JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 16-án, 17.00
órakor kezdődő rendes, nyílt ülésén, a Hankó István Művészeti Központ Pál Aranka Galérián.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását előre
jelezte:
Székely Attila képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
dr. Herczku Dóra aljegyző
Szilágyi Éva irodavezető
Volcz Zoltánné pü. irodavezető
Meghívott:

Husz Enikő Judit járási hivatalvezető
dr. Tóth János
Spaits Miklós
Baji Beáta őrsparancsnok

Az ülésre meghívás történt, meghívottként megjelent:
Husz Enikő Judit járási hivatalvezető
Baji Beáta őrsparancsnok
Az ülésre meghívás történt, meghívottként nem jelent meg:
dr. Tóth János
Spaits Miklós

Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, a képviselő – testület 11 tagja van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Gál Nikoletta vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Szeretne plusz egy napirendi pontot felvetetni a polgármester által
beterjesztett napirendi pontok közé 4.2. napirendi pontként, a 80 év felettiek karácsonyi
ajándékozása témában.
Gyenes Levente polgármester: Aki a plusz egy napirendi pont felvételével egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértenek a plusz egy
napirendi pont felvételével.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat, a módosítással együtt az
alábbiak szerint:
1. Döntés a ¾ éves költségvetési tájékoztató elfogadásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
3. Polgármesteri beszámoló.
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4. Polgármester által beterjesztett határozati javaslatok:
4.1 Döntés Gyömrő Város Önkormányzat tulajdonában lévő 0110/1 hrsz-ú
külterületi földút lezárásáról.
4.2
Döntés a 80 év felettiek karácsonyi ajándékozásáról.
5. Döntés a 13/2001. (XII.13.), Gyömrő Város Önkormányzatának az építményadóról szóló
rendelet módosításáról.
6. Döntés a 25/2002. (XII.19.), Gyömrő Város Önkormányzatának a helyi iparűzési adóról
szóló rendelet módosításáról.
7. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének a háziorvosi,
gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról szóló 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelet
módosításáról.
8. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének a közösségi együttélés
alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló önkormányzati
rendelet megalkotásáról.
9. Döntés 30 millió forint összegű folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról.
10. Döntés a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. által 2015 évben igényelt folyószámla hitelkeret
hosszabbításához nyújtandó tulajdonosi ingatlanfedezet biztosításáról.
11. Kir Ferenc Gyömrő, Fürdő u. 49. lakos és társai kérelmének megtárgyalása.
12. Állásfoglalás kérése Péteri Község Településszerkezeti Tervének, Szabályozási
Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításához.
13. Döntés Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásának támogatásáról.
14. Döntés a Bölcsőde és gyermekközpont alapító okiratának módosításáról.
15. Döntés a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról.
16. Döntés a Vecsés és Környéke Társulás Társulási Megállapodásának elfogadásáról.
17. Döntés a Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályáztatásról.
18. Döntés a Monor Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
megállapodás módosításának az elfogadásáról.
19. Bizottsági beszámolók elfogadása.
- Szociális és Egészségügyi Bizottság
- Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
- Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi Bizottság
20. Interpellációk.
21. Közmeghallgatás
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat a módosítással együtt 11
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

1. napirendi pont:
Döntés a ¾ éves költségvetési tájékoztató elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz.
mellékletét képező határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testülete
dönt arról, hogy a ¾ éves költségvetési beszámolót
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
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Határidő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
174/2015. (XI. 16.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a ¾ éves költségvetési beszámolót
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét
képező 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: 11 fő.
175/2015. (XI. 16.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést
az előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

3. napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét
képező határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a polgármesteri beszámolót az
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előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
176/2015. (XI. 16.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a polgármesteri beszámolót az
előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

4.1. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat tulajdonában lévő 0110/1 hrsz-ú külterületi földút
lezárásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Ducsai Sándor: A tulajdonosváltás még folyamatban van, nem okozott problémát, hogy már
határozatot hoznak?
Varga Ernő jegyző: Nem, hiszen az önkormányzat kérte a tulajdonjog bejegyzését, mely az
ingatlan nyilvántartásban már széljegyzetként szerepel.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét
képező 1. sz. határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a Gyömrő Város külterületén a
0110/1 hrsz-ú saját használatú földútat lezárja.
Megbízza a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatban
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
177/2015. (XI. 16.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a Gyömrő Város külterületén a
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0110/1 hrsz-ú saját használatú földútat lezárja.
Megbízza a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatban
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

4.2. napirendi pont:
Döntés a 80 év felettiek karácsonyi ajándékozásáról.
Gyenes Levente polgármester: Tavaly 4.000 Ft-ot adtak a 80 év felettieknek. Sokan nem tudják,
hogy közel 320 ember lakik Gyömrőn, aki 80 év felett van. Az idei évben is 4.000- Ft-ot terveznek
adni a 80 év felettiek karácsonyi ajándékozására. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 4.
sz. mellékletét képező 2. sz. határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt a 80 év felettiek karácsonyi ajándékozásáról,
készpénz formájában, melynek értéke
4.000,- Ft/fő.
A készpénz átadását a képviselők, akadályoztatásuk esetén
a Polgármesteri Hivatal munkatársai végzik.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
178/2015. (XI. 16.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt a 80 év felettiek karácsonyi ajándékozásáról,
készpénz formájában, melynek értéke
4.000,- Ft/fő.
A készpénz átadását a képviselők, akadályoztatásuk esetén
a Polgármesteri Hivatal munkatársai végzik.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.

5. napirendi pont:
Döntés a 13/2001. (XII.13.), Gyömrő Város Önkormányzatának az építményadóról szóló
rendelet módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs Aki a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét
képező rendelet-tervezetben foglaltakat:
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Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének
…/2015. (XI. ...) önkormányzati rendelete
az építményadóról szóló
13/2001. (XII.13.) önkormányzati rendelete módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §.
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés
h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §.
(1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az építményadóról szóló 13/2001.
(XII. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet
alkotja.
1.§
A rendelet 1.§. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az építményadó-kötelezettség kiterjed Gyömrő Város Önkormányzat illetékességi területén
lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épületre, épületrészre (továbbiakban együtt:
építmény).

2. §
A rendelet 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Mentes az adó alól:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 13.§-ban foglaltak, továbbá a garázs 25 m2-ig és a lakás
céljára szolgáló építmény.
3. §
A rendelet „Záró rendelkezések” (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.
4. §
Záró rendelkezések
Jelen rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
Gyömrő, 2015. november …

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve. 2015. november …

6

Varga Ernő
jegyző
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
18/2015. önkormányzati rendeletét
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az építményadóról szóló
13/2001. (XII.13.) önkormányzati rendelete módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §.
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés
h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §.
(1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az építményadóról szóló 13/2001.
(XII. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet
alkotja.
1.§
A rendelet 1.§. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az építményadó-kötelezettség kiterjed Gyömrő Város Önkormányzat illetékességi területén
lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épületre, épületrészre (továbbiakban együtt:
építmény).

2. §
A rendelet 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Mentes az adó alól:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 13.§-ban foglaltak, továbbá a garázs 25 m2-ig és a lakás
céljára szolgáló építmény.
3. §
A rendelet „Záró rendelkezések” (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.
4. §
Záró rendelkezések
Jelen rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
Gyömrő, 2015. november …
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Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester

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

6. napirend:
Döntés a 25/2002. (XII.19.), Gyömrő Város Önkormányzatának a helyi iparűzési adóról szóló
rendelet módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Ducsai Sándor: Az emelést 3.000 Ft-ról 5.000,- Ft-ra mi indokolja?
Körülbelül hány vállalkozót érint ez az emelés?
Gyenes Levente polgármester: 2 vállalkozót érint.
Ducsai Sándor: Tehát, többletbevételt nem fog jelenteni?
Gyenes Levente polgármester: Nem, ez egyszerűen a jogszabállyal történő összhangba hozatala. 2
olyan építőipari vállalkozót fog érinti az emelés, akik valami miatt nem akartak telephely szerint
adózni. Körülbelül 10.000 -Ft változást jelent az ő esetünkben. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a
jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képező rendelet-tervezetben foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének
…/2015. (XI. ...) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló
25/2002. (XII.19.) önkormányzati rendelete módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §.
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés
h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §.
(1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi iparűzési adóról szóló
25/2002. (XII.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi
rendeletet alkotja.
1.§
A rendelet 3.§. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az adó alanya a vállalkozó, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti
bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon.
2. §
A rendelet 3.§ (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő,
feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000,- Ft-ot
meghaladja,
3.§
A rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt
állnak.
4. §
A rendelet 6.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén - a 1990. évi C. törvény a helyi
adókról (továbbiakban: Htv.) 39.§ (6) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel - az adó
alapja a nettó árbevétel csökkentve
a) az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke együttes – a Htv.
39. § (4)-(8) bekezdésében meghatározottak szerint számított – összegével.
b) az alvállalkozói teljesítések értékével,
c) az anyagköltséggel,
d) az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen
költségével.
5.§
A rendelet 6.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén, vagy külföldön végez állandó
jellegű iparűzési tevékenységet akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább
jellemzően - a vállalkozónak kell a Htv. 3. számú mellékletben meghatározottak szerint
megosztania.
6.§
A rendelet 7.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint, az adóévben átalány szerinti jövedelemmegállapítást (a továbbiakban: átalányadózás) alkalmazó magánszemély (egyéni vállalkozó,
mezőgazdasági kistermelő) vállalkozó.

