JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15-én, 08.00 órakor
kezdődő rendes, nyílt ülésén, a Hankó István Művészeti Központ Pál Aranka galériáján.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását előre
jelezte:
Hodruszky Lajos képviselő
Kossuth László képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
dr. Herczku Dóra aljegyző
Volcz Zoltánné pü. irodavezető
Szilágyi Éva önkormányzati irodavezető
Az ülésre meghívás történt,
meghívott:
Husz Enikő Judit járási hivatalvezető
dr. Tóth János
Spaits Miklós
Kertész Gyula
Agócs Zoltán
Az ülésre meghívás történt, meghívottként megjelent:
dr. Tóth János
Kertész Gyula
Agócs Zoltán
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes,
a Képviselő – testület 10 tagja van jelen, az ülést megnyitja. Egy módosító indítványa lenne, tekintettel
arra, hogy Ökrös István úr - aki jelölt az Ügyrendi-, Jogi és Közbiztonsági Bizottság külső tagságára
megjelent a testületi ülésen, viszont az egészségügyi állapotára tekintettel ne ülje végig a napirendeket,
ezért kéri a testületet hogy a 18. napirendi pont első napirendként történő tárgyalását.
Gyenes Levente polgármester: Aki a 18. napirendi pont első napirendként történő tárgyalásával
egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért a 18. napirendi
pont első napirendként történő tárgyalásával.
A jegyzőkönyvet Gál Nikoletta vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat a módosítással együtt az alábbiak
szerint:
18. Döntés bizottsági tag megválasztásáról.
1. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról és a
költségvetéshez kapcsolódó határozatok meghozataláról.
2. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének az igazgatási szünet
elrendeléséről szóló rendelet megalkotásáról.
3. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról.
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4.

Döntés a Gyömrő Városi Sportklub 2015. év önkormányzati támogatásáról szóló
beszámolójának elfogadásáról.
5. Döntés a Széki Teleki László Közalapítvány 2015. évi önkormányzati támogatásról szóló
pénzügyi beszámolójának elfogadásáról.
6. Döntés a Kaeshi Waza Harcművészeti Egyesület 2015. önkormányzati évi önkormányzati
támogatásról szóló pénzügyi beszámolójának elfogadásáról.
7. Döntés a „Boglárka” Nyugdíjasklub Egyesület 2015. önkormányzati évi önkormányzati
támogatásról szóló pénzügyi beszámolójának elfogadásáról.
8. Döntés a KULTURISZT Gyömrő 2015. évi önkormányzati támogatásról szóló pénzügyi
beszámolójának elfogadásáról.
9. Döntés a Jó Hátszelet” Alapítvány 2015. évi önkormányzati támogatásról szóló pénzügyi
beszámolójának elfogadásáról.
10. Döntés az Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 2015. évi támogatásról szóló pénzügyi
beszámolójának elfogadásáról.
11. Döntés az UFC Gyömrő 2015. évi önkormányzati támogatásról szóló pénzügyi beszámolójának
elfogadásáról.
12. Döntés a Rákóczi Szövetség Gyömrői Szervezete 2015. évi önkormányzati támogatásról szóló
pénzügyi beszámolójának elfogadásáról.
13. Döntés a Gyömrő Városi Sportklub Tenisz Szakosztálya 2015. évi önkormányzati támogatásról
szóló pénzügyi beszámolójának elfogadásáról.
14. Jelentés a lejárt idejű határozatokról.
15. Polgármesteri beszámoló.
16. Döntés Gyömrő Város Önkormányzata és az általa fenntartott intézmények alapító okiratának
módosításáról.
16.1. Gyömrő Város Önkormányzata
16.2 Gyömrői Polgármesteri Hivatal
16.3 Bóbita, Arany – és Fejlesztő Óvoda
17. Döntés a Bóbita, Arany és- Fejlesztő Óvoda vezetői pályázat kiírásának mellőzéséről.
19. Döntés a Gyömrő, 17, 19 hrsz-ú ingatlanok telekalakításáról.
20. A Dynamic Land Élmény- és Kalandpark Kft. gyömrői 0139/36-37 hrsz-ú ingatlanok övezeti
besorolási kérelmének megtárgyalása.
21. A 2015 – 2016. évi Gyömrő TSZT HÉSZ felülvizsgálat, részleges módosításhoz benyújtott magán
kérelmek megtárgyalása.
22. Döntés további önrész biztosításáról a Gyömrő Városi Sportklub által benyújtandó „napelemes
pályázathoz”.
23. Döntés Gyömrő városában 2016. 01. 09-én lehullott eső, havas eső és ónos eső okozta Vis maior
károk (Gumi út (hrsz: 176, 199, 222, 226,227 és Akácfasor (hrsz: 86, 200)) pályázatához
szükséges határozat meghozataláról.
24. Döntés Gyömrő Városi Könyvtár 2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.
25. Sas Zoltán képviselő úr önálló képviselői indítványának megtárgyalása.
26. Sas Zoltán képviselő úr önálló képviselői indítványának megtárgyalása.
27. Ducsai Sándor képviselő úr önálló képviselői indítványának valamint Sas Zoltán képviselő Úr
módosító javaslatának megtárgyalása.
28. Ducsai Sándor képviselő úr önálló képviselői indítványának megtárgyalása.
29. Bizottsági beszámolók elfogadása
30. Interpellációk.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat a módosítással együtt 10 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadja.
Gyenes Levente polgármester: Kíván-e valaki napirend előtt felszólalni? Nem.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
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18. napirendi pont:
Döntés bizottsági tag megválasztásáról.
Gyenes Levente polgármester: Az érintettek nem kérték zárt ülés tartását. Kérdés, hozzászólás? Nincs.
Aki a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező 1. sz. határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
Gulyás Zoltán Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
külsős tagja által benyújtott
lemondását tudomásul veszi.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.

2/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Gulyás Zoltán Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
külsős tagja által benyújtott
lemondását tudomásul veszi.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki 2. sz. határozati javaslatban
foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
külső tagjának Ökrös Istvánt (2230 Gyömrő, Határ u. 19.)
megválasztja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.

3/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
külső tagjának Ökrös Istvánt (2230 Gyömrő, Határ u. 19.)
megválasztja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
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Gyenes Levente polgármester: Felkéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel, és az új külső bizottsági tagot
az eskü letételére. Kéri a megválasztott külsős bizottsági tagot, hogy mondja utána az alábbi eskü
szövegét:
„Én, ………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a külső bizottsági
tisztségemből eredő feladataimat GYÖMRŐ település fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
Gyenes Levente polgármester: Felkéri az esküt tett külső bizottsági tagot, hogy az esküokmányt írja
alá.

1. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról és a
költségvetéshez kapcsolódó határozatok meghozataláról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Sas Zoltán képviselő: Múlt héten megkapták az anyagot, lehetőségük volt beletekinteni és a kiküldött
anyagot átnézni. Ennek megfelelően a 2016. évi költségvetés rendelet – tervezethet egy módosító
javaslata lenne.. A mai napon a jegyző úrnak átadja, amiben javasolja a „költségvetésről szóló törvény
az önkormányzatoknak rendkívüli támogatási jogcímen meghatározott feltételek alapján
működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő támogatási igény benyújtását” megnevezésű
sor - melynek összege 261.183.328,- Ft, csökkentését, mert az összköltségvetésnek a 11,18%-a. Azt
gondolja, hogy a célszerűbb, átláthatóbb gazdálkodás szabályai támogathatóbbá teszik a város
működését. Megköszöni a munkájukat a pénzügyi szakembereknek az eddigi költségvetés
kidolgozásában. Azt javasolja, hogy a rendelet tervezetet adják vissza átdolgozásra és az
összköltségvetés 10% alá történő csökkenése után döntsenek az elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Módosító indítvány hangzott el Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki Sas
Zoltán képviselő úr módosító javaslatával egyetért, szavazzon.
A Képviselő – testület 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással Sas Zoltán képviselő
módosító javaslatát elfogadja.
Gyenes Levente polgármester: Aki a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képező 1. sz. határozati
javaslatban foglaltakat a módosítással együtt:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy
ebben a formában a 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetet ne fogadja el,
azt pontosításra, átnézésre, valamint a tervezet
„költségvetésről szóló törvény az önkormányzatoknak rendkívüli támogatási jogcímen meghatározott
feltételek alapján működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő támogatási igény
benyújtását” megnevezésű sorban szereplő összegnek az összköltségvetés 10% alá történő
csökkentése érdekében
visszaadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a rendelet elkészítéséig felmerülő információk
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alapján gondoskodjon a költségvetési rendelet előkészítéséről, jogszabályi előírásoknak megfelelő
időpontig történő
Képviselő-testület elé terjesztéséről.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
4/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy
ebben a formában a 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetet ne fogadja el,
azt pontosításra, átnézésre, valamint a tervezet
„költségvetésről szóló törvény az önkormányzatoknak rendkívüli támogatási jogcímen
meghatározott feltételek alapján működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő
támogatási igény benyújtását” megnevezésű sorban szereplő összegnek az összköltségvetés 10%
alá történő csökkentése érdekében
visszaadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a rendelet elkészítéséig felmerülő információk
alapján gondoskodjon a költségvetési rendelet előkészítéséről, jogszabályi előírásoknak
megfelelő időpontig történő Képviselő-testület elé terjesztéséről.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki 2. sz. határozati javaslatban
foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a Széki Teleki László Közalapítvánnyal megkötött
nevelési-, oktatási feladatok ellátásának biztosításáról szóló
megállapodás függeléke helyébe az alábbi függelék lép.
„Függelék:
2016. költségvetési évi kiegészítő finanszírozás mértékéről:
80 fő Gyömrői állandó lakhellyel rendelkező tanuló után kiegészítő finanszírozás:
101.250,- Ft/fő/év összesen:
8.100.000,- Ft
Karbantartás:
Taneszközök beszerzése:

2.700.000,- Ft
2.200.000,- Ft

összesen:

13.000.000,- Ft/év

Gyenes Levente

Spaitsné Rónaszéki Mária
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polgármester

kuratórium elnöke

Ellenjegyzi:
Varga Ernő
jegyző

Pénzügyi ellenjegyző: Volcz Zoltánné
irodavezető”

Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
5/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Széki Teleki László Közalapítvánnyal megkötött
nevelési-, oktatási feladatok ellátásának biztosításáról szóló
megállapodás függeléke helyébe az alábbi függelék lép.
„Függelék:
2016. költségvetési évi kiegészítő finanszírozás mértékéről:
80 fő Gyömrői állandó lakhellyel rendelkező tanuló után kiegészítő finanszírozás:
101.250,- Ft/fő/év összesen:
8.100.000,- Ft
Karbantartás:
Taneszközök beszerzése:

2.700.000,- Ft
2.200.000,- Ft

összesen:

13.000.000,- Ft/év

Gyenes Levente
polgármester

Spaitsné Rónaszéki Mária
kuratórium elnöke

Ellenjegyzi:
Varga Ernő
jegyző

Pénzügyi ellenjegyző: Volcz Zoltánné
irodavezető”

Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki 3. sz. határozati javaslatban
foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy
Önkormányzatának, intézményeinek és Polgármesteri Hivatalának
2016. január 1-jén az engedélyezett létszámkeretét
6

az alábbiak szerint határozza meg:
álláshely

Helyi Önkormányzat:

40,5

Védőnői szolgálat:
Könyvtár:
Választott vezető:
Mezőőr:
Nevelési intézmények működtetése:

8
3,5
2
2
25

Polgármesteri Hivatal:

40,75

közszolgálati tisztviselő (önként vállalt):
közszolgálati tisztviselő (kötelező):
munka törvénykönyv alá rendelt:

2
33,5
5

Bóbita- Arany- és Fejlesztő Óvoda:

55,5

pedagógus munkakör:
pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkakör:

Mesevár, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda:

46,5

pedagógus munkakör:
pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkakör:

Bölcsőde és Gyermekközpont:
Hankó István Művészeti Központ:

23,75
9,5

Gyömrő Város Önkormányzat összesen:

216,5

Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
6/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy
Önkormányzatának, intézményeinek és Polgármesteri Hivatalának
2016. január 1-jén az engedélyezett létszámkeretét
az alábbiak szerint határozza meg:
álláshely

Helyi Önkormányzat:

40,5

Védőnői szolgálat:
Könyvtár:
Választott vezető:
Mezőőr:
Nevelési intézmények működtetése:

8
3,5
2
2
25

Polgármesteri Hivatal:

40,75

közszolgálati tisztviselő (önként vállalt):
közszolgálati tisztviselő (kötelező):
munka törvénykönyv alá rendelt:

2
33,5
5

Bóbita- Arany- és Fejlesztő Óvoda:

55,5

pedagógus munkakör:
pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkakör:

Mesevár, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda:

46,5

pedagógus munkakör:
pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkakör:

Bölcsőde és Gyermekközpont:
Hankó István Művészeti Központ:

23,75
9,5

Gyömrő Város Önkormányzat összesen:

216,5

Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
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Horváth István képviselő: Egy kiegészítő javaslatot szeretne hozzá tenni az első napirendhez. A
költségvetés tervezésénél az excel táblában fel vannak sorolva az intézmények és az óvodák, de nincs
odaírva, hogy melyik óvodához mely tételek tartoznak. Javasolná azt, hogy legyen feltüntetve, hogy
melyik intézményről van szó.
Volcz Zoltánné pü. irodavezető: Melyik táblára gondol a képviselő úr?
Horváth István képviselő: Egy excel táblára, de majd megmutatja az ülés után.
Volcz Zoltánné pü. irodavezető: A költségvetési rendelet – tervezet táblázataiban az intézmények
tagintézményekre lebontva vannak feltüntetve, de nagyon szívesen egyezteti képviselő úrral.

2. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének az igazgatási szünet
elrendeléséről szóló rendelet megalkotásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi rendelet – tervezetben foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az igazgatási szünet elrendeléséről
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX törvény 232.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a közszolgálati
tisztviselők munka – és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, közszolgálati tisztviselőt és a
munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzésről szóló 30/2012.(III.7.)
Kormányrendelet 13.§ (1) bekezdésben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2016. július 18. napjától
július 22 napjáig (július 18., július 19., július 20., július 21., július 22., 5 munkanap), 2016. augusztus
8. napjától augusztus 12-ig (augusztus 8., augusztus 9., augusztus 10., augusztus 11., augusztus 12., 5
munkanap) tart.
2.§
A Hivatal 2016. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2016. december 22. napjától 31. napjáig
(december 22., december 23., december 27., december 28., december 29., december 30., 6 munkanap)
Záró rendelkezések
3.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Gyömrő, 2016. február …...
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Varga Ernő

Gyenes Levente

jegyző

polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2016. …….

Varga Ernő
jegyző
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
1/2016. önkormányzati rendeletét
az igazgatási szünet elrendeléséről
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX törvény 232.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a közszolgálati
tisztviselők munka – és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, közszolgálati tisztviselőt és a
munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzésről szóló 30/2012.(III.7.)
Kormányrendelet 13.§ (1) bekezdésben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2016. július 18. napjától
július 22 napjáig (július 18., július 19., július 20., július 21., július 22., 5 munkanap), 2016. augusztus
8. napjától augusztus 12-ig (augusztus 8., augusztus 9., augusztus 10., augusztus 11., augusztus 12., 5
munkanap) tart.
2.§
A Hivatal 2016. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2016. december 22. napjától 31. napjáig
(december 22., december 23., december 27., december 28., december 29., december 30., 6 munkanap)
Záró rendelkezések
3.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Gyömrő, 2016. február …...

Varga Ernő

Gyenes Levente

jegyző

polgármester
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Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2016. …….

Varga Ernő
jegyző

3. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
név szerinti szavazással
dönt arról, hogy Gyömrő Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente polgármester
Mezey Attila alpolgármester
Sas Zoltán
Fábián Béla
Garamszegi Sándor

igen
igen
igen
igen
igen

Horváth István
Ducsai Sándor
Szabó Zsolt
Székely Attila
Tölli László

igen
igen
igen
igen
igen

7/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
név szerinti szavazással
dönt arról, hogy Gyömrő Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

4. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő Városi Sportklub
beszámolójának elfogadásáról.

2015.

év

önkormányzati

támogatásáról

szóló

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a Gyömrő Városi Sportklub
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2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
8/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrő Városi Sportklub
2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

5. napirendi pont:
Döntés a Széki Teleki László Közalapítvány 2015. évi önkormányzati támogatásról szóló
pénzügyi beszámolójának elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a Széki Teleki László Közalapítvány
2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
9/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Széki Teleki László Közalapítvány
2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

6. napirendi pont:
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Döntés a Kaeshi Waza Harcművészeti Egyesület 2015. önkormányzati évi önkormányzati
támogatásról szóló pénzügyi beszámolójának elfogadásáról.
Varga Ernő jegyző: A pénzügyi bizottság anyagában is szerepel az, hogy a bizottság egy olyan
határozati javaslatot terjesztett a képviselő testület elé, hogy abban az esetben javasolja elfogadásra a
beszámolót, ha az egyesület beadja a szöveges értékelését a pénzügyi beszámolóhoz. Beadtak egy
táblázatszerű anyagot; ha a testület úgy érzi, hogy ez elfogadható – erre szerette volna felhívni a
figyelmet.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Aki a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képező
előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a Kaeshi Waza Harcművészeti Egyesület
2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolóját
elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
10/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Kaeshi Waza Harcművészeti Egyesület
2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolóját
elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

7. napirendi pont:
Döntés a „Boglárka” Nyugdíjasklub Egyesület 2015. önkormányzati évi önkormányzati
támogatásról szóló pénzügyi beszámolójának elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 8. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a „Boglárka” Nyugdíjas Klub Egyesület
2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
11/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
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dönt arról, hogy a „Boglárka” Nyugdíjas Klub Egyesület
2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

8. napirendi pont:
Döntés a KULTURISZT Gyömrő 2015. évi önkormányzati támogatásról szóló pénzügyi
beszámolójának elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy Gyömrői KULTURISZT Egyesület
a 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
12/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy Gyömrői KULTURISZT Egyesület
a 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

9. napirendi pont:
Döntés a Jó Hátszelet” Alapítvány 2015. évi önkormányzati támogatásról szóló pénzügyi
beszámolójának elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 10. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy Jó Hátszelet! Alapítvány
a 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
13/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
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Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy Jó Hátszelet! Alapítvány
a 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

10. napirendi pont:
Döntés az Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 2015. évi támogatásról szóló pénzügyi
beszámolójának elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 11. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület
a 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
14/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület
a 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

11. napirendi pont:
Döntés az UFC Gyömrő 2015. évi önkormányzati támogatásról szóló pénzügyi beszámolójának
elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 12. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy az UFC Gyömrő
2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
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15/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy az UFC Gyömrő
2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

12. napirendi pont:
Döntés a Rákóczi Szövetség Gyömrői Szervezete 2015. évi önkormányzati támogatásról szóló
pénzügyi beszámolójának elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 13. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a Rákóczi Szövetség Gyömrői Szervezete
2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
16/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Rákóczi Szövetség Gyömrői Szervezete
2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

13. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő Városi Sportklub Tenisz Szakosztálya 2015. évi önkormányzati támogatásról
szóló pénzügyi beszámolójának elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 14. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a Gyömrői Sportklub Tenisz Szakosztálya
2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
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elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
17/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrői Sportklub Tenisz Szakosztálya
2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

14. napirendi pont:
Jelentés a lejárt idejű határozatokról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 15. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést
az előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
18/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést
az előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

15. napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 16. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a polgármesteri beszámolót az
előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
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19/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a polgármesteri beszámolót az
előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

16. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzata és az általa fenntartott intézmények alapító okiratának
módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 17. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi 1. sz. határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy Gyömrő Város Önkormányzata – mint a Magyar Államkincstár által vezetett
törzskönyvi jogi személy – kormányzati funkció szerinti besorolását az alábbiak szerint határozza meg:
013320
013350
022010
031030
041231
041232
041233
045120
045140
045160
051030
052020
061020
063020
064010
066020
074013
074031
074032
081030
081041
082042
082044
086090
091211
091220
092111
092120

Köztemető – fenntartás és – működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Polgári honvédelmi ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
Közterület rendjének fenntartása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start – munka program – téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Út, autópálya építése
Városi és elővárosi közúti személyszállítás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Lakóépület építése
Víztermelés, - kezelés,- ellátás
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúsági – egészségügyi gondozás
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatások
Egyéb szabadidős szolgáltatás
Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai
feladatai 1-4. évfolyamon
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő
működtetési feladatok
Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai
feladatai 5-8. évfolyamon
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő
működtetési feladatok
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092260
096015
096025
101150
103010
104051
106010
106020
107060

Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
20/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy Gyömrő Város Önkormányzata – mint a Magyar Államkincstár által vezetett
törzskönyvi jogi személy – kormányzati funkció szerinti besorolását az alábbiak szerint
határozza meg:
013320
013350
022010
031030
041231
041232
041233
045120
045140
045160
051030
052020
061020
063020
064010
066020
074013
074031
074032
081030
081041
082042
082044
086090
091211
091220
092111

Köztemető – fenntartás és – működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Polgári honvédelmi ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
Közterület rendjének fenntartása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start – munka program – téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Út, autópálya építése
Városi és elővárosi közúti személyszállítás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Lakóépület építése
Víztermelés, - kezelés,- ellátás
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúsági – egészségügyi gondozás
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatások
Egyéb szabadidős szolgáltatás
Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai
feladatai 1-4. évfolyamon
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő
működtetési feladatok
Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai
feladatai 5-8. évfolyamon
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092120
092260
096015
096025
101150
103010
104051
106010
106020
107060

Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő
működtetési feladatok
Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki 2. sz. határozati javaslatban
foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a Gyömrői Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosítja
és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot
az előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
21/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrői Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosítja
és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot
az előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki 3. sz. határozati javaslatban
foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a Bóbita, Arany – és Fejlesztő Óvoda alapító okiratát módosítja
és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot
az előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
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elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
22/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Bóbita, Arany – és Fejlesztő Óvoda alapító okiratát módosítja
és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot
az előterjesztett formában
elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

17. napirendi pont:
Döntés a Bóbita, Arany és- Fejlesztő Óvoda vezetői pályázat kiírásának mellőzéséről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 18. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
az alábbi határozatot hozza:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (7) bekezdésében foglaltak, valamint a
2011. évi köznevelési törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVII. törvény 22 §. (3) bekezdéseés a 2015. január 25-i nevelőtestületi értekezleten megtartott szavazás eredménye alapján
a Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda intézményvezetői állására történő pályázat
kiírását mellőzi.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
23/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (7) bekezdésében foglaltak, valamint
a 2011. évi köznevelési törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVII. törvény 22 §.
(3) bekezdése- és a 2015. január 25-i nevelőtestületi értekezleten megtartott szavazás eredménye
alapján
a Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda intézményvezetői állására történő pályázat
kiírását mellőzi.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

19. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő, 17, 19 hrsz-ú ingatlanok telekalakításáról.
Gyenes Levente polgármester: Az Óvári féle ingatlanról van szó.
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Ducsai Sándor képviselő: Van-e konkrét terv a területtel kapcsolatban?
Gyenes Levente polgármester: Nincs, olyan kicsi ez a terület, hogy erre nem lehet sok mindent
tervezni. Valószínűleg a stranderdő parkosítás fog zajlani itt is.
Ducsai Sándor képviselő: Kevésbé ismeri a területet. Már többször is felvetették az értékesítést vagy
más hasznosítást a területtel kapcsolatosan. Az önkormányzatnak hosszú távú célkitűzése a vásárlás?
Gyenes Levente polgármester: Egyfolytában tárgyalásokat folytatnak az Óvári családdal. Az a baj
hogy ők 25.000.000,- forintot akarnak az ingatlanért kérni. A reális értéke ennek a területnek 8 vagy
10.000.000 millió forint. Nagy az eltérés az elgondolásaik és valós érték között. Óváriék szeretnék a
szabad piacon értékesíteni ezt az ingatlant. Mivel mindenhonnan szomszédos terület az
önkormányzattal - elővásárlási jog illeti meg az önkormányzatot. Jelen pillanatban nagyon nagy a
számbeli eltérés az elképzelések között.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 19. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a 17 és 19 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogi perében Somogyi Józsefné társtulajdonos
(1141 Budapest, Bonyhádi út 27.) felé egyezségi javaslatot tesz, mely szerint telekalakítással az
önkormányzati tulajdoni hányadnak megfelelő terület a 17 hrsz-ú ingatlan területébe olvad be. Az így
kialakult 17 hrsz-ú ingatlan az Önkormányzat tulajdonába kerül.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyezségi javaslatot készítse elő és a telekalakítási eljárás
lefolytatására a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
24/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a 17 és 19 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogi perében Somogyi Józsefné társtulajdonos
(1141 Budapest, Bonyhádi út 27.) felé egyezségi javaslatot tesz, mely szerint telekalakítással az
önkormányzati tulajdoni hányadnak megfelelő terület a 17 hrsz-ú ingatlan területébe olvad be.
Az így kialakult 17 hrsz-ú ingatlan az Önkormányzat tulajdonába kerül.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyezségi javaslatot készítse elő és a telekalakítási
eljárás lefolytatására a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.

