JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 27-én, 8.30
órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság
út 1. sz. alatti alpolgármesteri tárgyalójában.
Jelen vannak:

Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila, Hodruszky Lajos
alpolgármesterek. Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Kossuth László, Sas
Zoltán képviselő, Székely Attila, Tölli László képviselők.

Távolmaradását
előre jelezte:
Gáspár Krisztián képviselő
Spaits Miklós képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Fülöp Szilvia pü. irodavezető
Volcz Zoltánné irodavezető
Az ülésre meghívás nem történt nem történt.
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 9 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat az alábbiak szerint:
1. Döntés közterületek átnevezéséről.
2. Döntés a KLIK Ceglédi Tankerület javaslatának jóváhagyásáról.
3. Döntés alapító okirat módosításáról.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

1. napirendi pont:
Döntés közterületek átnevezéséről.
Gyenes Levente polgármester: Ezzel kapcsolatban leírt pár sort, amit szeretne felolvasni:
Tisztelt Képviselő-testület! A legutóbbi rendes testületi ülésen napirend előtti felszólalásában
a Horthy tér, majd Horthy park közterületünk elnevezésével kapcsolatos dilemmáiról, akkori
döntésüket hibásnak és a város számára károsnak ítélte meg. Gondolja, hogy ezután, senki
számára nem meglepő, hogy rövid idő elteltével önálló napirendi pontként foglalkozik a
testületi ülés ezzel a témával. Szeretné összefoglalni az előzményeket, hogy hogyan jutottak,
jutott idáig. Két évvel ezelőtt testületi határozatot fogadtak el szinte egyhangúan, hogy az
akkori Szabadság teret kereszteljék át az eredeti, alapításkori nevére, Horthy Miklós térre.
Kívülálló, vagy gyömrői gyökerekkel nem rendelkező emberben óhatatlanul felmerül a
kérdés, hogy miért kell az ember egyik legnemesebb ideálját a szabadságot lecserélni egy

olyan egykori államférfira, akinek életútjáról, munkásságáról még a hazai történészek között
sincs teljes konszenzus. Hogy ez érthető legyen, kicsit vissza kell nyúlnia településük
múltjába. Amikor az 1920-as években Gyömrőn iparosodás és látványos fejlődés vette
kezdetét, néhány helyi nagy földbirtokos család földterületeiből jelentős részt átengedve
parcellázásba kezdett, amely során alig 10 év leforgása alatt kialakult az akkori kétutcás
faluból a mai településük alapszerkezete az Öregfalu mellett a Mária, Klotild és az Erzsébet
telep. Ennek a területnek a központja ugyan az volt, ami még mai is. Megépült a régi
szolgabírói épület a mai Weöres Sándor Általános Iskola épülete és a községháza, a mai
városháza „B” épülete. Ezt a központot már alapításakor, még jóval a világháború kitörése
előtt tiszteletből Horthy Miklós térre keresztelték elődeink, és ezt a nevet viselte központunk
1945 tavaszáig. Itt működött a gyömrői járás székhelye és közigazgatási központja is, hiszen
akkori fejlettsége településünket már alkalmassá tette a járásközponti szerep betöltésére. A II.
világháború utolsó hónapjaiban, amikor már mindenki fellélegezhetett volna, hogy a
rémségeknek vége, drámai időket éltek meg a gyömrői járás lakói. 1945. február elejétől
1945. április végéig Gyömrőről és a környékbeli falvakból internálás címén különböző
ürügyekkel elhurcolták, kegyetlenül bestiálisan megkínozták és meggyilkolták a Horthy
korszak helyi képviselőit, illetve azokat, akiket annak tituláltak. Jegyzőket, főjegyzőket,
papokat, irodatiszteket, földbirtokosokat, egy járásbírót, egy étteremtulajdonost, egy
birodalmi intézőt, még egy postamestert is. A Gyömrő környéki gyilkosságok áldozatai több
mint húszan voltak, pontos számuk nem ismert, sokat ekkor több tucat kivégzett áldozatról
beszéltek. A tettesek az új, formálódó hatalom képviselői voltak, felelősségre vonásuk a
többszöri próbálkozás ellenére is elmaradt. Schwarzstein Tibor, Hogy mi történt valójában
Gyömrőn és környékén, azt hivatali oldalról hallgatás borította, a túlélők részéről pedig
sokáig a félelem homálya fedte. A rendszerváltás után kezdett el oldódni valamelyest a
félelem. A kínzások és gyilkosságok fő helyszínén az egykori főszolgabírói hivatal falán tábla
emlékeztet a gyömrői járás területén, 1945 tavaszán történt politikai gyilkosságok áldozataira.
