez a pályázatot. Két héttel ezelőtt személyesen az MLSZ Pest Megyei elnökével, korábban Vági Márton MLSZ főtitkárral tárgyalt - Bánki Erik vezetőségi taggal és Török Gábor
MLSZ vezetőségi taggal tárgyalt erről. Úgy néz ki, hogy Gyömrő belekerülhet abba az
agglomerációs fejlesztési projektbe ami Dunakeszit, Érdet, Pilist foglalja magában, illetve korábban
Vecsés lett volna még ebbe benne. Mivel Vecsés nem egy új beruházást, hanem egy meglévő
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centernek a beruházását kívánja megvalósítani, így ők egy másik struktúrába kerültek át, Gyömrő
pedig bekerült a négy agglomerációs projektbe az MLSZ-nél. Így az MLSZ támogatja azt, hogy
TAO forrásokból három év alatt, három ütemben megvalósuljon egy teljesen új zöldmezős
beruházás. Négy hektár kiterjedésű sportkomplexum projekt. Az idei évben a pályázat a teljes
nagyméretű műfüves pályát és a hozzá tartozó öltözőket célozta meg, erre 150-300 millió forint
közötti összeget tesz félre az MLSZ. Erre még nem kapták meg az értesítést, elvileg két héten belül
van döntés. Azért ilyen naprakész, mert a múlt héten tárgyalt az MLSZ elnökével, aki örömmel
mondta, hogy bele tudták Gyömrőt rakni ebbe a megyei négyes kiemelt projektbe, mivel Vecsés
kiesett belőle. Tehát most első körben ez épülne meg. Most 2 hektáron fekszik a komplett
sportpálya, öltöző rendszerük, amit kinőttek a focisták, hiszen ők nem csak egy center pályát
szeretnének, hanem edző pályát is. Ez egy műfüves pályában manifesztálódna, illetve parkolók
kialakításában, hiszen a jelenlegi pályához semmilyen parkolási lehetőség nem áll rendelkezésre.
Amennyiben ez a pályázat két hét múlva kiderül, és pozitív elbírálást kap, amire eddig igen jók az
esélyek, akkor elvileg a jövő év elején már az új helyen, a MOL kút melletti önkormányzati
területen kezdődne 4 hektáron ez a fejlesztés. Ezért állt meg az öltöző felújítása, hiszen az MLSZben azt mondták, hogy addig várjanak a felújítással, - hiszen ez nem az önkormányzat, hanem az
UFC projektje - amíg a pályázatról nem döntöttek, mert akkor ezt az összeget is a nagyobb
projektbe forgatódna.
Ducsai Sándor képviselő: A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában már több éve van több m2-nyi
viacolor, amit szeretnének lepakolni. Ha valami megoldás lenne, akkor próbáljanak meg segíteni
nekik, mert olyan nagy a mennyiség, amit szülői segítséggel nem tud megoldani az iskola.
Gyenes Levente polgármester: A viacolor lerakásnak is van egy technológiája. Az Erzsébet
iskolában nagyon lelkesen lerakták a szülők nagyon sok társadalmi munkával és társadalmi
munkaórával, csináltak egy játszóteret és játszó részt, ami olyan balesetveszélyes lett, hogy nem is
nagyon lehetett a gyerekeket ráengedni. Itt a jóakarat kellő szakértelem hiányával párosult sajnos és
utána nagyon nehéz volt ezt az eszközrendszert átalakítani, baleset-, illetve akadálymentessé tenni.
Itt ugyanezt tudja mondani, hogy valóban egy szakértelmet kívánó feladat. Városüzemeltető
cégükkel már többször beszéltek erről, be van ütemezve, tehát nincs elfelejtve a Rákóczi iskolának
ez a része. Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

K.m.f.

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester
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