JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én, 08.30
órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását előre
jelezte:
Sas Zoltán képviselő
Horváth István Attila képviselő
Kossuth László képviselő
Székely Attila képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
dr. Herczku Dóra aljegyző
Az ülésre meghívás történt,
meghívott:
Husz Enikő Judit járási hivatalvezető
dr. Tóth János
Spaits Miklós
Az ülésre meghívás történt, a meghívottként megjelent:
dr. Tóth János
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, a képviselő – testület 8 tagja van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Gál Nikoletta vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat az alábbiak szerint:
1. Döntés önrész biztosításáról az Utánpótlás Futball Club Gyömrő által benyújtandó
sportfejlesztési program pályázathoz.
2. Döntés a tömegközlekedést igénybe vevő utazóközönség védelmét szolgáló négy esőfogó
helység kivitelezéséről szóló megállapodás megkötéséről.
3. Döntés Baár Pál. c. r. ezredes kinevezésének támogatásáról.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. napirendi pont:
Döntés önrész biztosításáról az Utánpótlás Futball Club Gyömrő által benyújtandó
sportfejlesztési program pályázathoz.
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Gyenes Levente polgármester: Az imént a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot tájékoztatta a
témában. Tehát egyenlőre úgy néz ki, hogy sikerült az UFC-nek elérni, nyerni egy lehetőséget egy
új sportkomplexum kialakításához. Ehhez önerő biztosítása szükséges, melyről a Képviselőtestületnek határozatban szükséges dönteni. Két ütemre bontotta a Magyar Labdarúgó Szövetség ezt
a pályázatot. Az első ütemben megítélt összeget az idei évben kell feltölteni és a munkálatokat el
kell kezdeni februárig, ami műfüves pálya, füves pálya kialakítására vonatkozik. A következő
ütemben pedig be kell adniuk az építési engedélyköteles csarnoképítést, lelátó építést, illetve az
öltözőblokk építést. Javasolja, hogy döntsenek arról, hogy a pályázat során megítélt összeghez
szükséges önerőt az önkormányzat biztosítja. A teljes projekt nagyságrendileg 1 milliárd forint lesz.
A tervek szerint 2016 végéig valósítanák meg projektet, mert eddig szerződnek az MLSZ-el. A
tárgyalások és egyeztetések során többször jelezte, hogy az önkormányzat az önrészt biztosítani a
meglévő 4ha-os területtel tudja. Amennyiben 8.000,- forint/m2 áron számolják a terület értékét
akkor kb. 320.000.000,- forint ennek az ingatlannak az értéke. Az MLSZ előírását messze-messze
teljesíteni tudják a terület útján biztosított önerővel. Korábban is jelezte, hogy készpénzzel nem
tudják támogatni a projektet. Az MLSZ részéről kategorikusan jelezték, hogy a tervezőt, a pályázat
íróját és az összes kivitelezőt a projekthez ők biztosítják.
Ducsai Sándor képviselő: Polgármester úr tájékoztatását követően valamelyest megváltozott a
döntése a témával kapcsolatban. Hogyha nem lett volna bent az előző Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottsági ülésen és nem mondja el a szükséges információkat, akkor az előterjesztés alapján biztos,
hogy nem szavazta volna meg ezt a napirendi pontot. Tudja, hogy a rendkívüli testületi ülések során
az anyagok gyors előkészítésére van szükség, de ennél bővebb tájékoztatás szükséges ahhoz, hogy
döntést tudjanak hozni. Korábban a Képviselő-testület döntött egy hasonló pályázatról, ami a