20. napirendi pont:
A Dynamic Land Élmény- és Kalandpark Kft. gyömrői 0139/36-37 hrsz-ú ingatlanok övezeti
besorolási kérelmének megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
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Ducsai Sándor képviselő: Utolsó bizottsági ülés napirendjének az anyagából gazdálkodott az
információkat tekintve, mivel nem volt ott a Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi
Bizottság ülésén. Ezért, ha valami nem tiszta számára vagy nem jól fogalmaz, akkor nem azért van
mert nem foglalkozott anyaggal. Alapvetően mi az a konkrét ok, ami miatt a Kalandpark nem
támogatható? Nem tudja megítélni, hogy ez jó vagy sem. Mezey Attila alpolgármester úr fogalmazta
meg a véleményét a bizottságban, olyan indok hangzott el, hogy murvás út vezetne oda, ami tönkre
mehet.
Gyenes Levente polgármester: Nem ezek voltak az alapvető indokok, hanem gyakorlatilag az volt,
hogy lényegesen kisebb területre nyújtották be az igényüket, mint amiről eredetileg szó volt. Az, hogy
egy kicsit több, mint negyedhektáros területre, egy komplett kalandparkot fel tudjanak építeni ez nem
reális elképzelés. Nagyjából arra a területre egy épület és 10-15 parkoló férne el. A bizottság úgy
gondolta, hogy amennyiben az engedélyt megadják nem lesz semmi ráhatásuk arra, hogy milyen
tevékenységet végezhet a vállalkozó. Most azt, hogy valaki egy panziót építsen kalandparkkal az erdő
szélére a kukoricatáblák közé problémákat vethet fel. Ráadásul azt szeretnék, hogy minél több
turisztikai attrakció a városban – és ne azon kívül - valósuljon meg. Eddig csak elvi hozzájárulásukat
adták, hogy az előkészítő eljárások lezajlanak. Meghallgatták a főépítészt ez ügyben, az összes
szakhatóságtól a visszajelzések megérkeztek. Kettő kukoricatábla közé a bizottság úgy ítélte meg,
hogy ez nem reális.
Ducsai Sándor képviselő: Amikor először felvetődött ez a beruházási lehetőség, akkor a cross
pályával voltak problémák, és ebben ragadták meg a lényegi problémát. A polgármester úr tárgyalt a
Dynamic Land Kft-vel és egyeztetett a cross pályával kapcsolatban.
Mezey Attila alpolgármester: Igazából Ducsai Sándor kérdésére az érdemi válasz, amit a bizottsági
ülésen is elmondott. Az önkormányzatnak jelenleg van olyan fejlesztési területe és van olyan övezeti
besorolásba illeszkedő területe, amely ennek a célnak a megvalósítására megfelel. Az
önkormányzatnak több 10 hektárnyi területe van, ami ide, erre a funkcióra tökéletesen alkalmas és
megvalósítható lenne, amennyiben a vállalkozó ott vásárol terület. Itt megfordul a dolog, hiszen
Gyömrő külterületén olcsó földterületet tudott a vállalkozó vásárolni ezért szeretné az övezeti
besorolást pontszerűen – gyakorlatilag ezt a részt kiragadva – egy kis területre módosítani. A murvás
út azért hangzott el, mert ez egy mezőgazdasági út, ahol traktorok, kombájnok, mezőgazdasági gépek
közlekednek. Nem az önkormányzat fejlesztési elképzeléseit kell módosítani és felborítani azért, mert
éppen valaki valamit szeretne ott létesíteni - például kalandparkot. Mielőtt az ingatlanvásárlás
megtörténik a vállalkozó nézze meg, hogy az önkormányzatnak hol vannak erre a célra fejlesztési
földterületei. Igazából ez és az volt az, amiért a létesítést nem kívánják engedélyezni, amit a
polgármester úr is említett. Ha az engedélyt megadják, akkor csak erre a kis területre - egy vagy két
hektárra –kellene a településszerkezeti tervet módosítani. A bizottságnak az volt az aggálya, hogy ha a
kérelemnek helyt adnak és a módosítást elvégzik, akkor az önkormányzatnak nem lesz korlátozási
lehetősége arra, hogy a területen végezhető tevékenységet korlátozzák.
Ducsai Sándor képviselő: A Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi bizottsági ülésen látta
azt, hogy a polgármester úr felvetette a településfejlesztési szerződés lehetőségét, melyben valamilyen
szinten meg lehetne határozni a tevékenységi körét és a fejlesztési lehetőségeit a Dynamic Land
Élmény- és Kalandpark Kft-nek. Ez csak egy felvetés volt?
Gyenes Levente polgármester: Nem, már nagyon sok fejlesztés esetében kötöttek egy ilyen
településfejlesztési szerződést. Azt vetette fel, hogy amennyiben támogatja a bizottság a kalandparkot,
akkor valóban lehetne kötni, de a bizottság nem támogatta, hogy ebben az irányban menjen el ügy.
Jelen pillanatban a Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi Bizottság nem támogatta a
kérelmet. Azt gondolja, hogy ebben a formában már elég nehéz elképzelni a kalandpark
megvalósítását; és valóban: erdővel nem határos a terület, körben mezőgazdasági területek vennék
körül. Még az első verzióban az erdővel határos terület lett volna, most már ez sem, a jövőben
nincsenek abban az irányban fejlesztési elképzeléseik.
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Horváth István képviselő: Tájékoztatta az önkormányzat a vállalkozót? Hiszen az önkormányzatnak
mások az elképzeléseik, igényeik.
Gyenes Levente polgármester: Első körben egy elvi hozzájárulást adott a testület. Ahhoz adták a
hozzájárulást, hogy kezdje el a kalandpark létrehozásával kapcsolatos előkészítő folyamatokat, nem
arról hogy a területen biztosra lehet bármi. Felmerült a bizottsági ülésen, hogy eddig támogatták a
vállalkozót, ezért költségeket okoztak nekik. De ez minden esetben így van. Ha valaki az
önkormányzattól szeretne valamit, akkor kellenek hozzá előtanulmányok, különböző szakhatósági
állásfoglalások, utána tud csak testület a témáról tárgyalni. Így, hogy a terület lecsökkent, az erdővel
már nem határos igazából valóban pontszerűen a mezőgazdasági táblák közepére lenne beszúrva a
kalandpark. Ez azért már nem annyira reális. Arra várni, hogy ehhez a vállalkozó meg tud vásárolni
még területet és utána testület elé kerül, irreális. Egyébként az első tárgyalásnál már azzal indított a
Kft. vezetője, hogy miért és mennyit tudtak megvásárolni. Most valóban, hogy ha ez egy
harminchektáros beruházás lenne, akkor azt mondja, hogy igen a testület fontolja meg, hogy ezzel
érdemes foglalkozni. De itt nem az van, hanem, hogy egy negyedhektáros területről, tehát egy 3000
m2-es területről beszélnek. A beruházás tömege nem az aminél érdemes a szabályozás módosítani,
Többször tárgyaltak ezekkel az úriemberekkel, de még ők maguk sem tudják hogy mit akarnak.
Bennük sincs még kiforrva, hogy mit akarnak és a pénzügyi háttér sincs biztosítva. Az övezeti
átsorolást illetően érti, hogy azért kell, mert akkor hitelképes a projekt. Egy mezőgazdasági projektre
más hitelfinanszírozások vonatkozik.
Horváth István képviselő: Az övezeti átsorolás tekintetében a terület valamennyire le volt rögzítve?
Gyenes Levente polgármester: Konzultáltak az önkormányzat ügyvédjével és ő is azt mondta, hogy
minden egyes ilyen jellegű döntésnél egyértelmű, hogy milyen fajta költséggel járó beruházásról van
szó. Ezeket a költségeket vállalnia kell a beruházónak, hogy olyan fázisba kerüljön az ügy, hogy a
testület erről érdemben tudjon tárgyalni. Költségeket mindenkinek be kell vállalni független attól, hogy
megtudja valósítani vagy nem. Más kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 20. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az alábbi határozatot hozza:
1.
Gyömrő város 0139/36-37 hrsz-ú területén
felnőttek részére
alkalmas élménypark, kalandpark,
játszótér létesítését nem támogatja.
2.
Az 1. pontban meghatározott terület övezeti besorolásának általános mezőgazdasági övezetből
sport-rekreációs különleges terület (Kalandpark) övezetbe történő - átvezetéséhez nem járul hozzá.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
25/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1.
Gyömrő város 0139/36-37 hrsz-ú területén
felnőttek részére
alkalmas élménypark, kalandpark,
játszótér létesítését nem támogatja.
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2.
Az 1. pontban meghatározott terület övezeti besorolásának általános mezőgazdasági
övezetből sport-rekreációs különleges terület (Kalandpark) övezetbe történő - átvezetéséhez
nem járul hozzá.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal és folyamatos.
21. napirendi pont:
A 2015 – 2016. évi Gyömrő TSZT HÉSZ felülvizsgálat, részleges módosításhoz benyújtott magán
kérelmek megtárgyalása.
Horváth István képviselő: A kérdése, hogy köt szerződést az önkormányzat a beruházóval?
Gyenes Levente polgármester: Melyik beruházáshoz?
Horváth István képviselő: Igen ebben a határozati javaslatban több kérelem szerepel. Bármelyiket
említheti. Gondol itt arra, hogy ha módosítják a településszerkezeti tervet, milyen költségbe kerül, az
önkormányzat fizeti de később átruházza – e a kérelmet előterjesztőre?
Gyenes Levente polgármester: Általában aki kéri, az a költségeket is viseli.
Ducsai Sándor képviselő: Az az állomásnál található telek, amit említ az előterjesztés, az pontosan hol
van?
Gyenes Levente polgármester: Az állomásnál, szembe a Reál ABC-vel, a kétszintes zöldszínű családi
ház előtt. Gyakorlatilag ebből lennének üzletek.
Ducsai Sándor képviselő: Olvassa, hogy voltak ezekről egyezkedések, majd a kivitelezés során a
parkolási lehetőségeket figyelembe fogják venni?
Gyenes Levente polgármester: Kötelező telken belül kialakítani parkolót.
Kertész Gyula: Nyilván, attól függően amikor ez megvalósul. Szerinte legalább egy két éves történet.
A 2684 hrsz-ú ingatlan Vt övezetbe sorolását kéri most a képviselő – testülettől. Az ingatlan a Szegfű
utca – Kossuth F. utca sarkán van a (vasútállomással szemben). Mindig volt rajta üzlet, de a jelenlegi
Lke besorolással nem lehet.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 21. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az alábbi határozatot hozza:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja és támogatja a Településszerkezeti
Tervben és a 11/2008.(IV.25.) önk. rendeletben (HÉSZ) az alábbi területek övezeti besorolásának
módosítását:
1. 068/132-068/135 hrsz-ú ingatlanok átminősítése sport célra (lőtér és kis panzió kialakítása)
jelenleg MÁ (általános mezőgazdasági) övezetből Kklt (Különleges lőtér) övezetre.
2. 2684 hrsz-ú ingatlan átminősítése jelenlegi Lke (kertvárosias) övezetből Vt (városközponti)
övezetbe.
3. 053/43 hrsz –ú ingatlan átminősítése jelenlegi Má (általános mezőgazdasági ) övezetből
Köu (Közlekedési terület) övezetbe, kapcsolódva a meglévő közlekedési területhez.
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4. 068/77, /78, /79 hrsz-ú terület átminősítése jelenlegi Má (általános mezőgazdasági )
övezetből Kkszt (Különleges szennyvíztisztító) övezetbe.
5. 215 hrsz területéből 4 m széles út feltüntetése a Szabályozási Tervben.
Megbízza a polgármestert, hogy a felsorolt területek övezeti besorolás módosítására a szükséges
intézkedést tegye meg, kérje fel a PESTTERV Kft-t, hogy az előkészítés alatt lévő HÉSZ módosításba
illessze be a fenti változásokat.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal és folyamatos
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
26/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja és támogatja a
Településszerkezeti Tervben és a 11/2008.(IV.25.) önk. rendeletben (HÉSZ) az alábbi területek
övezeti besorolásának módosítását:
1. 068/132-068/135 hrsz-ú ingatlanok átminősítése sport célra (lőtér és kis panzió
kialakítása) jelenleg MÁ (általános mezőgazdasági) övezetből Kklt (Különleges lőtér)
övezetre.
2. 2684 hrsz-ú ingatlan átminősítése jelenlegi Lke (kertvárosias) övezetből Vt
(városközponti) övezetbe.
3. 053/43 hrsz –ú ingatlan átminősítése jelenlegi Má (általános mezőgazdasági ) övezetből
Köu (Közlekedési terület) övezetbe, kapcsolódva a meglévő közlekedési területhez.
4. 068/77, /78, /79 hrsz-ú terület átminősítése jelenlegi Má (általános mezőgazdasági )
övezetből Kkszt (Különleges szennyvíztisztító) övezetbe.
5. 215 hrsz területéből 4 m széles út feltüntetése a Szabályozási Tervben.
Megbízza a polgármestert, hogy a felsorolt területek övezeti besorolás módosítására a szükséges
intézkedést tegye meg, kérje fel a PESTTERV Kft-t, hogy az előkészítés alatt lévő HÉSZ
módosításba illessze be a fenti változásokat.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal és folyamatos

