JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 13án 17.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén, Gyömrőn, a Szabadság
tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben.

Jelen vannak:

Gyenes Levente polgármester, Hodruszky Lajos alpolgármester, Mezey
Attila alpolgármester, Balogh Béla, Fábián Béla, Garamszegi Sándor,
Hajdú András Kanyó József, Kossuth László, Lepés Imre, Murvai
Lászlóné, Pató Zoltán, Székely Attila, Szilágyi Árpád képviselők

Távolmaradását
előre jelezte:
Tanácskozási
joggal részt vett:

Meghívottként
megjelent:

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő

Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné irodavezető
Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Sipos Istvánné

Lakosság részéről
megjelent:
1 fő
továbbá a SIGNAL Televízió munkatársa

Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
testületi ülés határozatképes, 14 képviselő van jelen, a testületi ülést megnyitja. Simon László,
Spaits Miklós és Szabó László Dezső képviselők előre jelezték távolmaradásukat.
A jegyzőkönyvet Horváthné Sutus Judit vezeti.

Gyenes Levente polgármester: Az első napirendet zárt ülés keretében tárgyalja a képviselőtestület. A kiküldött napirendekkel kapcsolatban van-e kérdés? Megállapítja, hogy nincs. Aki
a napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a napirendeket.
Gyenes Levente polgármester: Mielőtt rátérnének a napirendek tárgyalására, mint
polgármester, külön is szeretné köszönteni a 2006-2010-es ciklus képviselőit. Bízik abban,
hogy a következő négy évben a munkájuk valóban hatékony lesz és az a város előremenetelét
fogja szolgálni. Kéri, hogy mindenki a lelkiismerete és a legjobb tudása szerint képviselje a
város és a saját körzete érdekeit, és természetesen ő is mint polgármester igyekszik saját
tudása szerint ezt tenni, és ha bármelyik képviselőnek bármilyen kérdése van, bármiben
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segítségre van szüksége és ő segíteni tud, akkor mindenki rendelkezésére fog állni. Az 1.
napirend tárgyalására zárt ülést rendel el.
A képviselő-testület az 1. napirendet zárt ülés keretében megtárgyalta, a döntéseket külön
jegyzőkönyv tartalmazza.
A nyílt testületi ülés folytatódik.

Napirendek tárgyalása:
2. napirendi pont:
Javaslat a képviselő-testület 2006. II. félévi munkatervére.
Gyenes Levente polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás a kiküldöttekkel kapcsolatban?
Lepés Imre képviselő: Mint frissen megválasztott képviselő, köszöni a megtiszteltetést, hogy
megválasztották bizottsági elnöknek. Véleménye szerint jó lenne, ha a bizottságok a
decemberi testületi ülésre kidolgoznának egy feladat- és hatásköri jegyzéket a saját
bizottságukra tekintettel. Ezt az Ügyrendi és Jogi Bizottság is meg fogja tenni. Az elkészült
bizottsági feladat- és hatásköri jegyzékeket függelékként az SZMSZ-ben kellene elhelyezni.
Ezt a javaslatot azért teszi, hogy már mindjárt a ciklus elején tisztázva legyenek a bizottságok
feladat- és hatáskörei. Természetesen vannak olyan feladatok, amelyek kapcsán átfedés van
bizonyos bizottságok működésében.
Gyenes Levente polgármester: Kéri Lepés Imre képviselő urat, hogy javaslatát írásban
nyújtsa be jegyző úrnak, aki azt eljuttatja az összes bizottsági elnöknek.
Volcz Zoltánné irodavezető: Kérdezi az elnököket, hogy a Szociális és Egészségügyi,
valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottság hány órakor szeretné kezdeni a bizottsági üléseket?
Murvai Lászlóné képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szokásnak megfelelően
keddenként 15.00 órakor fogja tartani az üléseit.
Lepés Imre képviselő: Valószínűleg a 18.00 órai kezdést fogja javasolni, de még egyeztetni
szeretne a bizottsági tagokkal.
Gyenes Levente polgármester: Amennyiben egyéb kérdés nincs, aki a képviselő-testület
2006. II. félévi munkatervének módosítását elfogadja, szavazzon.
190/2006. (10.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a képviselő-testület 2006. II. félévi módosított
munkatervét elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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3. napirendi pont:
Döntés hordozható számítógépek vásárlásáról.
Gyenes Levente polgármester: Ahogy az előző ciklusban is gyakorlat volt, az újonnan
megválasztott képviselők is lehetőséget kapnának arra, hogy hordozható számítógépet
használjanak és elektronikus formában kapják meg a testületi anyagot. Aki elfogadja ennek a
rendszernek a folytatását és egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, szavazzon.