§
A rendelet 7.§ (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
b) az a) pont alá nem tartozó más vállalkozó, feltéve, hogy nettó árbevétele az adóévben – 12
hónapnál rövidebb adóév esetén napi arányosítással számítva időarányosan – nem haladta
meg a 8 millió Ft-ot, az adó alapját a (2), illetőleg a (3) bekezdésben foglaltak szerint –
figyelemmel a (4) és (5) bekezdésre – is megállapíthatja.
8.§
A rendelet 7.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti vállalkozó esetében az adó alapja a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányban megállapított jövedelem 20%-kal növelt
összege, azaz, hogy az adó alapja nem lehet több mint a személyi jövedelemadóról szóló
törvény szerinti – e tevékenységből származó – bevételének 80 százaléka.
9.§
A rendelet 7.§ (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(4) Ha az adóévben a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózásra való
jogosultság nem munkaviszony létesítése miatt szűnik meg, akkor az adó alapját – az adóév
egészére a 6.§ (1) bekezdése szerint kell megállapítani.
Ha az (1) bekezdés a) pontjában említett magánszemély vállalkozó a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózásra való jogosultságát munkaviszony
létesítése miatt úgy veszíti el, hogy az adóévben elért árbevétele a 8 millió Ft-ot nem haladja
meg, az iparűzési adójának alapját ebben az adóévben 7. § (3) bekezdése alkalmazásával is
megállapíthatja.
10.§
A rendelet 7.§ (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(5) Az adó alapjának (2) vagy (3) bekezdés szerinti megállapítása adóévre választható, az erről
szóló bejelentést legkésőbb az adóévről szóló bevallás benyújtására előírt határidőig kell
megtenni az adóhatóságnál.
11.§
A rendelet 8.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó alapját – a 6. § (1)
bekezdésében, vagy a 7. § (1) bekezdésében foglalt előírásoktól eltérően – az egyszerűsített
vállalkozói adó alapjának 50%-ában is megállapíthatja.
12.§
A rendelet 8.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Ha a vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól kikerül,
akkor az adó alapját az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény szerinti adóévére az
(1) bekezdés szerint, a naptári év hátralévő részére a 6. § (1) bekezdés vagy 7. § előírásai
szerint kell megállapítani, utóbbi esetén feltéve, hogy a 7. § foglalt feltételek egyébként
fennállnak.
13.§
A rendelet 8.§ (4) bekezdés a) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
a) köteles az egyszerűsített vállalkozói adókötelezettségéről szóló bevallás-benyújtással
egyidejűleg az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnését követő naptól az azt
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követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időszakra (e pont alkalmazásában:
előlegfizetési időszak) a bevallásban szereplő, a bevallással lefedett időszak naptári napjai
alapján 12 hónapra számított összegű adóelőleget az előlegfizetési időszakra eső egyes
előlegfizetési időpontokra, egyenlő arányban bevallani, azzal, hogy nem kell adóelőleget
bevallani arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget.
14.§
A rendelet 9.§. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: 5000 Ft.
15. §.
A rendelet 10.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A vállalkozó – a 11.§ e) pontjában foglaltak kivételével – a helyi iparűzési adóban az előlegfizetési
időszakra – az egyes esedékességi időpontokra eső összeg feltüntetésével önkormányzatonként – az
adóelőleget köteles a 11.§ c) pontjában foglalt esetekben a bejelentkezéssel egyidejűleg az
adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelenteni, illetve minden más esetben a bevallásbenyújtással egyidejűleg bevallani. A benyújtott – adóelőleget tartalmazó – bejelentkezési
nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.
16.§
A rendelet 11.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az adóelőleg-részletek összege:
a) ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónapnál nem rövidebb, akkor az előlegfizetési
időszakra fizetendő adóelőleg első részletének összege az adóévet megelőző adóév adójának
és az adóév harmadik hónapjának 15. napjára már bevallott, bejelentett adóelőleg-részlet
pozitív különbözete, az előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg második részletének az
összege az adóévet megelőző adóév adójának a fele,
b) ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor az előlegfizetési időszakra
fizetendő adóelőleg első részletének az összege az adóévet megelőző adóév adójából az
adóévet megelőző adóév naptári napjai alapján 12 hónapos időszakra számított összeg és az
adóév harmadik hónapjának 15. napjára már bevallott, bejelentett adóelőleg-részlet pozitív
különbözete, az előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg második részletének összege az
adóévet megelőző adóév adójából az adóévet megelőző adóév naptári napjai alapján 12
hónapos időszakra számított összeg fele.
c) Az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben
kezdő, valamint az átalakulással, egyesülésével, szétválásával létrejött vállalkozó esetén,
továbbá ha az önkormányzat az adót első alkalommal vagy év közben vezeti be, az
előlegfizetési időszak az adókötelezettség, átalakulás, egyesülés, szétválás, adóbevezetés
kezdő napjától az azt követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időtartam.
d) Nem kell adóelőleget bejelenteni, bevallani:
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da) az előtársaságnak,
db) az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak, az első adóelőlegfizetési időszakra,
dc) az adóalanyként megszűnő vállalkozónak, továbbá
dd) arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget.
e) Az adóelőleg és adó megfizetésének esedékességét az adózás rendjéről szóló törvény
állapítja meg.
f) Ha az esedékesség időpontjáig az adókivetés nem történt meg, akkor az adófizetést az
Önkormányzat által meghatározott módon és időben kell teljesíteni.
17.§
A rendelet 12.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.
18. §
Záró rendelkezések:
Jelen rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

Gyömrő, 2015. november ….

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve. 2015. november ….
Varga Ernő
jegyző
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
19/2015. önkormányzati rendeletét
a helyi iparűzési adóról szóló
25/2002. (XII.19.) önkormányzati rendelete módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §.
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés
h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §.
(1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi iparűzési adóról szóló
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25/2002. (XII.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi
rendeletet alkotja.
1.§
A rendelet 3.§. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az adó alanya a vállalkozó, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti
bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon.
2. §
A rendelet 3.§ (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő,
feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000,- Ft-ot
meghaladja,
3.§
A rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt
állnak.
4. §
A rendelet 6.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén - a 1990. évi C. törvény a helyi
adókról (továbbiakban: Htv.) 39.§ (6) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel - az adó
alapja a nettó árbevétel csökkentve
e) az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke együttes – a Htv.
39. § (4)-(8) bekezdésében meghatározottak szerint számított – összegével.
f) az alvállalkozói teljesítések értékével,
g) az anyagköltséggel,
h) az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen
költségével.
5.§
A rendelet 6.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(4) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén, vagy külföldön végez állandó
jellegű iparűzési tevékenységet akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább
jellemzően - a vállalkozónak kell a Htv. 3. számú mellékletben meghatározottak szerint
megosztania.
6.§
A rendelet 7.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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c) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint, az adóévben átalány szerinti jövedelemmegállapítást (a továbbiakban: átalányadózás) alkalmazó magánszemély (egyéni vállalkozó,
mezőgazdasági kistermelő) vállalkozó.

§
A rendelet 7.§ (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
d) az a) pont alá nem tartozó más vállalkozó, feltéve, hogy nettó árbevétele az adóévben – 12
hónapnál rövidebb adóév esetén napi arányosítással számítva időarányosan – nem haladta
meg a 8 millió Ft-ot, az adó alapját a (2), illetőleg a (3) bekezdésben foglaltak szerint –
figyelemmel a (4) és (5) bekezdésre – is megállapíthatja.
8.§
A rendelet 7.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti vállalkozó esetében az adó alapja a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányban megállapított jövedelem 20%-kal növelt
összege, azaz, hogy az adó alapja nem lehet több mint a személyi jövedelemadóról szóló
törvény szerinti – e tevékenységből származó – bevételének 80 százaléka.
9.§
A rendelet 7.§ (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(4) Ha az adóévben a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózásra való
jogosultság nem munkaviszony létesítése miatt szűnik meg, akkor az adó alapját – az adóév
egészére a 6.§ (1) bekezdése szerint kell megállapítani.
Ha az (1) bekezdés a) pontjában említett magánszemély vállalkozó a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózásra való jogosultságát munkaviszony
létesítése miatt úgy veszíti el, hogy az adóévben elért árbevétele a 8 millió Ft-ot nem haladja
meg, az iparűzési adójának alapját ebben az adóévben 7. § (3) bekezdése alkalmazásával is
megállapíthatja.
10.§
A rendelet 7.§ (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(5) Az adó alapjának (2) vagy (3) bekezdés szerinti megállapítása adóévre választható, az erről
szóló bejelentést legkésőbb az adóévről szóló bevallás benyújtására előírt határidőig kell
megtenni az adóhatóságnál.
11.§
A rendelet 8.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó alapját – a 6. § (1)
bekezdésében, vagy a 7. § (1) bekezdésében foglalt előírásoktól eltérően – az egyszerűsített
vállalkozói adó alapjának 50%-ában is megállapíthatja.
12.§
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A rendelet 8.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Ha a vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól kikerül,
akkor az adó alapját az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény szerinti adóévére az
(1) bekezdés szerint, a naptári év hátralévő részére a 6. § (1) bekezdés vagy 7. § előírásai
szerint kell megállapítani, utóbbi esetén feltéve, hogy a 7. § foglalt feltételek egyébként
fennállnak.
13.§
A rendelet 8.§ (4) bekezdés a) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
b) köteles az egyszerűsített vállalkozói adókötelezettségéről szóló bevallás-benyújtással
egyidejűleg az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnését követő naptól az azt
követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időszakra (e pont alkalmazásában:
előlegfizetési időszak) a bevallásban szereplő, a bevallással lefedett időszak naptári napjai
alapján 12 hónapra számított összegű adóelőleget az előlegfizetési időszakra eső egyes
előlegfizetési időpontokra, egyenlő arányban bevallani, azzal, hogy nem kell adóelőleget
bevallani arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget.
14.§
A rendelet 9.§. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(4) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: 5000 Ft.
15. §.
A rendelet 10.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A vállalkozó – a 11.§ e) pontjában foglaltak kivételével – a helyi iparűzési adóban az előlegfizetési
időszakra – az egyes esedékességi időpontokra eső összeg feltüntetésével önkormányzatonként – az
adóelőleget köteles a 11.§ c) pontjában foglalt esetekben a bejelentkezéssel egyidejűleg az
adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelenteni, illetve minden más esetben a bevallásbenyújtással egyidejűleg bevallani. A benyújtott – adóelőleget tartalmazó – bejelentkezési
nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.
16.§
A rendelet 11.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az adóelőleg-részletek összege:
d) ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónapnál nem rövidebb, akkor az előlegfizetési
időszakra fizetendő adóelőleg első részletének összege az adóévet megelőző adóév adójának
és az adóév harmadik hónapjának 15. napjára már bevallott, bejelentett adóelőleg-részlet
pozitív különbözete, az előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg második részletének az
összege az adóévet megelőző adóév adójának a fele,
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e) ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor az előlegfizetési időszakra
fizetendő adóelőleg első részletének az összege az adóévet megelőző adóév adójából az
adóévet megelőző adóév naptári napjai alapján 12 hónapos időszakra számított összeg és az
adóév harmadik hónapjának 15. napjára már bevallott, bejelentett adóelőleg-részlet pozitív
különbözete, az előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg második részletének összege az
adóévet megelőző adóév adójából az adóévet megelőző adóév naptári napjai alapján 12
hónapos időszakra számított összeg fele.
f) Az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben
kezdő, valamint az átalakulással, egyesülésével, szétválásával létrejött vállalkozó esetén,
továbbá ha az önkormányzat az adót első alkalommal vagy év közben vezeti be, az
előlegfizetési időszak az adókötelezettség, átalakulás, egyesülés, szétválás, adóbevezetés
kezdő napjától az azt követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időtartam.
d) Nem kell adóelőleget bejelenteni, bevallani:
da) az előtársaságnak,
db) az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak, az első adóelőlegfizetési időszakra,
dc) az adóalanyként megszűnő vállalkozónak, továbbá
dd) arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget.
e) Az adóelőleg és adó megfizetésének esedékességét az adózás rendjéről szóló törvény
állapítja meg.
f) Ha az esedékesség időpontjáig az adókivetés nem történt meg, akkor az adófizetést az
Önkormányzat által meghatározott módon és időben kell teljesíteni.
17.§
A rendelet 12.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.
18. §
Záró rendelkezések:
Jelen rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

Gyömrő, 2015. november ….

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester

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

7. napirendi pont
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének a háziorvosi, gyermekorvosi és
fogorvosi körzetbeosztásról szóló 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelet módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét
képező rendelet-tervezetben foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének
…/2015. (... ...) önkormányzati rendelete a
a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról
szóló 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete
módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. törvény 5§. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13§. (1) bekezdés 4. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének a
háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról szóló 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelet
(továbbiakban: rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §

A rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

2. §

A rendelet 2016. január 01. napján lép hatályba.

Gyömrő, 2015. ………………….

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

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

DR. PONGRÁCZ KÁLMÁN
HÁZI GYERMEKORVOS
RENDELŐ: GYÖMRŐ, SZT. ISTVÁN U. 16.

2.SZ. GYERMEK KÖRZET

Akácfasor u.
Annahegyi u.
Bajcsy – Zsilinszky út
Baross u.
Béla u.
Cifra út
Csillag K. u.
Dózsatanya
Eperfasor u.
Ernő u.
Farkasdi út
Fromm Antal u.
Fürdő u.
Gróf Teleki u.
Gumi út
Gyógypedagógiai Intézet
Halas köz
Károly u.
Kastély köz
Kisfaludy u.
Kisköz u.
Kossuth köz
Kossuth L. u.
Kossuth tér
Lengyel u.
Malom u.
Munkás u.
Nefelejcs u. (2/A-tól 12/A-ig)
Öreghegyi u.
Öregszőlők útja
Pataki Ferenc lakótelep
Puki u.
Sás út
Só út
Szabadság tér
Szilas út
Tóth József u.
Tövesmajor
18

Újmajor
Üllői út
Vásártéri út
Vincellér út
Viola u.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
20/2015. önkormányzati rendeletét
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének
…/2015. (... ...) önkormányzati rendelete a
a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról
szóló 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete
módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. törvény 5§. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13§. (1) bekezdés 4. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének a
háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról szóló 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelet
(továbbiakban: rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §

A rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

2. §

A rendelet 2016. január 01. napján lép hatályba.

