JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2011. július
28-án 8:05 órakor, a Polgármesteri Hivatal „B” épületének polgármesteri tárgyalójában.
Jelen vannak:

Mezey Attila, Hodruszky Lajos alpolgármester. Fábián Béla, Garamszegi
Sándor Gáspár Krisztián, Kossuth László, Sas Zoltán, Spaits Miklós, Tölli
László képviselő.

Távolmaradását előre
jelezte:
Gyenes Levente polgármester
Székely Attila képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné irodavezető
Mezey Attila alpolgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 9 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Herczku Dóra vezeti.
Mezey Attila alpolgármester: Aki a kiküldött napirendi pontot elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontot 9 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

1. napirendi pont:
Javaslat személyi változásra, a Gyömrői Település Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft.
városfejlesztő részlegében.
Mezey Attila alpolgármester: Mielőtt néhány szót szólna a témával kapcsolatban
tájékoztatásul közli, hogy az érintett személy nem kérte a téma zárt ülésen való tárgyalását. A
városközpont rehabilitációs pályázathoz szükség volt létrehozniuk a Gyömrői
Településüzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft. Városfejlesztő Részlegét, melynek egyetlen
feladata van a városközpont rehabilitációs pályázathoz kapcsolódó teendők lebonyolítása. Ezt
az eredeti szerződéseknek megfelelően egy külsős cég látja el. Eddig belső átcsoportosítással
Ézsiás Viktória vezette a Városfejlesztő Részleget, de a munkaviszonya múlt hónapban
megszűnt. Szükséges, hogy egy új személyt nevezzenek ki a helyére, aki 2012. május 31-ig a
pályázat lezárásáig látja el a feladatait. A projekt megvalósítását segítő cég (ÁMOP) az Hegyi
Zoltánt javasolta a cég vezetőjének. Az ő szakmai végzettsége megfelel a projekt
menedzsmenti feladatok ellátásra. Kérdés, hozzászólás?
Hodruszky Lajos alpolgármester: Ki ez a személy pontosan?

Mezey Attila alpolgármester: Az ÁMOP-nak a dolgozója, ez az a cég, aki ellátja a projekt
menedzsmenttel kapcsolatos feladatokat. Gyakorlatilag ennél a cégnél is átszervezés történt.
Aki a Gyömrő Település Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft. városfejlesztő részlegének
élére cégvezetőnek Hegyi Zoltán kinevezését javasolja, szavazzon.

156/2011. (07.28.) sz önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Gyömrői Településüzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft.
Városfejlesztő Részlegének élére cégvezetőként
határozott időre 2012. május 31. napjáig
Hegyi Zoltánt (anyja neve: Böjt Jolán Katalin, cím: 3326. Ostoros, Széchenyi út 12.)
javasolja, egyben támogatja a városfejlesztő részleget érintő ügyekben
önálló cégjegyzési joggal való rendelkezését.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

Mezey Attila alpolgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző
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