JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülésén,
2010. október 8-án, Gyömrőn, a Petőfi Sándor Művelődési Ház
nagytermében.

Jelen vannak:

Gyenes Levente polgármester, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Gáspár
Krisztián, Hodruszky Lajos, Kossuth László, Mezey Attila, Sas Zoltán,
Székely Attila, Tölli László képviselő

Tanácskozási
joggal részt vett:

Meghívottként
megjelent:

Varga Ernő jegyző
Béres Rita aljegyző

a lakosság részéről kb. 150 fő

A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Krakomperger Csilla elmondja Vass Albert: „Üzenem haza” című versét.
Fábián Béla korelnök: Tisztelettel és szeretettel köszönti az önkormányzati választáson a
lakosság által megválasztott polgármestert, a képviselő-testület tagjait, a meghívott
vendégeket és a tisztelt jelenlévőket.
Korelnök lévén Neki jutott az a megtisztelő feladat, hogy elsőként köszönthesse Gyömrő
város lakosságát, a Képviselő-testület tagjait és a város polgármesterét. Szeretné megköszönni
a maga és képviselő társai nevében a város lakosainak, hogy állampolgári jogukkal élve
lementek szavazni és bizalmukkal megtisztelték. Köszönetet mond azoknak is, akik másokra
voksoltak, mert így egy igazi megmérettetés volt. Ők képviselők, továbbra is szívükön viselik
a város sorsát, minden téren egy virágzó – élhető várost szeretnének. A varázspálca
mindannyiuk kezében ott van. Összefogással, közös akarattal tovább tudnak haladni a
megkezdett úton. Az elkövetkezendő feladatok végrehajtásához, mindannyiknak erőt – jó
egészséget kíván.
HIMNUSZ
Fábián Béla korelnök: Felkéri Dr. Szántay György urat, a Helyi Választási Bizottság
elnökét, hogy tartsa meg beszámolóját a 2010. október 3-i önkormányzati választásról.
Dr. Szántay György HVB elnök: Tájékoztatja a tisztelt jelenlévőket, hogy a 2010. október 3án megtartott önkormányzati választáson nem történt olyan esemény, amely a törvényes
választás menetét megzavarta volna. Köszönet illeti a választási iroda vezetőjét és
munkatársait, a szavazatszámláló bizottságokban dolgozókat, hogy zökkenőmentesen
lebonyolították a választást.
Ismerteti a választás eredményét.
A választópolgárok száma:
Ebből szavazott:

12 671 fő volt.
5 834 fő, a választópolgárok 46,8 %-a.
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4306 érvényes szavazattal a város polgármestere Gyenes Levente úr lett.
Ismerteti az egyéni képviselők választási eredményeit:
1. sz. egyéni választókerület:

347 szavazattal képviselő:

Tölli László
Gyömrő 2000 Kör

2. sz. egyéni választókerület:

472 szavazattal képviselő:

Fábián Béla
Gyömrő 2000 Kör

3. sz. egyéni választókerület:

515 szavazattal képviselő:

Hodruszky Lajos
Gyömrő 2000 Kör

4. sz. egyéni választókerület:

524 szavazattal képviselő:

Garamszegi Sándor
Gyömrő 2000 Kör

5. sz. egyéni választókerület:

562 szavazattal képviselő:

Mezey Attila
Gyömrő 2000 Kör

6. sz. egyéni választókerület:

390 szavazattal képviselő:

Kossuth László
Gyömrő 2000 Kör

7. sz. egyéni választókerület:

516 szavazattal képviselő:

Székely Attila
Gyömrő 2000 Kör

8. sz. egyéni választókerület:

504 szavazattal képviselő:

Gyenes Levente
Gyömrő 2000 Kör

A megválasztott képviselőknek és polgármester úrnak gratulálnak!
Ezt követően ismerteti a települési kompenzációs listáról a képviselő-testületbe bejutott
képviselők névsorát:
1.

FIDESZ Magyar Polgári Szövetség:

Spaits Miklós

2.

Gyömrői Társaskör:

Gáspár Krisztián

3.

