JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2002. november 7-én
megtartott rendkívüli ülésén Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti
tanácskozóteremben.

Jelen
vannak:

Gyenes Levente polgármester, Garamszegi Sándor, Garádi István, Hajdú
András, Hodruszky Lajos, Mezey Attila, Murvai Lászlóné, Nagy Tiborné,
Pató Zoltán, Sas Zoltán, Sigmond Zsolt, Spaits Miklós, Szabadi László,
Székely Attila, Dr. Tóth János, Dr. Török Gábor képviselő.

Igazolatlanul
távolmaradt:

Balogh Béla képviselő.

Tanácskozási
joggal részt vett:

Varga Ernő jegyző.

Meghívottként
megjelentek:

Megalakítandó bizottságok külsős tagjai, Agócs Zoltán, Horváth István,
Kertész Gyula kivételével,
Kerti Sándorné aljegyző,
Kosztelnik Károlyné ig. irodavezető.

Gyenes Levente polgármester köszönti a megjelenteket, elmondja, hogy elnézést kér, ha nem
szabályszerűen vezeti a testületi ülést, ez annak tudható be, hogy nincs közigazgatási gyakorlata.
Kéri, ha valamit nem jól csinál, szóljanak rá, mert nem szándékosan hibázik.
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, 16 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet
Horváth Ferencné vezeti.
/Balogh Béla képviselő megérkezett! Jelenlévő képviselők száma: 17 fő./
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Balogh Béla és Garamszegi Sándor képviselők
személyében, aki ezzel egyetért, kézfenntartással jelezze.
Megállapítja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítők személyét a testület egyhangúlag elfogadta.
Kérdése, hogy a kiküldött napirendi pontokat elfogadják-e?
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Murvai Lászlóné képviselő:
Mivel nem hangzott el, hogy lehetőség van napirend előtti felszólalásra, szeretné kérni, hogy a
mai ülést minősítsék rendkívüli üléssé, mert a meghívón ez nem került feltüntetésre.
Gyenes Levente polgármester:
Aki Murvai Lászlóné képviselő javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta, a mai ülés rendkívüli ülésnek
minősül.
Aki egyetért a kiküldött napirendi pontok tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a meghívón feltüntetett napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

Napirend tárgyalása:

1. napirendi pont:
Tanácsnokok megválasztása:
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Tanácsnoki tisztség betöltésére vonatkozóan 3 pozícióra tettek javaslatot.
Több okból látná szükségességét a tanácsnoki tisztségek betöltésére, mert a megválasztott
személyek segíthetik a városvezetés és a hivatal munkáját. Jogi, oktatási, valamint műszaki
tanácsnok pozícióra tettünk javaslatot. Jogi tanácsnoknak: Dr. Tóth Jánost, oktatási
tanácsnoknak: Hajdú Andrást, műszaki tanácsnoknak: Spaits Miklóst javasoljuk. Nevezettek a
szavazásban nem kívánnak részt venni, a nyilvános üléshez hozzájárultak.
Szabadi László képviselő:
Gyömrő Város Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza a műszaki tanácsnok létét,
kérdése, mi indokolja, hogy szükség van még két tanácsnokra. Mert, ha szükség van rájuk, ennek
megfelelően módosítani kellene az SZMSZ-t.
Gyenes Levente polgármester:
Az alakuló ülésen megtörtént a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.

3

Murvai Lászlóné képviselő:
Szerette volna, ha a kiküldött anyagba leírták volna, hogy a tanácsnokoknak mi a feladatuk, mert
korrekt döntést csak annak alapján lehetne hozni. Véleménye, hogy a tanácsnoki cím mögött
kézzel fogható munka nincsen. A polgármester úr úgy gondolja, hogy támaszt tudnának adni a
munkában, szeretné tudni konkrétan mire gondol. Van jegyző, aljegyző, ügyvéd, akik jogi
tanácsokkal el tudják látni a testületet. Szeretné tudni, milyen feladatokkal lesznek megbízva a
tanácsnokok, mert szerinte ez csak egy rang, munka nincs mögötte.
Garádi István képviselő:
Szeretné kérdezni a jegyző úrtól, hogy a tanácsnoki címhez jár-e tiszteletdíj?
Varga Ernő jegyző:
A jelenleg érvényben lévő SZMSZ szerint nem jár.
Gyenes Levente polgármester:
Mint már elmondta, közigazgatási gyakorlata nincsen, viszont nagyon jól szeretné ellátni
tisztségét. Jogi vonatkozásban szeretne olyan segítséget kapni, ami testületen belülről jön.
Fontosnak tartaná, hogy legyen egy olyan kontrolja, ami segíti a testület és az ő munkáját. Ezért
került sor olyan személyek javaslatára, akiket elfogad, és ad a véleményükre. Hiszen Hajdú
András, mint iskolaigazgató és pedagógus az oktatást helyzetét nagyon jól ismeri, napi
kapcsolatot igényel, nagyban elő tudja segíteni az ez irányú munkát. Szeretné, ha a tanácsnoki
cím nemcsak rang lenne, hanem komoly munka társulna hozzá.
Amikor a javasolt személyekkel beszélgetett, ezt a feladatot vállalták, ő a munka végzésért
szeretné, ha tiszteletdíjat is kapnának, ehhez viszont szükség van az SZMSZ módosítására,
amellyel az Ügyrendi- és Jogi Bizottságot fogják megbízni.
Murvai Lászlóné képviselő:
20 évig dolgozott az igazgatásban, ezen a területen ő is felajánlja segítségét, mint igazgatási
tanácsnok.
Gyenes Levente polgármester:
Szeretné kérni, hogy aki Dr. Tóth Jánost jogi tanácsnoknak elfogadja, szavazzon.

Szavazás.
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250/2002./11.07./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással
Dr. Tóth János képviselőt
jogi tanácsnokká választotta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.

Garádi István képviselő:
Miért kell kimaradnia a szavazásból annak, akit érint?
Varga Ernő jegyző:
Személyi érintettségről van szó, nem kívánnak részt venni a szavazásban.
Gyenes Levente polgármester:
Aki Hajdú Andrást oktatási tanácsnoknak elfogadja, szavazzon.
Szavazás.

251/2002./11.07./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással
Hajdú András képviselőt
oktatási tanácsnokká választotta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.

Gyenes Levente polgármester:
Aki Spaits Miklóst műszaki tanácsnoknak elfogadja, szavazzon.
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Szavazás.

252/2002./11.07./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással
Spaits Miklós képviselőt
műszaki tanácsnokká választotta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.

Gyenes Levente polgármester:
A 2. napirendi pont tárgyalásához zárt ülést rendel el, mivel személyeket érint, felkéri a
tanácskozó teremben helyet foglaló megválasztandó külsős tagokat, hagyják el az üléstermet..
Varga Ernő jegyző:
A meg nem jelent külsős bizottsági tagok hétfőn fognak esküt tenni.
A meghívott külsős bizottsági tagjelöltek elhagyták az üléstermet a testületi ülés zárt ülés
keretében folytatódott.

K.m.f.
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