Gyömrő, 2015. ………………….

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

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

DR. PONGRÁCZ KÁLMÁN
HÁZI GYERMEKORVOS
RENDELŐ: GYÖMRŐ, SZT. ISTVÁN U. 16.

2.SZ. GYERMEK KÖRZET

Akácfasor u.
Annahegyi u.
Bajcsy – Zsilinszky út
Baross u.
Béla u.
Cifra út
Csillag K. u.
Dózsatanya
Eperfasor u.
Ernő u.
Farkasdi út
Fromm Antal u.
Fürdő u.
Gróf Teleki u.
Gumi út
Gyógypedagógiai Intézet
Halas köz
Károly u.
Kastély köz
Kisfaludy u.
Kisköz u.
Kossuth köz
Kossuth L. u.
Kossuth tér
Lengyel u.
Malom u.
Munkás u.
Nefelejcs u. (2/A-tól 12/A-ig)
Öreghegyi u.
Öregszőlők útja
Pataki Ferenc lakótelep
Puki u.
Sás út
Só út
Szabadság tér
Szilas út
Tóth József u.
Tövesmajor
Újmajor
Üllői út

20

Vásártéri út
Vincellér út
Viola u.

8. napirendi pont
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének a közösségi együttélés
alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Varga Ernő jegyző: Kettő módosító javaslattal egészülne ki a rendelet-tervezet.
Az egyik a 4. § (6) bekezdésével, mely szerint a rendeletben foglaltak betartását a Gyömrői
Polgármesteri Hivatal erre feljogosított ügyintézői, valamint közterület – felügyelői ellenőrzik.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a módosító javaslatot elfogadja,
szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással a módosító javaslatot elfogadja.
Varga Ernő jegyző: A másik a 9. § (2) bekezdés a) pontja, mely szerint a közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében, aki a szelektív- és
zöldhulladékot elszállítást megelőzően 3 nappal korább helyezi el a közterületen.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a módosító javaslatot elfogadja,
szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással a módosító javaslatot elfogadja.
Gyenes Levente polgármester: Aki a jegyzőkönyv 8. sz. mellékletét képező rendelet-tervezetben
foglaltakat a módosításokkal együtt:
Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (... ...) önkormányzati rendelete a
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 143. §. (4) bekezdés
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk a) pontjában, valamint
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.
Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
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1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed minden 14. életévét betöltött természetes személyre és jogi
személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely Gyömrő város
közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes
magatartások valamelyikét elköveti.
(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket
magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon
szankcionál.
2. Értelmező rendelkezések
2.§ E rendelet alkalmazásában
a) közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás: az a magatartás, amely nem
minősül bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek, de ellentétes a közösségi együttélés
szabályaival, azokat sérti vagy veszélyezteti és e rendelet a közösségi együttélés alapvető
szabályaiba ütköző magatartásnak minősít,
b) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 13.
pontja szerinti terület,
c) szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 2.§ 23a. pontja szerinti italok
II.
Fejezet
A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt alkalmazható
jogkövetkezmények és eljárási szabályok
3. Közigazgatási bírság és a helyszíni bírság
3.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben természetes
személyek esetén 150.000 forintig jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek esetén 1.500.000 forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.
(2) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő a
jogsértést teljes mértékben elismeri, vele szemben 50.000 forintig terjedő helyszíni bírság
kiszabásának van helye.

4. Eljáró hatóság és eljárási szabályok
4.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt indult eljárásokban a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (továbbiakban:
Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt közigazgatási bírság
kiszabására a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a jegyző jogosult.
(3) A helyszíni bírság kiszabására a polgármesteri hivatal közterület-felügyelője jogosult.
(4) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az elkövető személyi
és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az eljáró ügyintéző erre vonatkozó felhívására igazolja.
(5) Közigazgatási bírság kiszabása helyett felhívás is alkalmazható, amennyiben a Ket. 94.§ -ában
meghatározott feltételek fennállnak.
(6) A rendeletben foglaltak betartását a Gyömrői Polgármesteri Hivatal erre feljogosított ügyintézői,
valamint közterület-felügyelői ellenőrzik.
5. A közigazgatási bírság és a helyszíni bírság megfizetése
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5.§ (1) Fiatalkorúval szemben nem lehet helyszíni bírságot kiszabni. Fiatalkorúval szemben
közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló keresete (jövedelme) vagy
vagyona van.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot
– az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül - a határozathoz mellékelt
készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Gyömrő Város Önkormányzata 117421971532017 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott helyszíni bírságot a
bírság kiszabását követő 15 napon belül kell készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással
Gyömrő Város Önkormányzata 11742197-1532017 számú pénzforgalmi számlájára befizetni.

III.
Fejezet
A közösségi együttélés alapvető szabályai
6. A közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használata
6. § (1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a közterületek
rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használatának körében, aki
a) közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüktől eltérően az
önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló önkormányzati
rendeletben foglalt közterületi engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használ, felbont,
b) közterületen forgalomban történő közlekedésre jogilag alkalmatlan (továbbiakban:
üzemképtelen) járművet közterület-használati engedély nélkül tárol, üzemképtelen járművet az
üzembentartó, tulajdonos a közterületről saját költségén a felszólítást követő 30 napon belül nem
távolítja el,
c) a közterület bontásával járó közműépítési, javítási munkálatokra – kivéve a 6. § (2) bekezdésben
foglaltak - a munka megkezdése előtt a terület kezelőjétől kezelői hozzájárulást nem kér,
d) a közút területén, az alatt vagy felett építmény, vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút
területének nem közlekedési célú elfoglalásához, illetve az út forgalmi rendjének ideiglenes
megváltoztatásához a közút kezelőjétől kezelői hozzájárulást nem kér,
e) közterület tartósan, állandó jelleggel – kivéve az önkormányzat tulajdonában álló közterületek
használatáról és rendjéről
szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti közterület-használati engedély alapján történő
használatot - képviselő-testületi hozzájárulás és területbérleti szerződés nélkül használ,
f) a közutat a közterület kezelőjének hozzájárulása nélkül nem közlekedési célra igénybe veszi,
g) közterületbe nyúló védőtetőt, előtetőt, ernyőszerkezetet, hirdető berendezést, reklámhordozót
közterület-használati hozzájárulás nélkül, vagy attól eltérő módon elhelyez,
h) építési munkával kapcsolatos létesítmény(eke)t, építmény(eke)t és törmelék(ek)et közterülethasználati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon elhelyez, tárol,
i) emlékművön, utcabútorzaton, egyéb berendezési tárgyon, valamint a lejárati lépcsőn, kőpadon,
szökőkúton, templomok előtti lépcsővel határolt részen gördeszkázik, görkorcsolyázik,
kerékpározik,
j) közterületi névtáblát, házszámtáblát, szöveges ismertető táblát vagy emléktáblát beszennyez,
eltakar, jogosulatlanul kihelyez, vagy leszerel.
(2) Kezelői hozzájárulás nélkül a közterületet bontani csak abban az esetben lehet, ha az közmű,
közműalagút, vasútüzemi berendezés, távközlési vezeték vagy csővezeték halasztást nem tűrő
kijavítása, árvíz vagy belvízvédekezés, helyi vízkárelhárítás vagy elemi csapás miatt szükséges.
Ebben az esetben a közterület bontását az igénybevevőnek a közút kezelőjéhez haladéktalanul be
kell jelenteni és az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges intézkedéseket meg kell tennie.
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(3) A korlátozással védett önkormányzati kezelésben lévő közutakon a súlykorlátozásban előírt
össztömeget meghaladó tehergépjárművel helyi közútra engedély nélkül behajt.

7.

Plakátok, hirdetmények elhelyezésének, valamint a helyi címer és zászló
használatának rendje

7. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a plakátok
hirdetmények elhelyezésének rendje körében, aki hirdetményt nem a hirdetmények és plakátok
közterületen történő elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott hirdetőfelületen
helyez el vagy az idejétmúlt vagy megrongálódott hirdetményt az azon feltüntetett rendezvény,
műsor, program megvalósulását követő 2 napon belül nem távolítja el.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás követ el, aki a polgármester írásbeli
engedélye nélkül a helyi címert előállítja és használja.

8. Kereskedelmi és vendéglátási tevékenység
8. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a kereskedelmi és
vendéglátási tevékenység körében, aki:
a) közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon alkalmi és mozgóárusítást,
jogosulatlan kereskedelmi tevékenységet végez;
b) az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjével kapcsolatos előírásokat és kötelezettségeket megszegi;
c) vendéglátó-helyiséghez tartozó teraszt, előkertet közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy
attól eltérő módon létesít, működtet;
d) közterületen nem árusítható terméket értékesít, közterületen állatot forgalmaz,
e) közterületen zajkeltésre alkalmas hangosító berendezést elhelyez és működtet, vagy közterületen
olyan helyhez kötött hangosító berendezést üzemeltet, amely nincs összefüggésben jogszerűen
folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységgel - az engedélyezett közterületi rendezvény
keretében történő zeneszolgáltatás kivételével - és amely indokolatlanul zavarja mások nyugalmát.
9. A köztisztaság fenntartása
9.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság
fenntartása körében, az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetve haszonélvezője (a
továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek,
helyiségek) tisztán tartása tekintetében pedig a használó, illetve –a bérleti jogviszonyból származó
kötelezettsége szerint – a bérlő (a továbbiakban együtt: használó), aki nem gondoskodik:
a) az egyes ingatlanok tisztán tartásáról,
b) a lakó-, és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú részének (kapualj,
lépcsőház, folyosó, terasz, felvonó, mosókonyha, szárító, pince-és padlásrész, közös illemhely,
hulladékledobó és hulladékgyűjtő, udvar) tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar és
rágcsálómentesítéséről,
c) a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló
helyiségnek és az ezekhez tartozó területeknek a tisztaságáról, rendszeres takarításáról,
rovarmentesítéséről és rágcsálómentesítéséről,
d) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetve ha a járda mellett
zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, fűfélék rendszeres kaszálásáról,
vágásáról,
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e) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, fűfélék rendszeres
kaszálásáról, vágásáról,
f) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására
szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más
hulladékok eltávolításáról,
g) az ingatlanokról, az ingatlan előtti járdaszakasz fölé, járda hiányában 1 méter széles területsáv,
illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület fölé kinyúló ágak, bokrok
nyeséséről, gallyazásáról, a fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról, valamint ezen a területen
lévő növények lehullott lombjának, és egyéb növényi részeinek takarításáról, összegyűjtéséről,
elszállításáról/elszállíttatásáról; oly módon, hogy az érintett járdaszakasz, területsáv, illetve terület
biztonságos közlekedésre alkalmas legyen,
h) az épület tetőcsatornájának tisztán tartásáról,
i) arról, hogy az ingatlan csapadékvíz-elvezetési rendszerének használata során, a víz közterületen,
közterületi építményekben, kárt ne okozzon, a rendeltetésszerű használatot, az építmények
állékonyságát ne akadályozza, és ne veszélyeztesse, valamint közcsatornába csapadékvizet vezet,
j) a közterülettel határos ingatlan épületének madárfészkelő helyek alatti burkolattal ellátott
közterületnek a madarak okozta szennyeződéstől való megtisztításáról,
k) gépjárművet közterületen iparszerűen javít, vagy e szolgáltatáshoz kapcsolódóan gépjárművet
közterületen tárol, a zöldfelületen járművet javít vagy tisztít;
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása
körében, aki:
a) a szokásos mennyiségű hulladéknál nagyobb mennyiségű hulladék, többlet-hulladék
összegyűjtéséről - amennyiben az a hulladék elszállítását végző szolgáltatóval kötött szerződésben
foglaltakon kívül, az általa biztosított lehetőségek igénybevételén felül keletkező hulladék –, annak
a hulladékgyűjtő udvarra történő elszállításáról nem gondoskodik, aki a szelektív- és zöldhulladékot
elszállítást megelőzően három napnál korábban helyezi el a közterületen.
b) a város közigazgatási területén hulladékot közterületen, magánterületen nyílt téren éget, kivéve a
külön jogszabály(ok)ban meghatározott esetekben szükségessé váló égetés az ott szabályozott
módon.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása
körében, az üzlet és egyéb elárusító hely, vendéglátó egység, intézmény, szolgáltató egység
tulajdonosa, aki a vendéglátó egységek, intézmények, szolgáltató egységek bejárata mellett
szemétgyűjtőt, csikktartót nem helyez el és azoknak a szemétszállításra rendszeresített edénybe való
ürítéséről nem gondoskodik.
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása
körében, aki:
a) az építési területen és az építés közvetlen környékének tisztán tartásáról, az úttestre, járdára való
sárfelhordás, egyéb szennyezés folyamatos megszüntetéséről nem gondoskodik,
b) az építési, bontási, tatarozási munkákat, valamint minden közműépítéssel kapcsolatos
burkolatfelbontási, illetve talajfeltárási tevékenységet nem úgy végzi, hogy az annak során
keletkezett hulladék, illetve a kitermelt anyag a környezetet ne szennyezze, a csapadékvíz
elvezetését ne akadályozza, a környező növényzetet ne károsítsa,
c) a földmunkák végzésénél a termőrétegek külön tárolásáról (deponálás), a termőréteg
fedőrétegként való visszaterítéséről a munka végeztével nem gondoskodik,
d) az építkezési terület és az építési munkálatokkal beszennyezett környék takarítását elmulasztja,
az építkezés befejezését követően a munkálatok végzése során keletkezett építési törmeléket, illetve
hulladékot folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül nem szállítja,
szállíttatja el, az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget,
e) közterületen építési, bontási és egyéb anyagokat közterület-foglalási engedély nélkül tárol, illetve
munkaterületet a jegyző engedélye nélkül létesít.