JOBBIK:

Sas Zoltán

A listákról bejutott képviselőknek gratulálnak és valamennyiüknek sikeres munkát kívánnak
az elkövetkezendő 4 évben.
A megbízólevelek átadása:
Fábián Béla korelnök: Felkéri Dr. Szántay Györgyöt, a Helyi Választási Bizottság elnökét,
hogy a polgármester és a képviselők részére a megbízóleveleket adja át.
Dr. Szántay György HVB elnök átadja a megbízóleveleket. Megállapítja, hogy Spaits Miklós
képviselő úr nem jelent meg az alakuló ülésen.
Fábián Béla korelnök: Javaslatot tesz az alakuló ülés napirendi pontjaira.
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1.
2.
3.
4.
5.

Az Önkormányzati képviselők eskütétele.
A polgármester eskütétele.
A polgármester illetményének megállapítása.
Alpolgármesterek választása titkos szavazással, eskütétele.
Alpolgármesterek illetményének megállapítása.

Aki az ismertetett napirendi pontokkal egyetért, szavazzon!
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással a napirendi pontokat elfogadja.

1. napirendi pont:
Az Önkormányzati képviselők eskütétele.
Fábián Béla korelnök: Felkéri Dr. Szántay Györgyöt, hogy a képviselő-testületet kérje fel az
eskütételre.
Dr. Szántay György HVB elnök: Felkéri a képviselőket, hogy mondják utána az alábbi eskü
szövegét:
„Én (……………………….) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű
leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a
tudomásomra jutott titkot megőrzöm; a képviselői tisztségemből eredő feladataimat Gyömrő
Város fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen
teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint) Isten engem úgy
segéljen!”

2. napirendi pont:
A Polgármester eskütétele.
Fábián Béla korelnök: A képviselők eskütétele után felkéri Dr. Szántay Györgyöt, hogy
kérje fel Gyenes Levente polgármestert a képviselő-testület tagjai előtti eskütételre.
Dr. Szántay György HVB elnök: Felkéri Gyenes Levente polgármester urat az eskütételre.
Gyenes Levente polgármester esküt tesz a képviselő-testület előtt:
„Én (……………………….) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű
leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a
tudomásomra jutott titkot megőrzöm; a polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat
Gyömrő Város fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében
lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint) Isten engem úgy
segéljen!”

3. napirendi pont:
A polgármester illetményének megállapítása.
Fábián Béla korelnök: Javaslatot tesz a polgármester illetményének megállapítására.
Elmondja, hogy a jogszabály szerint az illetmény havi bruttó összege minimum 483.125,- Ft,
maximum 521.775,- Ft lehet. A polgármester illetményét 2010. október 3-i hatállyal bruttó

4
483.125,- Ft/hó összegben javasolja megállapítani. Bejelenti, hogy a polgármester a
döntéshozatalban nem vesz részt.
Aki egyetért azzal, hogy a polgármester illetményét bruttó 483.125,- Ft/hó összegben
állapítsák meg, szavazzon.
277/2010. (10.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Gyenes Levente polgármester
illetményét bruttó 483.125,- Ft/hó összegben állapítja meg
2010. október 3-ai hatállyal.
Felelős: jegyző.
Hat. idő: azonnal.
Fábián Béla korelnök: Felkéri Gyenes Levente polgármester urat az ülés további vezetésére.
Gyenes Levente polgármester: Köszöni Fábián Bélának, hogy korelnökként eddig vezette az
ülést.