napkollektoros projekthez szükséges önerő biztosításáról szólt. Gyakorlatilag nem készpénzről,
hanem telek átadásról van szó. Azt szeretné kérni, hogy ezeket az információkat mellékeljék bele az
anyagba. Vagy a pályázatot vagy valamilyen bővebb leírást. A múltkori Képviselő-testületi ülésen
volt egy kérése, méghozzá, hogy szeretné megkapni a pályázati anyagot. Kapott egy információt,
hogy az üzleti titok védelme érdekében erre nincs lehetőség. Ha lehet emailbe vagy nyomtatott
formában szeretné megkapni a szükséges anyagot.
Gyenes Levente polgármester: Mindenképpen utánajárnak, hogy mire van lehetőség, de véleménye
szerint nincs ennek akadálya. Konkrét számokat nem tudnak, de a Képviselő-testületi döntésük az
egész projektre vonatkozik. Elméletileg a pályázat író a beadott pályázatott megküldte az UFC-nek.
Ducsai Sándor képviselő: Lehet tudni, hogy a mostani sportpályának a helyzetét hogyan, fogja
befolyásolni?
Gyenes Levente polgármester: Tóth Jánossal az UFC vezetőjével beszéltek eddig ebben a témában.
Kint volt Benkő Tamás a Pest megyei MLSZ elnök. Eleve a mostani pálya abban a kategóriában
van, hogy meccsjátszásra nem alkalmas.
Külön elnöki engedéllyel - mivel ezt a pályázatot megnyerték – van lehetőség az átmeneti
időszakban a meccset a régi pályán játszani. Dunakeszi, Pilis és talán Érd mellett Gyömrő várost is
a pest megyei zöldmezős beruházásba sorolták. TAO pályázat keretében az MLSZ-től pest
megyében megkapják az új létesítményt ezek a települések. Áprilisban lesz meg a végleges döntés
arra, amit megcsinálnak a tervezők. Tóth Jánosék mondták, hogy addig, amíg nem lesz kész az
öltözők és a csarnok az új területen addig a mostanit fogják használni, 2017 közepéig.
Ducsai Sándor képviselő: A sportszékház és öltözők felújítására is megnyertek egy TAO
pályázatot. Arról lehet tudni valamit?
Gyenes Levente polgármester: Korábban 10.000.000 forintot nyertek arra, hogy a meglévő sport
székházat felújítsák. Amikor megnyerték a 10.000.000 forintos pályázatot kiderült, hogy van egy
csomó olyan kapcsolata, ami az MLSZ-hez kötődik és akkor mondták, hogy miért nem indulnak
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egy önálló pályával. A szerződések értelmében, hogy ha régi épületet felújítanak, akkor kötelesek
lennének 15 évig azt az épületet használni, fenntartani. Nem lenne ésszerű, ha a sportpálya a
Mendei úton a sportszékház viszont a régi helyén lenne. Az összeg nem veszik el, hanem
beleintegrálják a mostani összegbe.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Mezey Attila alpolgármester: Mivel önkormányzati vagyonról rendelkeznek és nem pénzt adnak a
pályázathoz, hanem földterületet, ezért célszerű lenne név szerinti szavazást tartani.
dr. Herczku Dóra aljegyző: Most tehát a képviselő – testületnek a projekt megvalósításához
szükséges 30%-os önerő biztosításáról kellene dönteni.
Gyenes Levente polgármester: Aki a határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy az Utánpótlás Futball Club Gyömrő által a Magyar Labdarúgó Szövetséghez
benyújtandó sportfejlesztési program pályázathoz, a projekt megvalósításához szükséges 30%-os
önrészt – esetlegesen az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan fedezettel – biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntéssel kapcsolatban a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente
Ducsai Sándor
Fábián Béla
Garamszegi Sándor