25

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása
körében, az ingatlan tulajdonosa, használója, aki:
a) az ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járdák, járdaszakaszok, járda
hiányában egy méter széles területsáv, lépcsők, síkosság mentesítéséről folyamatosan nem
gondoskodik,
b) a járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy helyezi el, hogy a gyalogosforgalmat,
gépjárműforgalmat, a járda melletti víznyelők működését akadályozza,
c) hórakást
ca) útkereszteződésben,
cb) útburkolati jeleken,
cc) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén,
cd) közszolgáltatási felszerelési tárgyra és egyéb közérdekű létesítmény köré,
ce) kapubejárat elé, annak szélességében
helyez el.
d) síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül konyhasót úgy alkalmaz, hogy
egyszeri kijuttatásának maximális mértéke több, mint 40 g/m2.
e) síkosság elleni védekezéshez zöld területen és közvetlen környékén konyhasót használ.
(6) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, az az utcai árus, aki az
utcai árusítás céljára bérelt helyet, valamint annak közvetlen környezetét a használat időtartama
alatt nem tartja folyamatosan tisztán, az árusítás során keletkezett hulladék összegyűjtéséről,
elszállításáról, elszállíttatásáról és megfelelő elhelyezéséről saját költségén nem gondoskodik.
(7) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, a rendezvény szervezője,
aki vásárok, sport- és egyéb rendezvények tartása idején saját költségén nem gondoskodik a várható
forgalomnak megfelelő számú illemhely, illetve szeméttároló edényzet biztosításáról és
üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület megtisztításáról, szükség
esetén fertőtlenítéséről.
(8) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki
a) a közterületre történő növényültetésnél a következő szempontokat nem tartja be:
aa) nagylombú fát épület falától és egymástól minimum 7 méter távolságra szabad ültetni,
ab) az elültetett fa töve ivóvíz-, telefon-, kábeltelevízió-, csapadékvíz-és szennyvízvezetéktől,
földkábeltől legalább 1.5 méterre, távfűtési- és gázvezetéktől legalább 2 méterre lehet,
ac) meglévő közterületi fasorba idegen fafaj nem ültethető,
ad) közterületi légvezeték alá csak kistermetű, vagy gömbkoronás fa ültethető,
ae) fásszárú növények telepítésekor be kell tartani a közutakra és a közlekedés biztonságára
vonatkozó előírásokat,
b) fásszárú növény közterületre történő ültetéséhez a polgármester előzetes írásos hozzájárulását
nem kéri meg.
(9) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki hulladékgyűjtő
udvaron, hulladékgyűjtő szigeten, hulladéklerakóban, hulladékgyűjtő edényekből, a lomtalanítás
idején a közterületre kihelyezett szükségtelenné vált háztartási, szilárd hulladékból guberál.
(10) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki élelmiszer- és
vendéglátó üzemekbe, üzletekbe, helyiségekbe, szórakozóhelyekre, egészségügyi intézményekbe,
bölcsődébe, óvodákba, iskolákba, strandra ebet – az üzemeltető által meghatározott feltételek
mellett, a vakvezető kutya kivételével- bevisz.
(11) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a) az ivóvizet szolgáltató kutak közvetlen környezetében - a közegészségügyi és építésügyi
szabályokban meghatározott távolság figyelmen kívül hagyásával - olyan szennyező forrást létesít,
amely a kút vizét vagy a talajon keresztül a talajvizet szennyezheti,
b) az ivóvizet szolgáltató kutat nem háztartási ivóvíz ellátás céljára használ, más célú
felhasználáshoz nem rendelkezik a vízszolgáltató előzetes engedélyével,
c) a közkutakból állatot itat, termőföldet locsol, gépjárművet mos.
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10. Állattartás
10. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a)
a város belterületén, továbbá pihenés és üdülés céljából szolgáló területen telkenként 3 ebnél
több ebet tart, kivéve vakvezető, jelző ebek
b)
a többlakásos épületekben, társasházakban, és ezek udvarain lakásonként egynél több ebet
tart, kivéve az ebszaporulatból származó, 3 hónapos kort be nem töltött ebek; vakvezető, jelző ebek,
c)
a felügyelete alatt álló háziállatot úgy visz vagy bocsát közterületre vagy nyilvános helyre,
hogy nem tart magánál az állat ürülékének feltakarítására szolgáló megfelelő eszközt, az állat
ürülékét nem takarítja fel,
d)
a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló eb más tulajdonában lévő magánterületre való
átjutását lehetővé teszi,
e)
lakóház közös használatú helyiségében vagy épületrészében, udvarán, liftben a tulajdonában
lévő vagy felügyelete alatt álló állat által okozott szennyeződést nem távolítja el,
f)
aki nem gondoskodik az állatok tartására szolgáló helyiség rendszeres takarításáról és
fertőtlenítéséről, az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok és rágcsáló rendszeres
irtásáról,
g)
aki zárt rendszerű állattartás esetén nem gondoskodik a trágyalé zárt szivárgásmentes
gyűjtéséről,
h)
aki 15 méhcsaládot meghaladó állománynál a tartás helyével határos szomszédok
hozzájárulása nélkül méhészeti tevékenységet folytat,
i)
aki az ingatlanon évente tartható saját ellátásra maximum 50 db galambnál, illetve hobbi
állatként 50 db galambnál többet tart.
11. Egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevétele
11. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a) a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe,
b) a települési szilárd hulladékot nem szabványos gyűjtőedényben, vagy nem a szolgáltató által
rendszeresített zsákban helyezi ki elszállításra,
c) a rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe veszélyes hulladékot, építési-bontási törmeléket,
termőföldet, szennyezetlen talajt, kőtörmeléket helyez el,
d) a gyűjtőedényben a dolgozók testi épségét, a szállító eszközök műszaki állapotát veszélyeztető
anyagot vagy folyékony hulladékot helyez el,
e) a gyűjtőedény tisztántartásáról, karbantartásáról nem gondoskodik,
f) a települési szilárd hulladék tulajdonosa a hulladékot a szelektív hulladékgyűjtő szigeten a
felirattól eltérően helyezi el,
g) saját tulajdonú ingatlanon települési szilárd hulladékot halmoz fel,
h) a szelektív gyűjtés céljára kihelyezett gyűjtőedényben más hulladékot helyez el,
i) az ingatlana előtt kiépített víziközmű-törzshálózatra nem köt rá, kivéve, ha engedélyezett, saját
célú vízilétesítményből biztosítja a vízellátását,
j) az ingatlana előtt kiépített szennyvízelvezető rendszerre nem köt rá, kivéve, ha engedélyezett
egyedi szennyvízkezelő berendezéssel a szennyvízkezelés megoldott.
12. Környezetünk védelme, zajvédelem
12.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a) a szennyvizet bármely területre kilocsol, kivezet,
b) az ásott kutat szennyezi, ásott kútba szennyvizet, veszélyes, mérgező hulladékot juttat,
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c) a meglévő vízelvezető árkot - ingatlanok előtti közterületen, kertekben – betemeti, feltölti, a víz
lefolyását megakadályozza,
d)a közparkok területére gépjárművel, segédmotoros-kerékpárral, lovas szekérrel engedély nélkül
behajt, parkol,
e) közterületre telepített fát, facsemetét megcsonkít, nem szakszerű ápolást végez.
(2)
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, az a vendéglátó
egység-, szórakozóhely üzemeltető, szabadtéri zene- és egyéb műsorjel szolgáltató, aki zene- és
egyéb műsorjel-szolgáltatást zaj- és rezgésvizsgálat engedélyezése nélkül folytat.
13.