4. napirendi pont:
Alpolgármesterek választása titkos szavazással, eskütétele.
Gyenes Levente polgármester: Javaslatot tesz az alpolgármesterek választására. A képviselőtestület határozatot hoz két főállású alpolgármester megválasztására. Főállású
alpolgármestereknek javasolja Mezey Attila és Hodruszky Lajos képviselő urakat. A jelöltek
személyüket érintő döntésekben nem vesznek részt a nyilvános üléshez hozzájárultak. A
személyüket érintő döntésben nem vesznek részt. Az alpolgármesterek megválasztása titkos
szavazással történik, amelyet a Szavazatszámláló Bizottság bonyolít le. A szavazatszámláló
bizottság elnökeként Székely Attilát, tagjaiként Sas Zoltán és Kossuth Lászlót javasolja. Aki a
szavazatszámláló bizottság tagjainak személyével egyetért, szavazzon.
278/2010. (10. 08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a szavazatszámláló bizottság elnökének: Székely Attila képviselőt
tagjainak: Sas Zoltán és Kossuth László képviselőt
megválasztja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Az alpolgármesterek választásának idejére szünetet rendel el.
SZÜNET (titkos szavazás)
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Székely Attila képviselő, Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Ismerteti a szavazás
eredményét. A jelen lévő 10 önkormányzati képviselőből, 8 adta le szavazatát, érvénytelen
szavazat nem volt.
Mezey Attila képviselő
7 igen szavazat, 1 nem szavazat, 0 tartózkodás.
Hodruszky Lajos képviselő 8 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás.
279/2010. (10.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának képviselő-testülete
titkos szavazással, 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal,
0 tartózkodással
Mezey Attila képviselőt
főállású alpolgármesterré választotta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
280/2010. (10.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának képviselő-testülete
titkos szavazással, 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
Hodruszky Lajos képviselőt
főállású alpolgármesterré választotta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Mindekét alpolgármesternek gratulál és további eredményes
munkát kíván az elkövetkezendő négy évre. Felkéri a megválasztott alpolgármestereket
eskütételre.
Mezey Attila és Hodruszky Lajos alpolgármesterek leteszik az esküt:
„Én (……………………….) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű
leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a
tudomásomra jutott titkot megőrzöm; az alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat
Gyömrő Város fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében
lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint) Isten engem úgy
segéljen!”