A Krupka-Schwarzstein direktórium tagjai cinizmusuk határtalanságát bizonyítva ekkoriban
nevezték át főterünket Horthy Miklós térről a szovjet „felszabadítók” tiszteletére Szabadság
térre. A téren álló országzászlót a talapzatáig lebontották és a helyére két méter magas
betonszobor került, egy usankás szovjet kiskatona szobra, aki dobtáras géppisztollyal a
nyakában vigyázta a szabadságot. Rengeteg történetet hallott ő maga is idősebb lakosaiktól,
akik meséltek Gyömrő szovjetek általi felszabadításáról. Kifosztott házak, málenkij robotra
elhurcolt, soha haza nem tért fiúgyermekek, halálig erőszakolt serdülőlányok szerepeltek
ezekben a történetekben. Ezek után talán egyértelmű, hogy a gyömrői Szabadság térhez
városunk tősgyökeres lakosainak több fájó emléke kötődik, mint amit ennek a szép eszmének
hordozni kellett volna. Mikor ezekre az indokokra hivatkozva képviselő társa javaslatára
elfogadta, elfogadták, hogy a tér eredeti nevét kapja vissza, szűklátókörűen nem mérték fel
annak a súlyát, hogy tapaszt téve egy régi sebre még annál is mélyebbet és fájóbbat okoznak.
Ebben a kérdésben számára mégsem Horthy Miklós személyének a megítélése a
legfontosabb. A legfontosabb, hogy hozhat e olyan döntést úgy egy képviselő-testület, hogy
az nem előre viszi a települést, hanem sokkal inkább negatív színbe tünteti fel ország-világ
előtt. Fontosabb, hogy képes-e felismerni, elfogadni és felvállalni egy testület, - amelynek
tagjait egyenként lakosok százai, vagy ezrei választották meg, - hogy hibás döntést hozott és
nem jól képviselte egy kérdésben a választóit?! Fontosabb, hogy ha ezt felismerte, felvállalta,
akkor képes-e a hibájából saját maga tanulva és okulva ezt a hibát kijavítani. Ő erre képes, és
ahogy szinte barátként ismeri képviselő társait tudja, hogy mindannyian képesek rá. Büszke
arra, hogy ezzel a képviselő-testülettel, szinte alig változó összetételben nagyon nagy és
jelentős munkát végeztek az elmúlt 12 évben Gyömrőn. A város közútjainak immár 99%-a
aszfaltozott a korábbi 30%-kal szemben. Az összes óvoda, iskola, a gimnázium, jelentős
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bővítésen, felújításon ment keresztül ez idő alatt. Új bölcsődét építettek és mára nincs
egyetlen olyan középület a városban, amit ne újítottak volna fel teljes egészében. Még a
mentőállomás és a vasútállomás is általuk épült át, újult meg, pedig azokhoz nem is lehetne
hivatalosan köze egy-egy településnek. Három éve színháztermet, művészeti központot
építettek és adtak át akkor, amikor a válság hatására ezeket bezárták. A tíz éve teljesen
felújított tófürdő szebb és ismertebb, mint múlt századbéli fénykorában, tízezreket vonzva
városunkba egy-egy szezonban. Van hát mire büszkének lenni. Ennyi eredményt nem
árnyékolhatunk be egyetlen hibás döntéssel, ami rosszhírét viszi féltőn és gondosan épített
városukat. Kér hát mindenkit, hogy tegye félre magában azt, hogy személyesen hogyan ítéli
meg az egykori kormányzó munkásságát. Az előttük lévő döntésben arra van szükség, hogy
azt nézzék, mi használ szeretet városuknak és városuk megítélésének. Eddig is Gyömrő javát
akarták mindannyian, most is ez a cél lebegjen a szemük előtt. Ő készen áll a hibáját
elismerni, hibás döntésén változtatni, és bocsánatot kérni mindazoktól, akiknek korábbi
döntésével fájdalmat okozott, erre kéri most képviselő társait is.