Az egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról

13.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a)
Gyömrő város helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védetté nyilvánításáról
és természetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben védett természeti területté
nyilvánított területen olyan tevékenységet folytat, amely a kastélypark állapotát közvetlen vagy
közvetett módon a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatja vagy veszélyezteti,
b)
Gyömrő város helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védetté
nyilvánításáról és természetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben védett
természeti területté nyilvánított védett terület tulajdonosa, kezelője, aki a természetvédelmi
hatóságnak a védett természeti terület oltalmával, annak tudományos megismerése vagy bemutatása
érdekében végzett tevékenységével, így különösen annak bemutatásával, állapotának
ellenőrzésével, és a hatósági tájékoztatóval, valamint eligazító táblák elhelyezésével szemben
fennálló tűrési kötelezettségének nem tesz eleget.
14. Temető rendje
14. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a) síremlék fenntartási, gondozási kötelességének nem tesz eleget,
b) temetőben nem a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít,
c) sírhelyek gondozása során keletkezett szemetet a sírhelyek között tárolja, azt nem a
szeméttárolóban helyezi el,
d) temető területére kutyát visz be, kivéve vakvezető, jelző eb,
e) sorok közötti átjárást növényzet telepítésével akadályozza.
15. Házszámtábla és levélszekrény elhelyezése
15.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlan
használója, kezelője, ennek hiányában tulajdonosa, aki a házszámtábla beszerzéséről,
kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról nem
gondoskodik.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlan használója,
kezelője, ennek hiányában tulajdonosa, aki a postai küldemények fogadására - a címzett
azonosítására alkalmas - levélszekrényt nem helyez ki.
16. Szeszesital árusításával vagy közterületen fogyasztással kapcsolatos szabályok
16.§ (1) Tilos közterületen szeszesitalt fogyasztani.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közterületi szeszes ital fogyasztási tilalom nem vonatkozik a
közterület használati engedéllyel rendelkező rendezvények helyszínére.
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(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt magatartások jogkövetkezményeit a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény 200.§ (1)
bekezdése tartalmazza.
IV. Fejezet
Záró rendelkezés
17. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
(2) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásról szóló 19/2012.(VI. 20.) önkormányzati rendelet
jelen rendelet hatályba lépésének napjával hatályát veszti.
Gyömrő, 2015. ……...
Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2015. ………….
Varga Ernő
jegyző
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
21/2015. önkormányzati rendeletét
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 143. §. (4) bekezdés
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk a) pontjában, valamint
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.
Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed minden 14. életévét betöltött természetes személyre és jogi
személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely Gyömrő város
közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes
magatartások valamelyikét elköveti.
(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket
magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít vagy más módon
szankcionál.
2. Értelmező rendelkezések
2.§ E rendelet alkalmazásában
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a) közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás: az a magatartás, amely nem
minősül bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek, de ellentétes a közösségi együttélés
szabályaival, azokat sérti vagy veszélyezteti és e rendelet a közösségi együttélés alapvető
szabályaiba ütköző magatartásnak minősít,
b) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 13.
pontja szerinti terület,
c) szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 2.§ 23a. pontja szerinti italok
II.
Fejezet
A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt alkalmazható
jogkövetkezmények és eljárási szabályok
3. Közigazgatási bírság és a helyszíni bírság
3.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben természetes
személyek esetén 150.000 forintig jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek esetén 1.500.000 forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.
(2) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő a
jogsértést teljes mértékben elismeri, vele szemben 50.000 forintig terjedő helyszíni bírság
kiszabásának van helye.
4. Eljáró hatóság és eljárási szabályok
4.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt indult eljárásokban a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (továbbiakban:
Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt közigazgatási bírság
kiszabására a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a jegyző jogosult.
(3) A helyszíni bírság kiszabására a polgármesteri hivatal közterület-felügyelője jogosult.
(4) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az elkövető személyi
és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az eljáró ügyintéző erre vonatkozó felhívására igazolja.
(5) Közigazgatási bírság kiszabása helyett felhívás is alkalmazható, amennyiben a Ket. 94.§ -ában
meghatározott feltételek fennállnak.
(6) A rendeletben foglaltak betartását a Gyömrői Polgármesteri Hivatal erre feljogosított ügyintézői,
valamint közterület-felügyelői ellenőrzik.
5. A közigazgatási bírság és a helyszíni bírság megfizetése
5.§ (1) Fiatalkorúval szemben nem lehet helyszíni bírságot kiszabni. Fiatalkorúval szemben
közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló keresete (jövedelme) vagy
vagyona van.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot
– az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül - a határozathoz mellékelt
készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Gyömrő Város Önkormányzata 117421971532017 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott helyszíni bírságot a
bírság kiszabását követő 15 napon belül kell készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással
Gyömrő Város Önkormányzata 11742197-1532017 számú pénzforgalmi számlájára befizetni.
III.
Fejezet
A közösségi együttélés alapvető szabályai
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6. A közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használata
6. § (1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a közterületek
rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használatának körében, aki
a) közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüktől eltérően az
önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló önkormányzati
rendeletben foglalt közterületi engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használ, felbont,
b) közterületen forgalomban történő közlekedésre jogilag alkalmatlan (továbbiakban:
üzemképtelen) járművet közterület-használati engedély nélkül tárol, üzemképtelen járművet az
üzembentartó, tulajdonos a közterületről saját költségén a felszólítást követő 30 napon belül nem
távolítja el,
c) a közterület bontásával járó közműépítési, javítási munkálatokra – kivéve a 6. § (2) bekezdésben
foglaltak - a munka megkezdése előtt a terület kezelőjétől kezelői hozzájárulást nem kér,
d) a közút területén, az alatt vagy felett építmény, vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút
területének nem közlekedési célú elfoglalásához, illetve az út forgalmi rendjének ideiglenes
megváltoztatásához a közút kezelőjétől kezelői hozzájárulást nem kér,
e) közterület tartósan, állandó jelleggel – kivéve az önkormányzat tulajdonában álló közterületek
használatáról és rendjéről
szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti közterület-használati engedély alapján történő
használatot - képviselő-testületi hozzájárulás és területbérleti szerződés nélkül használ,
f) a közutat a közterület kezelőjének hozzájárulása nélkül nem közlekedési célra igénybe veszi,
g) közterületbe nyúló védőtetőt, előtetőt, ernyőszerkezetet, hirdető berendezést, reklámhordozót
közterület-használati hozzájárulás nélkül, vagy attól eltérő módon elhelyez,
h) építési munkával kapcsolatos létesítmény(eke)t, építmény(eke)t és törmelék(ek)et közterülethasználati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon elhelyez, tárol,
i) emlékművön, utcabútorzaton, egyéb berendezési tárgyon, valamint a lejárati lépcsőn, kőpadon,
szökőkúton, templomok előtti lépcsővel határolt részen gördeszkázik, görkorcsolyázik,
kerékpározik,
j) közterületi névtáblát, házszámtáblát, szöveges ismertető táblát vagy emléktáblát beszennyez,
eltakar, jogosulatlanul kihelyez, vagy leszerel.
(2) Kezelői hozzájárulás nélkül a közterületet bontani csak abban az esetben lehet, ha az közmű,
közműalagút, vasútüzemi berendezés, távközlési vezeték vagy csővezeték halasztást nem tűrő
kijavítása, árvíz vagy belvízvédekezés, helyi vízkárelhárítás vagy elemi csapás miatt szükséges.
Ebben az esetben a közterület bontását az igénybevevőnek a közút kezelőjéhez haladéktalanul be
kell jelenteni és az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges intézkedéseket meg kell tennie.
(3) A korlátozással védett önkormányzati kezelésben lévő közutakon a súlykorlátozásban előírt
össztömeget meghaladó tehergépjárművel helyi közútra engedély nélkül behajt.
7.

Plakátok, hirdetmények elhelyezésének, valamint a helyi címer és zászló
használatának rendje

7. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a plakátok
hirdetmények elhelyezésének rendje körében, aki hirdetményt nem a hirdetmények és plakátok
közterületen történő elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott hirdetőfelületen
helyez el vagy az idejétmúlt vagy megrongálódott hirdetményt az azon feltüntetett rendezvény,
műsor, program megvalósulását követő 2 napon belül nem távolítja el.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás követ el, aki a polgármester írásbeli
engedélye nélkül a helyi címert előállítja és használja.
8. Kereskedelmi és vendéglátási tevékenység
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8. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a kereskedelmi és
vendéglátási tevékenység körében, aki:
a) közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon alkalmi és mozgóárusítást,
jogosulatlan kereskedelmi tevékenységet végez;
b) az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjével kapcsolatos előírásokat és kötelezettségeket megszegi;
c) vendéglátó-helyiséghez tartozó teraszt, előkertet közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy
attól eltérő módon létesít, működtet;
d) közterületen nem árusítható terméket értékesít, közterületen állatot forgalmaz,
e) közterületen zajkeltésre alkalmas hangosító berendezést elhelyez és működtet, vagy közterületen
olyan helyhez kötött hangosító berendezést üzemeltet, amely nincs összefüggésben jogszerűen
folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységgel - az engedélyezett közterületi rendezvény
keretében történő zeneszolgáltatás kivételével - és amely indokolatlanul zavarja mások nyugalmát.
9. A köztisztaság fenntartása
9.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság
fenntartása körében, az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetve haszonélvezője (a
továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek,
helyiségek) tisztán tartása tekintetében pedig a használó, illetve –a bérleti jogviszonyból származó
kötelezettsége szerint – a bérlő (a továbbiakban együtt: használó), aki nem gondoskodik:
a) az egyes ingatlanok tisztán tartásáról,
b) a lakó-, és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú részének (kapualj,
lépcsőház, folyosó, terasz, felvonó, mosókonyha, szárító, pince-és padlásrész, közös illemhely,
hulladékledobó és hulladékgyűjtő, udvar) tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar és
rágcsálómentesítéséről,
c) a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló
helyiségnek és az ezekhez tartozó területeknek a tisztaságáról, rendszeres takarításáról,
rovarmentesítéséről és rágcsálómentesítéséről,
d) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetve ha a járda mellett
zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, fűfélék rendszeres kaszálásáról,
vágásáról,
e) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, fűfélék rendszeres
kaszálásáról, vágásáról,
f) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására
szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más
hulladékok eltávolításáról,
g) az ingatlanokról, az ingatlan előtti járdaszakasz fölé, járda hiányában 1 méter széles területsáv,
illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület fölé kinyúló ágak, bokrok
nyeséséről, gallyazásáról, a fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról, valamint ezen a területen
lévő növények lehullott lombjának, és egyéb növényi részeinek takarításáról, összegyűjtéséről,
elszállításáról/elszállíttatásáról; oly módon, hogy az érintett járdaszakasz, területsáv, illetve terület
biztonságos közlekedésre alkalmas legyen,
h) az épület tetőcsatornájának tisztán tartásáról,
i) arról, hogy az ingatlan csapadékvíz-elvezetési rendszerének használata során, a víz közterületen,
közterületi építményekben, kárt ne okozzon, a rendeltetésszerű használatot, az építmények
állékonyságát ne akadályozza, és ne veszélyeztesse, valamint közcsatornába csapadékvizet vezet,
j) a közterülettel határos ingatlan épületének madárfészkelő helyek alatti burkolattal ellátott
közterületnek a madarak okozta szennyeződéstől való megtisztításáról,
k) gépjárművet közterületen iparszerűen javít, vagy e szolgáltatáshoz kapcsolódóan gépjárművet
közterületen tárol, a zöldfelületen járművet javít vagy tisztít;
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(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása
körében, aki:
a) a szokásos mennyiségű hulladéknál nagyobb mennyiségű hulladék, többlet-hulladék
összegyűjtéséről - amennyiben az a hulladék elszállítását végző szolgáltatóval kötött szerződésben
foglaltakon kívül, az általa biztosított lehetőségek igénybevételén felül keletkező hulladék –, annak
a hulladékgyűjtő udvarra történő elszállításáról nem gondoskodik, aki a szelektív- és zöldhulladékot
az elszállítást megelőzően három napnál korábban helyezi el a közterületen.
b) a város közigazgatási területén hulladékot közterületen, magánterületen nyílt téren éget, kivéve a
külön jogszabály(ok)ban meghatározott esetekben szükségessé váló égetés az ott szabályozott
módon.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása
körében, az üzlet és egyéb elárusító hely, vendéglátó egység, intézmény, szolgáltató egység
tulajdonosa, aki a vendéglátó egységek, intézmények, szolgáltató egységek bejárata mellett
szemétgyűjtőt, csikktartót nem helyez el és azoknak a szemétszállításra rendszeresített edénybe való
ürítéséről nem gondoskodik.
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása
körében, aki:
a) az építési területen és az építés közvetlen környékének tisztán tartásáról, az úttestre, járdára való
sárfelhordás, egyéb szennyezés folyamatos megszüntetéséről nem gondoskodik,
b) az építési, bontási, tatarozási munkákat, valamint minden közműépítéssel kapcsolatos
burkolatfelbontási, illetve talajfeltárási tevékenységet nem úgy végzi, hogy az annak során
keletkezett hulladék, illetve a kitermelt anyag a környezetet ne szennyezze, a csapadékvíz
elvezetését ne akadályozza, a környező növényzetet ne károsítsa,
c) a földmunkák végzésénél a termőrétegek külön tárolásáról (deponálás), a termőréteg
fedőrétegként való visszaterítéséről a munka végeztével nem gondoskodik,
d) az építkezési terület és az építési munkálatokkal beszennyezett környék takarítását elmulasztja,
az építkezés befejezését követően a munkálatok végzése során keletkezett építési törmeléket, illetve
hulladékot folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül nem szállítja,
szállíttatja el, az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget,
e) közterületen építési, bontási és egyéb anyagokat közterület-foglalási engedély nélkül tárol, illetve
munkaterületet a jegyző engedélye nélkül létesít.
(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása
körében, az ingatlan tulajdonosa, használója, aki:
a) az ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járdák, járdaszakaszok, járda
hiányában egy méter széles területsáv, lépcsők, síkosság mentesítéséről folyamatosan nem
gondoskodik,
b) a járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy helyezi el, hogy a gyalogosforgalmat,
gépjárműforgalmat, a járda melletti víznyelők működését akadályozza,
c) hórakást
ca) útkereszteződésben,
cb) útburkolati jeleken,
cc) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén,
cd) közszolgáltatási felszerelési tárgyra és egyéb közérdekű létesítmény köré,
ce) kapubejárat elé, annak szélességében
helyez el.
d) síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül konyhasót úgy alkalmaz, hogy
egyszeri kijuttatásának maximális mértéke több, mint 40 g/m2.
e) síkosság elleni védekezéshez zöld területen és közvetlen környékén konyhasót használ.
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(6) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, az az utcai árus, aki az
utcai árusítás céljára bérelt helyet, valamint annak közvetlen környezetét a használat időtartama
alatt nem tartja folyamatosan tisztán, az árusítás során keletkezett hulladék összegyűjtéséről,
elszállításáról, elszállíttatásáról és megfelelő elhelyezéséről saját költségén nem gondoskodik.
(7) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, a rendezvény szervezője,
aki vásárok, sport- és egyéb rendezvények tartása idején saját költségén nem gondoskodik a várható
forgalomnak megfelelő számú illemhely, illetve szeméttároló edényzet biztosításáról és
üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület megtisztításáról, szükség
esetén fertőtlenítéséről.
(8) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki
a) a közterületre történő növényültetésnél a következő szempontokat nem tartja be:
aa) nagylombú fát épület falától és egymástól minimum 7 méter távolságra szabad ültetni,
ab) az elültetett fa töve ivóvíz-, telefon-, kábeltelevízió-, csapadékvíz-és szennyvízvezetéktől,
földkábeltől legalább 1.5 méterre, távfűtési- és gázvezetéktől legalább 2 méterre lehet,
ac) meglévő közterületi fasorba idegen fafaj nem ültethető,
ad) közterületi légvezeték alá csak kistermetű, vagy gömbkoronás fa ültethető,
ae) fásszárú növények telepítésekor be kell tartani a közutakra és a közlekedés biztonságára
vonatkozó előírásokat,
b) fásszárú növény közterületre történő ültetéséhez a polgármester előzetes írásos hozzájárulását
nem kéri meg.
(9) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki hulladékgyűjtő
udvaron, hulladékgyűjtő szigeten, hulladéklerakóban, hulladékgyűjtő edényekből, a lomtalanítás
idején a közterületre kihelyezett szükségtelenné vált háztartási, szilárd hulladékból guberál.
(10) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki élelmiszer- és
vendéglátó üzemekbe, üzletekbe, helyiségekbe, szórakozóhelyekre, egészségügyi intézményekbe,
bölcsődébe, óvodákba, iskolákba, strandra ebet – az üzemeltető által meghatározott feltételek
mellett, a vakvezető kutya kivételével- bevisz.
(11) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a) az ivóvizet szolgáltató kutak közvetlen környezetében - a közegészségügyi és építésügyi
szabályokban meghatározott távolság figyelmen kívül hagyásával - olyan szennyező forrást létesít,
amely a kút vizét vagy a talajon keresztül a talajvizet szennyezheti,
b) az ivóvizet szolgáltató kutat nem háztartási ivóvíz ellátás céljára használ, más célú
felhasználáshoz nem rendelkezik a vízszolgáltató előzetes engedélyével,
c) a közkutakból állatot itat, termőföldet locsol, gépjárművet mos.
10. Állattartás
10. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a)
a város belterületén, továbbá pihenés és üdülés céljából szolgáló területen telkenként 3 ebnél
több ebet tart, kivéve vakvezető, jelző ebek
b)
a többlakásos épületekben, társasházakban, és ezek udvarain lakásonként egynél több ebet
tart, kivéve az ebszaporulatból származó, 3 hónapos kort be nem töltött ebek; vakvezető, jelző ebek,
c)
a felügyelete alatt álló háziállatot úgy visz vagy bocsát közterületre vagy nyilvános helyre,
hogy nem tart magánál az állat ürülékének feltakarítására szolgáló megfelelő eszközt, az állat
ürülékét nem takarítja fel,
d)
a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló eb más tulajdonában lévő magánterületre való
átjutását lehetővé teszi,
e)
lakóház közös használatú helyiségében vagy épületrészében, udvarán, liftben a tulajdonában
lévő vagy felügyelete alatt álló állat által okozott szennyeződést nem távolítja el,
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f)
aki nem gondoskodik az állatok tartására szolgáló helyiség rendszeres takarításáról és
fertőtlenítéséről, az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok és rágcsáló rendszeres
irtásáról,
g)
aki zárt rendszerű állattartás esetén nem gondoskodik a trágyalé zárt szivárgásmentes
gyűjtéséről,
h)
aki 15 méhcsaládot meghaladó állománynál a tartás helyével határos szomszédok
hozzájárulása nélkül méhészeti tevékenységet folytat,
i)
aki az ingatlanon évente tartható saját ellátásra maximum 50 db galambnál, illetve hobbi
állatként 50 db galambnál többet tart.
11. Egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevétele
11. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a) a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe,
b) a települési szilárd hulladékot nem szabványos gyűjtőedényben, vagy nem a szolgáltató által
rendszeresített zsákban helyezi ki elszállításra,
c) a rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe veszélyes hulladékot, építési-bontási törmeléket,
termőföldet, szennyezetlen talajt, kőtörmeléket helyez el,
d) a gyűjtőedényben a dolgozók testi épségét, a szállító eszközök műszaki állapotát veszélyeztető
anyagot vagy folyékony hulladékot helyez el,
e) a gyűjtőedény tisztántartásáról, karbantartásáról nem gondoskodik,
f) a települési szilárd hulladék tulajdonosa a hulladékot a szelektív hulladékgyűjtő szigeten a
felirattól eltérően helyezi el,
g) saját tulajdonú ingatlanon települési szilárd hulladékot halmoz fel,
h) a szelektív gyűjtés céljára kihelyezett gyűjtőedényben más hulladékot helyez el,
i) az ingatlana előtt kiépített víziközmű-törzshálózatra nem köt rá, kivéve, ha engedélyezett, saját
célú vízilétesítményből biztosítja a vízellátását,
j) az ingatlana előtt kiépített szennyvízelvezető rendszerre nem köt rá, kivéve, ha engedélyezett
egyedi szennyvízkezelő berendezéssel a szennyvízkezelés megoldott.
12. Környezetünk védelme, zajvédelem
12.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a) a szennyvizet bármely területre kilocsol, kivezet,
b) az ásott kutat szennyezi, ásott kútba szennyvizet, veszélyes, mérgező hulladékot juttat,
c) a meglévő vízelvezető árkot - ingatlanok előtti közterületen, kertekben – betemeti, feltölti, a víz
lefolyását megakadályozza,
d)a közparkok területére gépjárművel, segédmotoros-kerékpárral, lovas szekérrel engedély nélkül
behajt, parkol,
e) közterületre telepített fát, facsemetét megcsonkít, nem szakszerű ápolást végez.
(2)
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, az a vendéglátó
egység-, szórakozóhely üzemeltető, szabadtéri zene- és egyéb műsorjel szolgáltató, aki zene- és
egyéb műsorjel-szolgáltatást zaj- és rezgésvizsgálat engedélyezése nélkül folytat.
13.

Az egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról

13.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a)
Gyömrő város helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védetté nyilvánításáról
és természetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben védett természeti területté
nyilvánított területen olyan tevékenységet folytat, amely a kastélypark állapotát közvetlen vagy
közvetett módon a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatja vagy veszélyezteti,
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b)
Gyömrő város helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védetté
nyilvánításáról és természetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben védett
természeti területté nyilvánított védett terület tulajdonosa, kezelője, aki a természetvédelmi
hatóságnak a védett természeti terület oltalmával, annak tudományos megismerése vagy bemutatása
érdekében végzett tevékenységével, így különösen annak bemutatásával, állapotának
ellenőrzésével, és a hatósági tájékoztatóval, valamint eligazító táblák elhelyezésével szemben
fennálló tűrési kötelezettségének nem tesz eleget.
14. Temető rendje
14. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a) síremlék fenntartási, gondozási kötelességének nem tesz eleget,
b) temetőben nem a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít,
c) sírhelyek gondozása során keletkezett szemetet a sírhelyek között tárolja, azt nem a
szeméttárolóban helyezi el,
d) temető területére kutyát visz be, kivéve vakvezető, jelző eb,
e) sorok közötti átjárást növényzet telepítésével akadályozza.
15. Házszámtábla és levélszekrény elhelyezése
15.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlan
használója, kezelője, ennek hiányában tulajdonosa, aki a házszámtábla beszerzéséről,
kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról nem
gondoskodik.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlan használója,
kezelője, ennek hiányában tulajdonosa, aki a postai küldemények fogadására - a címzett
azonosítására alkalmas - levélszekrényt nem helyez ki.
16. Szeszesital árusításával vagy közterületen fogyasztással kapcsolatos szabályok
16.§ (1) Tilos közterületen szeszesitalt fogyasztani.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közterületi szeszes ital fogyasztási tilalom nem vonatkozik a
közterület használati engedéllyel rendelkező rendezvények helyszínére.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt magatartások jogkövetkezményeit a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény 200.§ (1)
bekezdése tartalmazza.
IV. Fejezet
Záró rendelkezés
17. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
(2) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásról szóló 19/2012.(VI. 20.) önkormányzati rendelet
jelen rendelet hatályba lépésének napjával hatályát veszti.
Gyömrő, 2015. ……...
Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester

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

9. napirendi pont
Döntés 30 millió forint összegű folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról.
Gyenes Levente polgármester: Lejár az ez évi folyószámla hitelkeret, ez az összeg a következő
évre vonatkozik. December 21-ig fel kell tölteni. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv
9. sz. mellékletét képező határozati javaslatban foglaltakat:
1.
Gyömrő Város Önkormányzatának képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től történő
folyószámlahitel felvételéről dönt.
2.
A hitel futamideje 2016. január 4-től 2016. december 21-ig tart, a rendelkezésre tartott
összeg legfeljebb 30.000.000,- Ft.
3.
A képviselő-testület – figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat
– a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául felajánlja az Önkormányzat saját bevételeit.
4.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a
kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően –
a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során
figyelembe veszi.
5.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP
Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződést aláírja az
Önkormányzat képviseletében.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
179/2015. (XI. 16.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
1.

Gyömrő Város Önkormányzatának képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től történő
folyószámlahitel felvételéről dönt.

2.

A hitel futamideje 2016. január 4-től 2016. december 21-ig tart, a rendelkezésre tartott
összeg legfeljebb 30.000.000,- Ft.
3.