5. napirendi pont:
Alpolgármesterek illetményének megállapítása.
Gyenes Levente polgármester: Javaslatot tesz az alpolgármesterek illetményének
meghatározására. Bejelenti, hogy az alpolgármesterek a személyüket érintő szavazásban nem
vesznek részt. A szavazás külön-külön történik.
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Mezey Attila főállású alpolgármester illetményét bruttó 470.000,- Ft/hó összegben javasolja
megállapítani. Aki a javaslattal egyetért, szavazzon.
281/2010. (10.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Mezey Attila főállású alpolgármester
illetményét bruttó 470.000,- Ft/hó összegben állapítja
meg 2010. október 8-i hatállyal.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Hodruszky Lajos főállású alpolgármester illetményét bruttó
470.000,- Ft/hó összegben javasolja megállapítani. Aki a javaslattal egyetért, szavazzon.
282/2010. (10.08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Hodruszky Lajos főállású alpolgármester
illetményét bruttó 470.000,- Ft/hó összegben állapítja
meg 2010. október 8-i hatállyal.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Tisztelt újonnan esküdött testületi tagok, tisztelt Hölgyeim és
Uraim, tisztelt megjelent kedves vendégeink! Egy ilyen ünnepélyes alkalom - mint ez a mai ritkán adódik egy ember életében. Az iménti pillanat, mikor a hivatali eskümet újból letettem,
különös érzésekkel töltött el. Úgy érzem, ahogy az előző nyolc évben, úgy most életem a
következő négy évben is még szervesebben kapcsolódik össze a város életével, a város
történetével. Ez az érzés egyszerre magasztos és felemelő, de egyszersmind a felelősségtudat
érzése is. Hiszen mivel harmadik ciklusomat kezdem polgármesterként, már tudom mennyi
munkával és mennyi feladattal jár egy várost vezetni, fejleszteni. Aki ismer engem, az
tudhatja, hogy nyolc évvel ezelőtt nem azért indultam a polgármesteri címért, mert plusz
címekre és babérokra pályáztam az eddigiek mellé, hanem komolyan vettem, hogy
képességeimmel, tudásommal és lehetőségeimmel szolgálni tudom Gyömrőt, hozzájárulva
annak fejlődéséhez. Tettem ezt többi között azért, mert az az ideám, hogy politikával,
közélettel csak olyan ember foglalkozzon, aki már bizonyította alkalmasságát, rátermettségét
az élet más területein, megfelelő egzisztenciát teremtve családja és maga számára. Funkciót,
tisztséget pedig csak úgy vállaljon, hogy ne a megélhetése bizonyos formájának tekintse azt,
hanem olyan önzetlen szolgálatnak, amelyet azért végez, hogy tudásával, tapasztalataival
hasznára legyen annak a közösségnek, ahol él, ahová gyökerei kötik. Az előző nyolc évben
már módom volt bizonyítani, hogy kapcsolataimat - amelyeket korábban elsősorban a
gazdasági élet területén kamatoztattam - a város szolgálatába tudtam állítani. Ez így lesz
ezután is, ebben a ciklusban is. Munkámban természetesen a továbbiakban is kiemelten
számítok a hivatali dolgozókra, az alpolgármestereimre és nem utolsósorban Gyömrő minden
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polgárára. Az idei helyhatósági választásokon a Gyömrő 2000 Kör, mint párt-semleges
lokálpatrióta szervezet, fényes sikert aratott. A nyolc egyéni körzetben mind a 8 mandátumot
megszerezte, ezáltal 8 képviselőt delegálhatott a 11 fős képviselő testületbe. Gyömrő
demokratikus fennállása óta még nem volt példa egyetlen szervezet ilyen kiugró sikerére sem.
Az idei kiugró siker bizonyította, hogy az elmúlt 8 évben jó úton jártunk, korábbi ígéreteinket
valóra tudtuk váltani, most pedig megkaptuk a Gyömrői lakosságtól a legszélesebb körű
felhatalmazást arra, hogy a megkezdett utat folytassuk, hogy városunk az előttünk álló négy
évben is komoly lépéseket tegyen előre! Bízom abban, hogy nemcsak a Gyömrő 2000 Körös
képviselőjelöltekre számíthatok a következő négy év során, hanem részt vesznek azok a
testületi tagok is a közös munkánkban, akik kompenzációs listáról kerültek a testületbe,
Szeretett városunk fejlesztésében együtt tudnak működni velem, velünk és alkalmasak is az
együttműködésre. Hiszem azt, hogy Gyömrő ügye mindannyiunk ügye. Hiszem azt, hogy a
mostani megválasztott testület még jobban, még hatékonyabban tudja majd a város érdekeit
szolgálni. Hiszem azt, hogy a testületi tagokként ugyanazért a közös, nemes célért dolgozunk,
és az alkotó viták sosem fajulnak majd romboló acsarkodássá! A következő négy év is a
csapatmunkáról fog szólni, hiszen egy ember nem érthet mindenhez, nem láthat át mindent és
én jó vezető, jó menedzser módjára azt szeretném, ha egységes csapatként hatékonyan
tudnánk együtt dolgozni, ha mindenki a maga területén a legjobb tudásával járulna hozzá a
többiek munkájához, hiszen tennivalónk van bőven. Nagyon sok beruházás történt az előző
nyolc évben és egy kiegyensúlyozott gazdálkodású önkormányzatban folytathatjuk
munkánkat, mégis számtalan új feladat hárul ránk. Többmilliárdos beruházás sorozat előtt
állunk, amelyekre már megnyertük az európai uniós pénzeket. A további feladatainkat,
céljainkat még sorolhatnám, de nincs kétségem afelől, hogy mindannyian tudják, tudjuk, mire
van még szüksége városunknak, és milyen fejlesztéseket kell még megvalósítanunk. Én a
következő négy évre az új testületnek sok sikert és jó egészséget, a munkában erőt és kitartást,
a vitákban pedig türelmet és kompromisszumkészséget kívánok. Kívánom, hogy az előttünk
álló négy esztendőben egyikünk se lépjen le arról az útról, amelyet tizenhatezer ember jelölt
ki számunkra. Bízom abban, hogy négy év múlva, ettől az asztaltól felállva, újból
mindannyian bátran nézhetünk a megválasztóink szemébe, mert bebizonyítottuk, hogy
megfeleltünk elvárásaiknak. Hiszem, ha elkötelezettek és tiszták a szándékaink, akkor a
Gondviselés is mellénk szegődik! Goethe szavaival szeretném zárni beszédemet:
"Valamennyi kezdeményező és alkotó cselekedetet illetően egyetlen alapvető igazság létezik abban a pillanatban, amikor valaki határozottan elkötelezi magát, a Gondviselés is működésbe
lép." Tisztelt Gyömrőiek! Én teljes szívemből elkötelezett vagyok szeretett Városunk iránt és
az általam vezetett csapat, testület is az Eredményes és jó munkát kívánok mindannyiunknak!
Köszönöm a figyelmüket!
Ezzel az ünnepélyes alakuló ülés véget ért, megköszöni a megjelenést és az alakuló ülést
bezárja.

SZÓZAT

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