22. napirend:
Döntés további önrész biztosításáról a Gyömrő Városi Sportklub által benyújtandó „napelemes
pályázathoz”.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Ducsai Sándor képviselő: Már sokszor foglalkoztak ezzel a pályázattal, de ő még mindig nem látja a
részleteit ennek a történetnek. Túl azon, hogy támogatni fogja, ez egy nagyon szimpatikus dolog.
Megkaphatja ennek a pályázatnak a részleteit? Illetve lehet azt tudni, hogy a kivitelező ki lesz?
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Gyenes Levente polgármester: Gyakorlatilag a kivitelezés zajlik, jövő héten be is fejeződik. Tehát a
Városi Sportklub azt a pályázatott adta be, amit az Önkormányzat már egyszer elkészített három évvel
ezelőtt. Akkor egy KEOP-os pályázathoz nyújtottak be a jelenlegi terveiket, de nem nyertek. Akkor
már a kivitelező kiválasztása is megtörtént, ők hozták magát az elképzelést. Alapvetően azokkal a
számokkal dolgoztak és azt a pályázatott adták be, amit az Önkormányzatnak korábban elkészített egy
cég.
Ducsai Sándor képviselő: Meglepődött, hogy több pénzt, több forrást biztosítottak. Ilyen szempontból
az Önkormányzatot kényszerhelyzetbe hozzák. Méghozzá azért, mert egy olyan összeget, olyan
önrészt kell az Önkormányzatnak vállalnia, amit egyébként nem terveztek, illetve kevesebbet
terveztek. Lehet-e tudni, hogy a sportklub kivel végezteti el ezt a feladatot?
Gyenes Levente polgármester: A Heliactive Kft-vel. Itt van az irodájuk az Inkubátorházban, helyi
vállalkozók. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 22. sz. mellékletét képező előterjesztés
alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a Gyömrő Városi Sportklub által a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtandó
Napelemes pályázatához, mint az Ignácz Ilona Sportcsarnok tulajdonosa a (2230 Gyömrő, Fő tér 2.) a
projekt megvalósításához szükséges önerő többlet összegét, 3.882.410 Ft-ot biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntéssel kapcsolatban a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
27/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrő Városi Sportklub által a Magyar Kézilabda Szövetséghez
benyújtandó Napelemes pályázatához, mint az Ignácz Ilona Sportcsarnok tulajdonosa a (2230
Gyömrő, Fő tér 2.) a projekt megvalósításához szükséges önerő többlet összegét, 3.882.410 Ft-ot
biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntéssel kapcsolatban a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

23. napirend:
Döntés Gyömrő városában 2016. 01. 09-én lehullott eső, havas eső és ónos eső okozta Vis maior
károk (Gumi út (hrsz: 176, 199, 222, 226,227 és Akácfasor (hrsz: 86, 200)) pályázatához szükséges
határozat meghozataláról.
Gyenes Levente polgármester: Vis maior károk helyreállítása érdekében pályázatot nyújtottak be. A
károk bekövetkezése után helyszíni bejárást tartottak a Kormányhivatal valamint a Katasztrófavédelem
emberei is, akik a bejelentésüket jogosnak ítélték. Megérkezett a szakértői vélemény, ami a pályázat
benyújtásához elengedhetetlen. Kérdés, hozzászólás?
Horváth István képviselő: Csak mellékesen jegyezné meg, hogy az ellenőrnek a díja kicsit drága.
26

Gyenes Levente polgármester: Az eddigi pályázataikat sorra megnyerték. Az ellenőri díjak benne
vannak a támogatási összegben. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 23. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be
a Belügyminisztériumhoz:
A káresemény megnevezése: 2016. 01. 09-én bekövetkezett eső, havas eső és ónos eső okozta károk,
helye Gumi út hrsz: 176, 199, 222, 226,227 és Akácfasor hrsz: 86, 200,.
A káresemény forrásösszetétele:
Saját forrás 5.387.221 - Ft
Vis major támogatási igény 48.484.985 - Ft
Források összesen: 53.872.206 - Ft
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összege 53.872.206 Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem
a tulajdonát képezi.

