JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2011.
augusztus 30-án, a Polgármesteri Hivatal „B” épületi polgármesteri tárgyalójában.
Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila, Hodruszky Lajos
alpolgármester. Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Gáspár Krisztián, Kossuth
László, Sas Zoltán, Spaits Miklós Székely Attila, Tölli László képviselő.
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné irodavezető
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 11 tag van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Herczku Dóra vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 11 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

1. napirendi pont:
Döntés a 12/2002. (VI. 13.) sz. a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról
szóló rendelet módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: A rendelet elfogadása előtt szükséges dönteni a körzet
létrehozásáról és a feladatot ellátó orvos megbízásáról. Az érintett személyét érintően nem
kért zárt ülést. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a 3. sz. gyermekorvosi körzet létrehozásával
és az orvos megbízásával egyetért, szavazzon.
158/2011. (08.30.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy 3. sz. gyermekorvosi körzetet alakít ki.
A feladatok ellátásával Berla Zita gyermekorvost bízza meg,
aki ezen feladatát az általa létrehozandó
Kft. útján látja el.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapellátási szerződést
nevezettel kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Ennek alapján, aki a rendelet módosításával egyetért,
szavazzon.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
22/2011. sz. rendeletét
a 12/2002. (VI. 13.) sz. a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról szóló
rendelet módosításáról.

2. napirendi pont:
Döntés az Országközepe Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának
módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az Országközepe Szakképzés
– szervezési Társulás társulási megállapodásának módosításával egyetért, szavazzon.
159/2011. (08.30.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy az Országközepe Szakképzés-szervezési Társulás:
– társulási megállapodásának módosítását a melléklet szerinti tartalommal valamint a
– társulási megállapodásának egységes változatát a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására.
Határidő: 2010. augusztus 31.
Felelős: polgármester

3. napirendi pont:
Döntés Hegyesi Katalin (2230. Gyömrő, Klapka u. 26.) sz. alatti lakos lakáscseréjéről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Az illetékes személy tudja, hogy a cserelakásban nincsen
gázfűtés?
Gyenes Levente polgármester: Igen tud róla, mert a lakást megnézte.
Mezey Attila alpolgármester: A gázfűtés a lakásba be van vezetve, csak a készülékek (cirkó,
radiátorok) nincsenek meg.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Véleménye szerint, azt foglalják bele a csereszerződésbe,
hogy valamilyen úton a 3.000.000,- Ft-os értékkülönbözetet az Önkormányzat részére fizesse
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meg, illetve a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján, az Önkormányzat beleegyezésével
értékesítheti és adhatja el.
Gyenes Levente polgármester: Aki Hegyesi Katalin (2230. Gyömrő, Klapka u. 26.) sz. alatti
lakos lakáscseréjével egyetért, szavazzon.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente
igen
Fábián Béla
igen
Gáspár Krisztián
tartózkodik
Hodruszky Lajos
igen
Kossuth László
igen
Mezey Attila
igen
Sas Zoltán
igen

Spaits Miklós
Tölli László

igen
igen

160/2011. (08.30.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással név szerinti szavazással
dönt arról, hogy Hegyesi Katalin tulajdonát képező 1338/A/4 hrsz 42,99 m2 (természetben 2230.
Gyömrő, Klapka u. 26.sz. alatti) ingatlant
Gyömrő Város Önkormányzat tulajdonát képező 545 hrsz-ú 1. 58,45 m2 (természetben 2230.
Gyömrő, Bajcsy – Zsilinszky út 34/1. sz. alatti) ingatlanra cseréli az alábbi feltételekkel:
1.

Az értékkülönbözet megfizetésének feltételeiről – idejéről és módjáról – az ingatlancsere
– szerződésben rendelkezzen a polgármester, a jegyző és az Önkormányzat ügyvédje által
javasoltak szerint.
2.
A kérelmező feladata a lakásba a még hiányzó gépészeti szerelvények és kazán
beszereltetése, a bútorok, berendezések beszerzése és a költözés bonyolítása.
Felelős: polgármester
Hat- idő: azonnal

Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző
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