A képviselő-testület – figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási
jogszabályokat – a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául felajánlja az
Önkormányzat saját bevételeit.
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4.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama
alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat
megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat
módosításai során figyelembe veszi.
5.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az
OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződést
aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

10. napirendi pont
Döntés a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. által 2015. évben igényelt folyószámla hitelkeret
hosszabbításához nyújtandó tulajdonosi ingatlanfedezet biztosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Decemberben lejár, feltöltik és újat indítanak. Kérdés, hozzászólás?
Horváth István képviselő: A Kft. üzleti tervében mennyire volt betervezve, tehát mennyire
használta ki? Továbbiakban szükség van a folyószámla hitelkeret hosszabbítására?
Gyenes Levente polgármester: Szükség van rá, hiszen a bevételeikben vannak ingadozások, így a
Kft.-nek nyújtott támogatásban is van ingadozás. Úgy kell gazdálkodniuk, hogy lehetőleg minden
hónapban a fizetést ugyanakkor tudják kiosztani, ez törvényi kötelezettség is, tehát szükség van rá.
Horváth István képviselő: Ingatlan fedezetett korábbi évben is kellett biztosítani vagy csak most
kell?
Gyenes Levente polgármester: Igen, ez eddig is volt.
Horváth István képviselő: Mit szoktak erre felajánlani?
Gyenes Levente polgármester: A Káptalanfüredi tábort.
Horváth István képviselő: Tudja, hogy fedezet kell.
Gyenes Levente polgármester: Ha van, jobb ötlete akkor mondja. Igazából a Káptalanfüredi tábort
nem akarják értékesíteni, ez az értékét nem csökkenti. Azt, hogy fedezetbe adják, az összeget
messze-messze túlbiztosítják, még mindig jobb, mint a sportpálya. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki
a jegyzőkönyv 10. sz. mellékletét képező határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy– mint a társaság kizárólagos tulajdonosa – a Gyömrői Település Üzemeltető és
Fejlesztő Nonprofit Kft.
által a OTP BANK NYRT-nél igényelt maximum 30 millió forint összegű
folyószámla hitelkerethez, az önkormányzat tulajdonát képező 8220, Balatonalmádi, Tábor u 1.
0114/4 hrsz. Káptalanfüredi tábor ingatlanfedezetként való bevonásához hozzájárul.
Felhatalmazza a Polgármestert az ingatlanfedezet nyújtásához szükséges nyilatkozat,
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illetve egyéb dokumentum aláírására.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
180/2015. (XI. 16.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással
dönt arról, hogy– mint a társaság kizárólagos tulajdonosa – a Gyömrői Település Üzemeltető
és Fejlesztő Nonprofit Kft.
által a OTP BANK NYRT-nél igényelt maximum 30 millió forint összegű
folyószámla hitelkerethez, az önkormányzat tulajdonát képező 8220, Balatonalmádi, Tábor u.
1. 0114/4 hrsz. Káptalanfüredi tábor ingatlanfedezetként való bevonásához hozzájárul.
Felhatalmazza a Polgármestert az ingatlanfedezet nyújtásához szükséges nyilatkozat,
illetve egyéb dokumentum aláírására.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

11. napirendi pont
Kir Ferenc Gyömrő, Fürdő u. 49. lakos és társai kérelmének megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Többször volt már napirenden ez a téma. Kérdés, hozzászólás?
Ducsai Sándor képviselő: Néhány évvel ezelőtt ez már testület előtt volt. Akkor ő még nem volt a
Képviselő – testületnek a tagja. Akkor ez a terület 2 millió forint-ot, most 800.000 forintot ér. Ez
pusztán piaci árváltozás, vagy mi indokolja ezt a különbözetet?
Gyenes Levente polgármester: Megállapodás.
Varga Ernő jegyző: A lényeg az, hogy az előző alkalommal tárgyalásokat folytattak Kir
Ferencékkel. Az a két hektár került volna 2 millió forintba, tehát egy millió forint/hektár. Az
értékbecslés és a terület besorolása alapján került megállapításra a jelenlegi ár, mivel az
önkormányzatnak a döntése előtt megalapozottan kell körül járni az ügyet. A hivatali értékbecslés
800.000 forint/hektár, tehát összesen 1.600.000 forintra értékelte az értékbecslő ezt a két hektár
területet.
Gyenes Levente polgármester: Kir Ferencék elfogadták.
Ducsai Sándor képviselő: Ez a terület, hogy ha jól látja, akkor a Kommunal Plusz Kft közelében
van. Olvasta és nyilván szükség is van arra, hogy a zöldhulladékot valahol tárolják. Remélhetőleg
nincs semmi kellemetlen szag kibocsátása. Tudják azt, hogy néhány lakost zavar a szennyvíziszap
kibocsátásakor keletkező szag.
Nincsen semmiféle terv vagy szándék, hogy a jövőben itt szennyvíziszapot tároljunk.
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Gyenes Levente polgármester: A terv az, hogy a Kommunál Plusz Kft-vel való megállapodás
alapján a zöldhulladékot némi erjesztés után bekeverik a szennyvíziszapba. Ott egy komposztálódás
zajlik le, és állandóan biztosítva lesz, hogy a város zöldhulladékát el tudják helyezni a város
határain belül.
Ducsai Sándor képviselő: Azon az önkormányzati területen ahol ez lesz, ott szennyvíziszap nem
lesz?
Gyenes Levente polgármester: Nem lesz, hanem kifejezetten a zöldhulladéknak a depóniája lesz ott
és innentől megnyugtató helyzet alakul ki. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 11. sz.
mellékletét képező határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a 068/77, 78 hrsz-ú területek megvásárlásának lehetőségét
továbbra is fenntartja, annak várható költségeit 800 ezer Ft/hektár áron betervezi
a 2016. évi költségvetésbe.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
181/2015. (XI. 16.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a 068/77, 78 hrsz-ú területek megvásárlásának lehetőségét
továbbra is fenntartja, annak várható költségeit 800 ezer Ft/hektár áron betervezi
a 2016. évi költségvetésbe.
Egyidejűleg a 269/2013. (XII.16.) Kt. határozatot visszavonja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

12. napirendi pont
Állásfoglalás kérése Péteri Község Településszerkezeti Tervének, Szabályozási Tervének és
Helyi Építési Szabályzatának módosításához.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 12. sz. mellékletét
képező határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az alábbi határozatot hozza:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Péteri Község által tervezett,
egyes péteri részterületekre vonatkozó Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv
és Helyi Építési Szabályzat módosítással kapcsolatban kifogást nem emel.
Felkéri a polgármestert, hogy erről Péteri Község polgármesterét tájékoztassa.
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Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
182/2015. (XI. 16.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Péteri Község által tervezett,
egyes péteri részterületekre vonatkozó Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv
és Helyi Építési Szabályzat módosítással kapcsolatban kifogást nem emel.
Felkéri a polgármestert, hogy erről Péteri Község polgármesterét tájékoztassa.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

13. napirendi pont
Döntés Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásának támogatásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 13. sz. mellékletét
képező határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
az alábbi határozatot hozza:
1. Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében támogatja Pest megye önálló NUTS 2-es
régióvá válását.
2.

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa Pest Megye Önkormányzata részére.

Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
183/2015. (XI. 16.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1.

Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében támogatja Pest megye önálló NUTS
2-es régióvá válását.
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2.

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa Pest Megye Önkormányzata
részére.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

14. napirendi pont
Döntés a Bölcsőde és gyermekközpont alapító okiratának módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 14. sz. mellékletét
képező határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a Bölcsőde és Gyermekközpont alapító okiratát
módosítja és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
184/2015. (XI. 16.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Bölcsőde és Gyermekközpont alapító okiratát
módosítja és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

15. napirendi pont
Döntés a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 15. sz. mellékletét
képező határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy
1.
a Gyömrői Település Üzemeltető Fejlesztő Nonprofit Kft. – mint a társaság kizárólagos
tulajdonosa –alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Új székhelycím: 2230 Gyömrő, Táncsics M u 65.
2.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
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alapító okiratot elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
185/2015. (XI. 16.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy
1. a Gyömrői Település Üzemeltető Fejlesztő Nonprofit Kft. – mint a társaság kizárólagos
tulajdonosa –alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Új székhelycím: 2230 Gyömrő, Táncsics M u 65.
2.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

16. napirendi pont
Döntés a Vecsés és Környéke Társulás Társulási Megállapodásának elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 16. sz. mellékletét
képező határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
az alábbi határozatot hozza:
1.) A Vecsés és Környéke Társulás Társulási megállapodást az előterjesztett formában jóváhagyja.
2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás aláírásával kapcsolatos szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
186/2015. (XI. 16.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1.) A Vecsés és Környéke Társulás Társulási megállapodást az előterjesztett formában
jóváhagyja.
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2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás aláírásával kapcsolatos szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal.

17. napirendi pont
Döntés a Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályáztatásról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 17. sz. mellékletét
képező határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására pályázatot ír ki.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályáztatás lefolytatására a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
187/2015. (XI. 16.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására pályázatot ír ki.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályáztatás lefolytatására a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.

18. napirendi pont
Döntés a Monor Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
megállapodás módosításának az elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 18. sz. mellékletét
képező határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
az alábbi határozatot hozza:
1.) Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási megállapodás
módosítását az előterjesztett formában jóváhagyja és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
megállapodást elfogadja.
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2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított megállapodás aláírásával kapcsolatos
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
188/2015. (XI. 16.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1.) Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási megállapodás
módosítását az előterjesztett formában jóváhagyja és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt megállapodást elfogadja.
2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított megállapodás aláírásával kapcsolatos
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal.

19. napirendi pont
Bizottsági beszámolók elfogadása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi 1. sz. határozati
javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
189/2015. (XI. 16.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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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: 11 fő.
190/2015. (XI. 16.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a 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
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
191/2015. (XI. 16.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 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:
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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: 11 fő.
192/2015. (XI. 16.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

20. napirendi pont:
Interpellációk
Gyenes Levente polgármester: Kíván – e valaki interpellálni?
Sas Zoltán képviselő: Idén februárban készítette el az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság a
közlekedés biztonságot javító tervezetet, amelyet a polgármester úr is jóváhagyott. Megkérdezné,
hogy a tervezet megvalósulása milyen szakaszban van?
Másik dolog; több helyről is érkeztek a lakosságtól panaszok, hogy sok patkány van és kérdezi,
hogy van-e tervben valamilyen irtás ez ügyben?
Gyenes Levente polgármester: A közlekedés biztonsági eszközökkel kapcsolatosan néhány helyen
elkezdődtek - a javaslatuk alapján - a forgalom technikai eszközök kihelyezése. Elindult a
gyalogosátkelő helyek tervezése, illetve néhány olyan gyalogosátkelőnek is az engedélyezési
procedúrája, aminek nem volt engedélyes terve. Amit gyorsan meg tudtak csinálni, azt
megcsinálták. Következő év folyamán a költségvetésüknél úgyis fognak erről tárgyalni. Nagyon
szomorú, hogy normál belvárosi gyalogosátkelő hely tervezése közel 1 millió forint és a
kivitelezése közel 3 és 5 millió forint helyszíntől függően. Patkányirtás volt a nyáron, hiszen már
akkor több bejelentést is kaptak. Akkor elsősorban a falusi részen és az Erzsébet telep egyes részein
voltak. Határ úton volt egy bejelentésük, azt is megcsinálták. Most hogy jelzi, ezt újabb
bejelentésnek veszi, kiküldeti oda a szakembereket, akikkel szerződésben állnak. Egyébként a
PEVDI újtulajdonosával folyamatosan kapcsolatban állnak, hiszen az idei évben jár le az előírt
rekultivációs határidő.
Horváth István képviselő: A helyi buszközlekedésről kap több lakossági kérést is. A busz 06:20kor a Petőfi telepről úgy indul, hogy éppen lekésik a vonatot a lakosok, gyakorlatilag 2 perccel
előtte elmegy a vonat.
Gyenes Levente polgármester: Melyik vonatot akarják elérni, hiszen negyed óránként jár a vonat
ebben az időtávban.
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Horváth István képviselő: Az a lényeg, hogy a zónázó vonatot szeretnék elérni a lakosok.
Gyenes Levente polgármester: Ezt megnézi, és Agócs Zoltánt, a TÜF Nonprofit Kft. ügyvezetőjét
kérdezi, hogy lehet-e szerinte a helyi busz menetrendjén változtatni?
Agócs Zoltán külső tag: Sok mindennel összefüggésben van a helyi busz menetrendje, például a
falusi résszel, iskolákkal. Ráadásul a legfontosabb az, hogy a busz iskolabuszként üzemel, hiszen a
forgalom nagy részét az iskolások teszik ki. Ha ott csúszás van, akkor problémát okozhat.
Garamszegi Sándor képviselő: A menetrenddel kapcsolatban, az egyik lakó kérdezi, hogy a
Tulipán utca végén, valahol a Táncsics úton, a helyi busz nem jár arra. Megoldható-e hogy a
Tulipán utcán jöjjön.
Agócs Zoltán külső tag: Éppen ellenkezőleg jár a helyi busz, és ha arra menne, akkor más rész fog
kiesni.
Gyenes Levente polgármester: Próbálták azokat a részéket nem bevonni a helyi busz útvonalába,
ahol a volánbusz közlekedik. Lehetne úgy megoldani, hogy megduplázzák a költségvetésüket és
vesznek még egy busz, de sajnos nem fér bele a költségvetésünkbe.
Garamszegi Sándor képviselő: Majd mondja az illetékeseknek.
Gyenes Levente polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. 18 óráig szünetet rendel el.