A károsodott építmény(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának
ellátását szolgálj(ák): a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása kötelező feladat

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.
 Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt.
 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.
Felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
28/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be
a Belügyminisztériumhoz:
A káresemény megnevezése: 2016. 01. 09-én bekövetkezett eső, havas eső és ónos eső okozta
károk,
helye Gumi út hrsz: 176, 199, 222, 226,227 és Akácfasor hrsz: 86, 200,.
A káresemény forrásösszetétele:
Saját forrás 5.387.221 - Ft
Vis major támogatási igény 48.484.985 - Ft
Források összesen: 53.872.206 - Ft
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A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összege 53.872.206 Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem
a tulajdonát képezi.
A károsodott építmény(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának
ellátását szolgálj(ák): a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása kötelező feladat
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.
Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt.
Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.
Felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

24. napirend
Döntés Gyömrő Városi Könyvtár 2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 24. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
dönt arról, hogy a Gyömrő Városi Könyvtár
2015. évi munkájáról szóló beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
29/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrő Városi Könyvtár
2015. évi munkájáról szóló beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

25. napirend:
Sas Zoltán képviselő úr önálló képviselői indítványának megtárgyalása.
Sas Zoltán képviselő: Az elmúlt évben is volt már rá példa, hogy a rendőri szolgálatot alkalmazta az
önkormányzat. Céljuk a rendőri szolgálattal, hogy a város közbiztonságát tudják erősíteni. Az elmúlt
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időszakban több alkalommal is tudott tárgyalni a monori és a helyi rendőrkapitánysággal. Az alkalmi
lopások nagy része a szombati napra tehetők és az elkövetés helye is a központi park, a helyi
szórakozó helyek környéke. Egy keretszerződést kellene létrehozni. Polgármester urat hatalmazzák fel
arra, hogy a Pest Megyei Rendőrkapitánysággal kössön szerződést szabadnapos rendőr
foglalkoztatásával kapcsolatban és igény szerint a Gyömrői Rendőrőrs parancsnokával egyeztetve a
kiemelt időszakban, szombat estéken például 5 fős rendőrszolgálatot biztosítsanak. Másrészt vasárnap
délelőtt a piacon viszonylag nagyobb a forgalom. Úgy gondolja, hogy a bűnmegelőzésért és a
közlekedés biztonság javításáért egy fős rendőrszolgálat lenne. Javaslata tehát az, hogy erre a két
feladatkörre az év teljes időszakára hatalmazzák fel a polgármestert, hogy szerződést kössön a Pest
Megyei Rendőrkapitánysággal.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 25. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pest Megyei Rendőr- főkapitánysággal
kössön szerződést szabadidős rendőr foglalkoztatásával kapcsolatban a város közlekedés biztonságát
javító intézkedések megtétele érdekében.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
30/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pest Megyei Rendőrfőkapitánysággal kössön szerződést szabadidős rendőr foglalkoztatásával kapcsolatban a város
közlekedés biztonságát javító intézkedések megtétele érdekében.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

26. napirend:
Sas Zoltán képviselő úr önálló képviselői indítványának megtárgyalása.
Sas Zoltán képviselő: Az 1956-os eseményeknek a kerek évfordulóját ünnepelik. Úgy gondolja, hogy
a 2006-os események után 2016-ban kicsit méltóbb ünnepre számíthatnak az ország minden
településen. Gyömrőn az 1956-os eseményekre megemlékezve népszerű lenne egy ilyen emlékhelyet
létesíteni. Az 1956-os szövetség segítséget nyújt az emlékhely kialakításában és ő is személyesen
segítkezik az emlékmű létrehozásában.
Gyenes Levente polgármester: Maga részéről ő is tudja támogatni, azt kéri, hogy a képviselő úr kezdje
felmérni, hogy hova lehet elhelyezni az emlékművet. Ha ezzel elkészült tegyen valamilyen javaslatot,
hogy milyen forrást célszerű ehhez hozzátenni. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 26. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
az alábbi határozatot hozza:
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1. A Képviselő – testület megbízza Sas Zoltán képviselőt hogy az indítványa - szerinti 56’-os
forradalom 60. évfordulója alkalmából tervezett emlékmű felállításával kapcsolatban szükséges
feladatokat készítse elő.
2. A 1. pontban foglaltakra vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő – testület elé.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
31/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő – testület megbízza Sas Zoltán képviselőt hogy az indítványa - szerinti 56’-os
forradalom 60. évfordulója alkalmából tervezett emlékmű felállításával kapcsolatban szükséges
feladatokat készítse elő.
2. A 1. pontban foglaltakra vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő – testület elé.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