191/2006. (10.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a képviselők számára írásos igény
alapján hordozható számítógépet vásárol az alábbi
feltételek szerint:
1. A támogatás mértéke a megvásárolt hordozható
számítógép értékének 50%-a, de maximum
150.000,- Ft + ÁFA.
2. A gépeket a polgármesteri hivatal vásárolja meg,
tartja nyilván és gyakorolja a tulajdonosi jogot a
külön szerződésben foglalt ellenérték kifizetéséig.
3. A képviselő vállalja, hogy:
 3 év alatt a támogatáson felüli vételár 50%-át havi
egyenlő részletekben befizeti a polgármesteri hivatal
számlájára,
 a testület munkájával kapcsolatos dokumentumokat
elektronikus úton fogadja,
 a vásárlást követő 10 napon belül a gépet használatba veszi.
Megbízza a polgármestert a gépvásárlási projekt
előkészítésével és lebonyolításával.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal és folyamatos.

4. napirendi pont:
Megbízási szerződés kötése a MIKROPOLIKLINIKA Kft-vel a területi kötelezettségű
háziorvosi alapellátási feladatok ellátására vonatkozóan.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki az első
határozati javaslatban foglaltakat elfogadja, szavazzon.
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192/2006. (10.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
megállapítja, hogy Dr. Petky Ferenc háziorvos a Gyömrői
Orvos Szövetkezetből való kilépése miatt a Gyömrői Orvos
Szövetkezettel 2001. január 1-jén megkötött megbízási
szerződésének módosítása szükséges.
Felkéri a Gyömrői Orvos Szövetkezet elnökét, hogy az
önkormányzattal kötött megbízási szerződést teljes körűen
vizsgálja felül, majd terjessze Gyömrő Város Önkormányzat
Képviselő-testületének elé jóváhagyásra.
Egyidejűleg gondoskodjon a Gyömrői Orvos
Szövetkezet működési engedélyének módosításáról.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal, illetve 2006. december 31.

Gyenes Levente polgármester: Aki a második határozati javaslatban foglaltakat elfogadja,
szavazzon.

193/2006. (10.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a MIKROPOLIKLINIKA Kft-vel (2230
Gyömrő, Táncsics M. út 95.) 2007. január 1-i hatállyal a területi
kötelezettségű háziorvosi alapellátási feladatok ellátására
vonatkozó megbízási szerződést köt.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási
szerződést írja alá.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: 2006. december 31.

Gyenes Levente polgármester: Mivel a testületi ülésen jelen van Sipos Istvánné, a Szociális
és Egészségügyi Bizottság frissen megválasztott külsős bizottsági tagja, felkéri, hogy a
képviselő-testület előtt tegyen esküt, mondja utána az eskü szövegét.

Sipos Istvánné, a Szociális és Egészségügyi Bizottság külsős tagja a képviselő-testület előtt
leteszi az esküt:
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„Én (…………………………) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak
népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és
szolgálati titkot megőrzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a
legjobb tudásom szerint, minden igyekezetemmel Gyömrő javát szolgálom.”

Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt és a testületi ülést bezárja.

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Lepés Imre
Ügyrendi és Jogi Biz. elnöke
jkv. hitelesítő

Varga Ernő
jegyző