igen
igen
igen
igen

Mezey Attila
Szabó Zsolt
Tölli László
Hodruszky Lajos

igen
igen
igen
igen

207/2015. (XII. 17.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
név szerinti szavazással
dönt arról, hogy az Utánpótlás Futball Club Gyömrő által a Magyar Labdarúgó Szövetséghez
benyújtandó sportfejlesztési program pályázathoz, a projekt megvalósításához szükséges
30%-os önrészt – esetlegesen az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan fedezettel –
biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntéssel kapcsolatban a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

2. napirendi pont:
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Döntés Gyömrő Város területén lévő és a tömegközlekedést igénybe vevő utazóközönség védelmét
szolgáló négy buszmegálló felépítmény kivitelezéséről.
Gyenes Levente polgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén elmondta, hogy egy
Péceli cég telepítene Gyömrőre 4 már legyártott és megmaradt buszmegállót. Ingyen adnák oda
Gyömrőnek, csak és kizárólag reklám felületet kéri a vállalkozó cserébe. Gubán úr tűzte ki, hogy
hova lehet elhelyezni a buszmegállókat.
dr. Herczku Dóra aljegyző: A buszmegállók telepítésére a Táncsics Mihály úton a központban a
körforgalomnál, a MÁV állomás és a Kossuth Ferenc utcai buszfordulóban, a MÁV állomás
Erzsébet utca és Szent Imre utcai kereszteződésénél és Péteri felé a Kastélydomb Lakóparknál
kerülne sor.
Fábián Béla képviselő: Ez nagyon szép dolog, hogy buszmegálló helyeket kap a város. Többen
jelezték, hogy már a Dózsa György úton a feltételes megállóhely van és jó lenne, ha ott egy rendes
buszmegálló lenne, hiszen elég sokan várakoznak ott.
Gyenes Levente polgármester: Ezzel ugyan az a probléma, mint mindig a Dózsa György út esetén.
Nem az önkormányzat, hanem a megyei közútkezelő fenntartásában van. A megyei vezető
ragaszkodik ahhoz, hogy mindenhová buszöblöket is csináljanak, ahol buszmegállókat is akarnak
kialakítani.
Ducsai Sándor képviselő: Az nagyon tetszik neki, hogy a karbantartási állagmegóvási
munkálatokat a cég végzi. Vállalásának valami fix határideje vagy végtelenségig vállalják, amíg
üzemelnek?
Gyenes Levente polgármester: Igen vállalják.
Ducsai Sándor képviselő: Illetve nyílván ilyet a szerződésbe nem szoktak beleírni - de adott
esetben ha van valami vagy hogyan működik az - hogy ha ott kifogásolható állapotok lesznek és ne
csak annyit tudjanak mondani hogy ezt nem így kellett volna hanem tényleg valamilyen végrehajtó
kötelezettsége legyen a cégnek.
Gyenes Levente polgármester: Igazából ők azt mondták, hogy azután kötnek megállapodást, hogy
ha testületi határozat meg van. A szerződésbe bele tudják foglalni, hogy amennyiben kifogásolható
műszaki állapotba kerül maga a szerkezet akkor a városüzemeltető cégen keresztül az
önkormányzat a szükséges munkálatokat akár el tudja látni, de természetesen ezt a költséget a
cégnek kiszámlázza, hiszen a buszmegállók telepítéséből bevételük van.
Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező határozati javaslatban
foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az alábbi határozatot hozza:
1. A képviselő – testület dönt arról, hogy a Media Vendor Kft. tömegközlekedést igénybe vevő
utazóközönség védelmét szolgáló négy esőfogó helység kivitelezését, – Önkormányzat által
egyeztetett helyszínen történő – telepítését engedélyezi.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodással kapcsolatban a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
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elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
208/2015. (XII. 17.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1. A képviselő – testület dönt arról, hogy a Media Vendor Kft. tömegközlekedést igénybe
vevő utazóközönség védelmét szolgáló négy esőfogó helység kivitelezését, –
Önkormányzat által egyeztetett helyszínen történő – telepítését engedélyezi.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodással kapcsolatban a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

3. napirendi pont:
Döntés Baár Pál. c. r. ezredes kinevezésének támogatásáról.
Gyenes Levente polgármester: Baár Pál c. r. ezredes megbízott vezetőként állt a Monori
Rendőrkapitányság élén. A határozatlan idejű kinevezéséhez azonban a képviselő – testület
határozata szükséges.
dr. Herczku Dóra aljegyző: Az ezredes úr határozatlan idejű kinevezéséhez a települési
önkormányzat képviselő – testületének a támogató határozata szükséges.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét
képező határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormány Képviselő-testülete
dönt arról, hogy
Baár Pál c. r. ezredes úr
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Monori Rendőrkapitányság
vezetőjévé történő kinevezésével egyetért, azt támogatja.
Felelő: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
209/2015. (XII. 17.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy
Baár Pál c. r. ezredes úr
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Monori Rendőrkapitányság
vezetőjévé történő kinevezésével egyetért, azt támogatja.
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Felelő: polgármester
Hat. idő: azonnal
Gyenes Levente polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Megköszöni a részvételt, az ülést
bezárja.

K.m.f.

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester
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