27. napirend:
Ducsai Sándor képviselő úr önálló képviselői indítványának valamint Sas Zoltán képviselő Úr
módosító javaslatának megtárgyalása.
Ducsai Sándor kéviselő: Sas Zoltán úr módosító javaslatát elfogadhatónak tartja. Annyit azért szeretne
hozzá tenni, hogy a nemzetközi jogba nem lát bele, ezért nem tudja megítélni a visszatoloncolás
kérdését, annak jogi szabályait.
Sas Zoltán képviselő: Ez egy elvi állásfoglalás, a kvóta és a visszatoloncolás is valamilyen nemzetközi
szerveződés hatálya alá esik, ennek alapján kerülnének ide vissza az emberek. Ha az egyiket
elutasítják, akkor a másikat is el kell utasítaniuk, hiszen valamilyen nemzetközi előírás fogja, kötelezi
a magyar államnak ezeket a visszafogadásokat. Úgy gondolja, hogy ők egy elvi állásfoglalást hoznak
ezért támogatni fogja Sándor előterjesztését a következő módosító javaslat szerint: Gyömrő Város
Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési kvótát, valamint visszatoloncolás
révén hazánk területére migránsok befogadását. A kötelező betelepítési kvóta csakúgy, mint a
visszatoloncolás jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta és a
visszatoloncolás veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket
jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Kormányt, hogy minden lehetséges
eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje
meg Magyarországot és a magyar embereket!
Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja idegenrendészeti objektum
(befogadó állomás, hotspot, stb.) létesítését közigazgatási területén, s egyben elutasítja, hogy harmadik
országbeli állampolgárt kötelezően alkalmazni kelljen a közfoglalkoztatási programokban.
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Gyenes Levente polgármester: Módosító indítvány hangzott el Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki Sas
Zoltán képviselő úr módosító javaslatával egyetért, szavazzon.
A Képviselő – testület 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással Sas Zoltán képviselő
módosító javaslatát elfogadja.
Gyenes Levente polgármester: Aki a jegyzőkönyv 27. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján az
alábbi határozati javaslatban foglaltakat a módosítással együtt:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
az alábbi határozatot hozza:
Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési kvótát, valamint
visszatoloncolás révén hazánk területére migránsok befogadását. A kötelező betelepítési kvóta
csakúgy, mint a visszatoloncolás jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt.
A kvóta és a visszatoloncolás veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát,
vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Kormányt, hogy minden lehetséges
eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje
meg Magyarországot és a magyar embereket!
Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja idegenrendészeti objektum
(befogadó állomás, hotspot, stb.) létesítését közigazgatási területén, s egyben elutasítja, hogy harmadik
országbeli állampolgárt kötelezően alkalmazni kelljen a közfoglalkoztatási programokban.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal és folyamatos
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
32/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési kvótát,
valamint visszatoloncolás révén hazánk területére migránsok befogadását. A kötelező
betelepítési kvóta csakúgy, mint a visszatoloncolás jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés
kockázatát és a terrorveszélyt.
A kvóta és a visszatoloncolás veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát,
vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Kormányt, hogy minden lehetséges
eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát,
védje meg Magyarországot és a magyar embereket!
Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja idegenrendészeti objektum
(befogadó állomás, hotspot, stb.) létesítését közigazgatási területén, s egyben elutasítja, hogy
harmadik országbeli állampolgárt kötelezően alkalmazni kelljen a közfoglalkoztatási
programokban.
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Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal és folyamatos

28. napirend:
Ducsai Sándor képviselő úr önálló képviselői indítványának megtárgyalása.
Ducsai Sándor képviselő: A képviselői indítványban Gyömrő Város a Magyar Zarándokút
Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozási szándékáról és térségi szervezői szerepvállalásáról van
szó. Ez egy lehetőség, mégpedig hogy a szervezetük egyik képviselőjének egy felhatalmazást írjon a
Képviselő-testület, hogy ezzel kapcsolatosan tárgyalásokat folytasson, és Gyömrő a Zarándokúthoz
csatlakozzon. Ez egy olyan történet, ahol elvesztegetett idő nincs. A környékbeli településekkel
egyeztetni kell és azt majd utólag velük mérlegelni, hogy érdemes –e csatlakozni. Az
önkormányzatnak plusz feladatot nem okozna, és a szervezetük az ezzel kapcsolatos feladatokat
magára vállalja
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 28. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
az alábbi határozatot hozza:
1.)
Gyömrő Város Önkormányzata az előzetes egyeztetések alapján elvi döntést hozott. A döntés
rögzíti, hogy pozitív térségi szándéknyilatkozatok esetén Gyömrő Város Önkormányzata csatlakozni
kíván a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz.
2.)
Gyömrő Város Önkormányzata megbízottjai útján előzetesen megkeresi a Gödöllő-Dabas
alternatív zarándok útvonalba eső településeket a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulásban
való részvételi szándékuk tárgyában. Erről a térségi szervező munkáról a megbízottak 2016
szeptemberében készítsenek írásos beszámolót a Képviselő-testület számára.
3.)

A Testület meghatalmazza a Polgármestert a megbízottak kijelölésére.

Felelős: polgármester.
Hat. idő: folyamatos
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
33/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1.) Gyömrő Város Önkormányzata az előzetes egyeztetések alapján elvi döntést hozott. A
döntés rögzíti, hogy pozitív térségi szándéknyilatkozatok esetén Gyömrő Város
Önkormányzata csatlakozni kíván a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz.
2.) Gyömrő Város Önkormányzata megbízottjai útján előzetesen megkeresi a Gödöllő-Dabas
alternatív zarándok útvonalba eső településeket a Magyar Zarándokút Önkormányzati
Társulásban való részvételi szándékuk tárgyában. Erről a térségi szervező munkáról a
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megbízottak 2016 szeptemberében készítsenek írásos beszámolót a Képviselő-testület
számára.
3.) A Testület meghatalmazza a Polgármestert a megbízottak kijelölésére.
Felelős: polgármester
Hat. idő: folyamatos

29. napirend:
Bizottsági beszámolók elfogadása
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az 1. sz. határozati javaslatban
foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az VOKS Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
34/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az VOKS Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a 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: 10 fő.
35/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
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Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a 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: 10 fő.
36/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 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 a 4. sz. határozati javaslatban
foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
37/2016. (II. 15.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság beszámolóját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Kíván-e valaki interpellálni? Nem. Van – e valakinek más észrevétele,
hozzászólása?
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Ducsai Sándor képviselő: Röviden kettő hozzászólása lenne. Az egyik a költségvetés elkészítése során
ha lehet kérni, hogy egy vagy két nappal előbb küldenék ki az anyagot , mint ahogy az SZMSZ-ben
rögzítve van. Azért tartja fontosnak, mert ilyen nagy horderejű témánál senkinek sem érdeke, hogy
szóban itt feltegyenek kérdéseket. Ha előbb megkapná az anyagot, akkor ő is írásban elküldené a
kérdéseit. Másik felvetése a napokban - az egyik óvodával kapcsolatosan - felmerült ellentmondásos
hírek. Az egyik helyi óvodával kapcsolatosan olyan információk merültek fel, amiben minimum három
álláspontot írtak le az önkormányzat, pedagógusok és a szülők. Lehet tudni, hogy az eljárás lezáródott
vagy folyamatban van még? Esetleg lehet tudni, hogy melyik intézményről, van szó?
Gyenes Levente polgármester: Az első kérdésére a válasz, hogy megpróbálják, de még most sem
kaptak meg minden költségvetést érintő lényeges számot. Igyekeznek ezentúl hamarabb kiküldeni, ami
pénzügyi döntéseket érintenek. A másik, hogy jelen pillanatban folyik egy hivatalos vizsgálat az egyik
óvodában arról, hogy történ-e bármilyen atrocitás - ez jövő hét végén zárul le. Ennyit tud hivatalosan
elmondani.
Horváth István képviselő: Költségvetéssel kapcsolatban, hogyha lehet kérni, hogy ha hétfőn van a
testületi ülés, akkor csütörtökön próbálják kiküldeni az anyagot.
Varga Ernő jegyző: A bizottsági és a testületi anyagok kiküldése az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint mindig időben kiküldésre kerülnek azonban lehetőséget lát arra, hogy egy korábbi időpontban
munkaanyag kiküldésével a képviselők tájékoztatva legyenek.
Gyenes Levente polgármester: Itt azért bele kell számolni, hogy a bizottsági ülés csütörtökön van. Így
is feszített tempóban dolgoznak a kollegák, de megpróbálják előbb kiküldeni az anyagot. Egyéb
kérdés, hozzászólás? Nincs. Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

K.m.f.

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester
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