21. napirendi pont:
Közmeghallgatás
Gyenes Levente polgármester: A jegyzőkönyvet a továbbiakban Egervári Judit vezeti. A
képviselő-testületi ülésüket a közmeghallgatással folytatják. A közmeghallgatás célja, hogy a
lakosok évközben felmerülő kérdéseiket nyilvánosan feltehessék. Kér mindenkit, hogy aki felszólal,
az mondja be a nevét és lakcímét a könnyebb jegyzőkönyvvezetés érdekében. Aki fel szeretne
szólalni, az tegye meg.
Benson Zsuzsanna Gyömrő, Dózsa Gy. út 107.: Az a kérdése, hogy a Dózsa György út és a
Csillag csomóponti körforgalom közötti útszakaszra van-e valamilyen koncepció, illetve elképzelés,
hogy mikor kerül felújításra? A Strand és Tőzeges tó közötti erdőben sok fa kivágásra került. Ő úgy
látta, hogy egészséges fák voltak és a vihar nem tördelte meg őket, így az a kérdése, hogy miért
kerültek kivágásra? A harmadik kérdése pedig, hogy nyáron a strandról elég nagy összegű bevételt
tulajdonítottak el, mi lett ennek a sorsa, megkerült-e az elkövető és visszakapták-e ezt az összeget?
Az utolsó kérdése, hogy a közeljövőben lesz-e lehetőség kerékpárral bemenni Rákoskeresztúrra,
tehát épül-e kerékpárút Budapest felé?
Gyenes Levente polgármester: Visszatérő kérdés a Dózsa György út állapota. Valóban nagyon
rossz ez az útszakasz, de sajnos nem az önkormányzat kezelésében van, hanem a Közútkezelő
kezelésében. A Gyömrő 2000 Kör kezdeményezésére több száz aláírással kérték a Közútkezelőt a
Dózsa György út felújítására. Nagyon sok ígéretet kaptak rá, hogy le fogják aszfaltozni, de a mai
napig nem történt semmi. Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő úr is megígérte, hogy le lesz
aszfaltozva. A Stranderdőben történt fakivágással kapcsolatban elmondja, hogy a szélviharok okán
néhány fának meglazult a gyökere, ezt a veszélyt jelezték az önkormányzat felé. Szakembereket
hívtak és jegyzőkönyvbe vették a kivágandó fákat. Csak azokat a fákat vágták ki, aminek a gyökerei
elengedték a talajt. Valóban voltak közöttük egészséges fák is, de a Katasztrófavételem jelölti ki a
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kivágandó fákat. Az eltulajdonított strandbevétel, illetve az elkövető nem lett meg, viszont
szerződés alapján a biztonsági cég biztosítóján keresztül rendezték az okozott kárt. A kerékpárúttal
kapcsolatban elmondja, hogy ő is nagyon szeretné, ha bicikli út épülne nem csak Budapest, de
Monor felé is. Jelenleg az Európai Uniós pályázatok még nem kerültek kiírásra, saját forrásból
biztos, hogy nem tudnak ekkora beruházást megvalósítani.
Benson Zsuzsanna Gyömrő, Dózsa Gy. út 107.: Ha az elkövető nem kerül kézre, lezárják a
nyomozást?
Gyenes Levente polgármester: Két külön dologról beszélnek, az egyik része az anyagi kár, a
másik pedig az elkövető keresése, ami a rendőrség hatáskörébe tartozik, jelenleg is dolgoznak rajta.
Szabó Mihályné Gyömrő, Ady E. u. 1/B.: A Mendei út hatalmas forgalma miatt jött el a
közmeghallgatásra. Ők az Ady Endre utcában laknak, de a Mendei út felől van a bejáratuk.
Életveszélyes a Mendei úton közlekedni, illetve átmenni a másik oldalra. A vízelvezetés sem
megoldott, mert befolyik a víz a házakhoz, mivel nagyon lent van a járda. Esetleg mérhetnék a
környéken a sebességet is.
Gyenes Levente polgármester: Valóban, a Mendei út is a megyei közútkezelő kezelésében van.
Hat éve felújították, volt egy személyes kapcsolata és sikerült még az ismerős távozása előtt
elintézni az út felújítását. Padkát is építettek és a járda is kiépítésre került. Látta, hogy az Ady Endre
utca környékén besüllyedt az út, majd jelzi a közútkezelő felé, de nem sok esélyt lát a javításra. A
sebességmérés a rendőrség hatásköre. Nyolc-kilenc évvel ezelőtt 40-es sebességkorlátozást vezettek
be a városba és az akkor nem igazán működött. Valóban, 40 km/h-val menni ott, ahol 50 km/h-val
is kényelmesen lehet, fölösleges. Inkább az a probléma, hogy sokan az 50 km/h sebességet sem
tartják be. A kamionforgalmat is ki akarták tiltani Gyömrőről, mivel az M0-ás összekötné a 4-es és
31-es utat, de azok a kamionosok, akik Üllő felől érkeznek az M3-as irányába, azok Gyömrőn
mennek keresztül. A forgalomcsökkentéssel kapcsolatban elmondja, hogy rendszeresen kéri a
rendőrségtől, hogy próbálják meg azon a részen sűrűbben mérni a sebességet. Egy állandó traffipax
készülék telepítése is jó lenne az egész belterületi részen. Holnap megy a Monori
Rendőrkapitányságra a rendőrség felújított épületének az ünnepélyes átadására és majd megkérdezi
kapitány urat, hogy hogyan lehet egy ilyen traffipaxot beszerezni.
Bancsó József Gyömrő, Lengyel u. 6/a.: Ha a Lengyel utcából valaki át akarna menni gyalogosan
a Dózsa Gy. útra, az kész életveszély lenne, az autóval közlekedő pedig nem tudja, hogy ott járda
van és szűkre veszi a kanyart. Ezt a problémát valahogy meg kellene oldani, mivel rengeteg
gyermek közlekedik ott.
Gyenes Levente polgármester: Ismerik a problémát és van is rá megoldás. Épp a mai testületi
ülésen került szóba, hogy a közbiztonsági bizottság elkészítette a közbiztonsági koncepciót és
megkezdődtek a tervezések. Több átjárót építenek ki, többek között a Szt. István úton, a Dózsa Gy.
út – Lengyel utca kereszteződésében, a védőnői szolgálatnál, stb. Ez azért bonyolult mert a Dózsa
Gy. út is a megyei közútkezelő kezelésében van. Jelen pillanatban több gyalogátkelő kiépítése is
folyamatban van, például a SPAR-nál, a József Attila utcánál és a Lengyel utca - Szt. István út
kereszteződésében. A településen több engedélyeztetés is folyamatban van.
Szabadi László Gyömrő, Klapka u. 5.: Nem csak fültanúja volt, amikor Fábián Béla képviselő úr
tárgyalásokat folytatott a SPAR-nál kiépítendő gyalogosátkelő hellyel kapcsolatban. Ő maga volt az
egyik, aki a 40 km/órás sebességkorlátozást javasolta, kapott is érte hideget, meleget. A Mendei
úton el tudná képzelni a 40 km/órás sebességkorlátozást, ebben lehet, hogy a rendőrség is tudna
segíteni. Ha a 31-es főút felől jönnek akkor a SPAR-nál a gyalogos nem lát fel a Mendei út felé. A
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következő sarkon már nem egy baleset volt emiatt. Akik nehezen mozognak, azok szempontjából jó
lenne egy gyalogosátkelő hely kiépítése. A közlekedésbiztonsággal kapcsolatban, ha már a
kerékpárt említették, a gyömrői Facebook csoport parázs vitára sarkallja ezzel kapcsolatban a
lakosokat. A közlekedési táblákra kellene felhívni az emberek figyelmét. Az iskolákban kellene
valamilyen oktatást tartani ezzel kapcsolatban. A legnagyobb problémát a gyermekeknél az jelenti,
hogy nem érzékelik a veszély lehetőségét, amit ők okozhatnak. Ha egy nagyobb gyermek elkezd a
járdán a biciklijével száguldozni és vitába kerülnek az idősebbekkel az nem igazán jó. Az is nagy
gond, hogy a főutak is keskenyek. Levélben fordult Polgármester úrhoz a rágcsálómentesítéssel
kapcsolatban. Ahol állatot tartanak, ott előfordul, hogy rágcsálók jelennek meg. Neki nincsenek
állatai, de a szomszédból átjárnak hozzájuk a rágcsálók, amiket a kutyája el szokott kapni. Még az a
szerencse, hogy nem szokta megenni őket, mert nem lehet tudni, hogy milyen méreggel vannak tele.
Fel kellene mérni, hogy van-e igény az irtásra, vagy mindenki szégyelli, hogy van nála egér, vagy
patkány, és ennek függvényébe kellene intézkedi. Évekkel ezelőtt szó volt a szelektív szemétgyűjtés
kapcsán, hogy esetleg be lehetne szerezni viszonylag nagyobb mennyiségben komposztáló
edényeket. Ha lenne igény rá, akkor esetleg a lakosság is beszállna és még költségcsökkentő is
lehet. Nincsenek itt a notórius hozzászólók közül sokan, ezért elmondja, hogy a posta problémát
sajnos kénytelen felhozni. A postán lévő állapotok tragikusak. A posta vezetőjével kellene
egyeztetni az állapotok javításával kapcsolatban. Aki tudja, az elintézi máshol az ügyeit, akár
Budapesten, akár egy közeli településen.
Gyenes Levente polgármester: Csak a Mendei útra nem tudnak sebességkorlátozást előírni, a
képviselő-testületnek csak az egész városra van felhatalmazása. A patkányirtást éppen Szabadi
László javaslatára indították el a városban. Kijöttek a cégtől és felmérték a helyzetet és
meghatározták, hogy a város melyik pontján milyen méreggel kell irtani, majd el is végezték. Most
ismét jelezték neki, hogy a PEVDI területén újra megjelentek a patkányok, ezt ismét jelezni fogja.
A vándorpatkány olyan, hogy ha nincs a városban egy sem, akkor is megjelennek. Ez nagyon fontos
feladat és félévente meg is történik az irtása. A komposztáló edényekkel kapcsolat Szabadi László
nyitott kapukat dönget. A KIGYE felméri az igényeket és kitalálják, hogy hogyan lehet
komposztáló edényeket beszerezni. Neki nem szerepelt a választási ígéretei között, hogy a posta
problémájával tudna valamit is csinálni, de van olyan képviselő, aki ezt megígérte. A postának írtak
már könyörgő és fenyegető levelet is. Építettek egy kis épületet a Nefelejcs u. – Bimbó u. sarkán,
ahol volt egy kis helyiség egy kis posta kirendeltség üzemeltetésére, aminek a költségeit be is
vállalták, csak ültessenek be valakit a postáról. Azt válaszolták, hogy a központban lévő postáról
majd átültetnek valakit. Semmiben nem partnerek. A tavalyi évben ez a dolog annyira
kicsúcsosodott, hogy külön döntés értelmében a gyömrői posta üzemben marad, és nem zárják be.
Most itt tartanak, sajnos ez van. Feladata és meg is teszi, hogy évente, félévente e-mail-ekkel
bombázza őket. Van olyan feladat, amivel boldogul, de ezzel nem tudott mit kezdeni az eddigi 13
éve alatt. Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Jelzi, hogy továbbra is minden héten van neki is és a
képviselőknek is fogadó órája, amelyre mindenkit szeretettel vár. A testületi ülések is nyíltak,
illetve a Gyömrő újságot olvassák rendszeresen, valamint a SIGNAL TV-t is nézzék. Egyéb kérdés,
hozzászólás? Nincs. Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
K.m.f.
Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester
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