JEGYZŐKÖNYV
Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 27-én
megtartott rendkívüli testületi ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó
termében.
Jelen vannak:

Gyenes Levente polgármester, Hodruszky Lajos alpolgármester, Mezey
Attila alpolgármester, Garamszegi Sándor, Garádi István, Hajdú András,
Murvai Lászlóné, Nagy Tiborné, Pató Zoltán, Sigmond Zsolt, Székely
Attila, Dr. Tóth János képviselő

Távolmaradását
nem jelezte:
Balogh Béla, Spaits Miklós, Dr.Török Gábor képviselő
Igazoltan
van távol:

Szabadi László képviselő

Tanácskozási
joggal részt vett:

Varga Ernő jegyző

Gyenes Levente polgármester: Köszönti a testületet, megnyitja a rendkívüli testületi ülést,
megállapítja, hogy a testület 13 fővel határozatképes.
A jegyzőkönyvet Bohuczkiné Csík Teréz vezeti.
Megállapítja, hogy napirend előtti felszólalás nincs.
Kéri a meghívóban szereplő napirendek elfogadását.
Megállapítja, hogy a fenti napirendek tárgyalását a képviselő-testület 13 igen szavazattal, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta.

1. napirendi pont:
Rendelet az elektronikus hatósági ügyintézésből kizárt ügytípusokról.
Garádi István képviselő: A 3. §-nál véleménye szerint nem értelmes a mondat, nincs
állítmány benne.
Varga Ernő jegyző: Lényegében egy program megfogalmazása szerepel itt, csak egy
kettőspont maradt le.
Nagy Tiborné képviselő: Csak a kettőspont hiányzik.
Gyenes Levente polgármester: Kéri a Képviselő-testület szavazását az elektronikus hatósági
ügyintézésből kizárt ügytípusokról szóló rendelet elfogadásáról.
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Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotta a
31/2005. sz. rendeletét
az elektronikus hatósági ügyintézésből kizárt ügytípusokról.

2. napirendi pont:
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.
Garádi István képviselő: A 22-i Magyar Közlönyben jelent meg, nem érti, hogy miért kellett
behozni, miért nem volt rá idő korábban?
A 8. oldal a 3-as bekezdésnél: a polgármester általában minden csütörtökön tart
ügyfélfogadást – nem tartja jónak az általában kifejezést, legyen helyette, hogy minden
csütörtökön tart ügyfélfogadást.
Varga Ernő jegyző: Ezt megbeszélték az Ügyrendi Bizottság elnökével, a polgármester
hetente, bejelentkezés alapján tart ügyfélfogadást csütörtökön. Kimarad az általában szó.
Javaslata volt még az Ügyrendi és Jogi Bizottságnak, hogy egészítsék ki az SZMSZ-ben,
szerepeljen az aljegyző is, ezt bele is tették.
Gyenes Levente polgármester: Kéri a Képviselő-testület szavazását a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról.

294/2005. (10.27.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
elfogadja a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát a fenti módosításokkal.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Köszöni a megjelenést, bezárja a rendkívüli testületi ülést.

K.m.f.
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