JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi
ülésén, 2005. január 31-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti
tanácskozó teremben.

Jelen vannak:

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

Igazoltan
távolmaradt:

Mezey Attila alpolgármester, Garamszegi Sándor, Szabadi László, Dr.
Török Gábor képviselő

Távolmaradását
nem jelezte:

Balogh Béla, Spaits Miklós képviselő

Tanácskozási
joggal részt vett:

Varga Ernő jegyző

A hivatal részéről
megjelent:
Volcz Zoltánné oktatásügyi főtanácsos
Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
rendkívüli testületi ülés határozatképes, 11 képviselő van jelen, a testületi ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Horváthné Sutus Judit vezeti.

Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendet elfogadja, szavazzon.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendi pontot 11 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta.
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Napirend tárgyalása:
1. napirendi pont:
Normatíva igénylés
feladatokra.

a

kistérségi

társulás

keretében

ellátandó

önkormányzati

Gyenes Levente polgármester: Fenti ügyben a határidő meghozatalára a mai nap a határidő.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Varga Ernő jegyző: A jogi szabályozás szerint le vannak határolva azok a területek,
amelyeket társulási formában el lehet látni. Ezek a fő területek: oktatás, egészségügy és
szociális igazgatás. Számba vették a városi nagyságrendhez mérten azokat a szociális
feladatokat, amelyeket el kellene látnia a településnek. A mellékelt táblázatban azokat a
feladatokat jelölték be, ahol vállalnának feladatokat, illetve azokat, amelyeket meg kellene
oldani, de nem biztos, hogy azokat a feladatokat Gyömrő fogja ellátni.
(Balogh Béla és Spaits Miklós képviselők megérkeztek. Jelenlévő képviselők száma 13 fő.)
Varga Ernő jegyző: Múlt hét pénteken telefonáltak Monorról, hogy a szociális jelzőrendszert
is vegyék be ebbe a pályázati rendszerbe, mert ha beleteszik, akkor arra is kaphatnak plusz
pénzt.
Nagy Tiborné képviselő: Van-e jelentősége annak, hogy valamit X-szel, valamit 1-gyel
jelöltek a táblázatban?
Volcz Zoltánné: Az X-szel jelölt feladat ellátott, az 1-gyel jelölt feladat pedig nincs ellátva
Gyömrőn.
Hajdú András képviselő: Korábban szó volt arról, hogy csatlakoznak a gyáli kistérséghez,
illetve külön kistérséget hoznak létre. Hol tart ez a dolog?
Varga Ernő jegyző: Hodruszky alpolgármester úrral volt a vecsési önkormányzatnál, ahol azt
a tájékoztatást kapta, hogy Vecsés nem tartozik kistérségileg sehová, mert Kormányrendelet
alapján le van szabályozva a kistérség. A Miniszterelnöki Hivatal munkatársa, Dr. Virág
Rudolf tájékoztatása szerint legközelebb 2006. év vége felé indulhat ilyen kezdeményezés.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Lehet alakítani kistérséget, de nem támogatják.
Dr. Tóth János képviselő: Ezek a feladatok az okmányirodailag ide tartozó 5 településre
vonatkoznának?
Varga Ernő jegyző: Bárki a kistérségből csatlakozhat.
Nagy Tiborné képviselő: Ha valamelyik feladatot elvállalja a település, akkor az egész
térségre vonatkozóan el kell vállalni a feladat-ellátást, vagy lehet tovább szabdalni úgy, hogy
például egy feladatot két település lásson el? Nehogy az legyen a vége, hogy túlvállalják a
feladatokat és nem lesz elég hozzá a feltételrendszer.
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Varga Ernő jegyző: Véleménye szerint lehet megosztva is ellátni a feladatokat, Üllőn is így
működik a nevelési tanácsadó. Az együttműködési megállapodásokat ezekkel a településekkel
konkrétan meg kell majd kötnie az önkormányzatnak.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, szavazzon.

28/2005. (01.31.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a 2004. évi CVII. törvényben (Tkt.) foglaltak alapján döntött arról,
hogy a monori statisztikai kistérség tagjaként a többcélú kistérségi
társulás együttműködési megállapodását a Tkt. előírásainak megfelelően módosítja. A módosított dokumentumot a soron
következő ülésen, de legkésőbb 2005. május 31-ig megtárgyalja és elfogadja.
Elhatározza továbbá, hogy az 5/2005. (I.19.) sz. Korm. rendelet
alapján előterjesztett feladatok ellátásáról a többcélú kistérségi
társulás közreműködésével gondoskodik.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal és 2005. május 31.

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

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Dr. Tóth János
Ügyrendi és Jogi Biz. Elnöke
jkv. hitelesítő

Varga Ernő
jegyző