Mezey Attila alpolgármester: Úgy érzi, hogy neki is hozzá kell szólnia ehhez a témához,
hiszen kereken két évvel ezelőtt, május 16-án meghozták a tér átnevezésével kapcsolatos
döntésüket, leginkább ő képviselte az önkormányzat képviselő-testületének az álláspontját a
sajtómegjelenésekben. Akkor, kettő évvel ezelőtt úgy gondolták, hogy egy független
vezetésű, politikától semleges önkormányzat meghozhat egy olyan döntést, amellyel
visszaállítja egy régi birtokos családról. az egykori kormányzóról elnevezett közterületi
elnevezést és a város főterét visszanevezheti eredetileg adott Horthy Miklós térre. Hozták ezt
a döntést hagyománytiszteletből, másrészt pedig, mert nagyon sok közterület őrzi a városban
az olyan környékbeli birtokos családok nevét, akik sokat tettek valamikor a településért. Úgy
gondolták, hogy ebbe a sorba ez a főtér elnevezés is beleilleszkedik. Úgy gondolja, hogy ezt a
döntésüket elsősorban a hagyománytisztelet és a helyi lokálpatrióta nézőpont indokolta és
sugallta. Másik oldalról azt kell, hogy mondja, hogy ezzel a döntésükkel hibáztak. Nem a
megítélésük változott az egykori kormányzó történelmi szerepéről, illetve arról, hogy lehet-e
egy kisvárosnak teret elneveznie demokratikus jogával élve, és egy ilyen döntést meghoznia,
hanem abban hibáztak és abban tévedtek, hogy rosszul ítélték meg azt a politikai környezetet,
azt a helyzetet, amiben jelen pillanatban vannak. Akkor úgy gondolták, hogy az eltelt hosszú
idő a II. világháború óta és egy kisváros szabad döntési lehetősége felhatalmazza őket arra,
hogy ilyen döntést hozzanak. Ezt – be kell látni, ahogy Polgármester úr is elmondta, hogy –
rosszul ítélték meg. Ebben a tekintetben úgy gondolja, hogy a döntésüket kerek kettő év
elteltével revideálniuk kell. Be kell látniuk azt, hogy ez a döntés azért is hibás volt, mert
lehetőséget teremtett szélsőséges erőknek arra, hogy hangot kapjanak és a tér elnevezésével
kapcsolatban gerjesztett ellenpropaganda révén békétlenséget, viszályt és feszültséget
keltsenek ebben a békés kisvárosban. Úgy gondolja, hogy ebben a tekintetben is hibás volt ez
a döntés utólag nézve. Másodsorban azt is el kell mondani, hogy nagyon sok lakosuk volt,
akikkel kapcsolatban ellenérzést szült ennek a térnek az elnevezése. Ők is hangot adtak
véleményüknek és ők is elmondták azt, hogy nem színpatikus nekik ez a döntés. Szerették
volna azt, hogy az elmúlt időszak a történelmi nézőpontjának alakításával – az által, hogy
történészi előadásra is sor került a városban, illetve nagyon sokaknak a figyelmét erre a
kérdéskörre irányította ez a térelnevezés, ebben az időszakban – a véleményük megváltozzon.
A másik oldalról, amiért úgy gondolja, hogy ez nem jó döntés volt, az pedig az, hogy ürügyül
szolgált a politikai erőknek arra, hogy támadást intézzenek a város ellen és médiát, illetve
minden fórumot felhasználva lejárassák a város nevét, gyakorlatilag egyetlen egy témát
felemlítve Gyömrő nevével kapcsolatban. Úgy gondolja, hogy ez egyáltalán nem céljuk. Mért
kell most újból ezzel a kérdéssel foglalkozniuk? Mint említette két év telt el azóta, hogy a tér
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eredeti nevét visszakapta. Az eltelt két évben azt lehet mondani, hogy újra és újra előkerült ez
a téma. Szűnni nem akaró támadások érték emiatt az önkormányzatot és szűnni nem akaró
lejárató hadjárat folyik ellenük, amely nem korlátozódik kizárólag a tér elnevezésére, hanem
minden területen, ahol csak lehet támadják Gyömrő városát pontosan azért, mert onnantól
kezdve, hogy valaki ezt a döntést meghozta, onnantól kezdve megbélyegezetté vált, és itt a
szűnni nem akaró szót szeretné kétszer is aláhúzni. Úgy gondolja ezért, hogy ezek az
indulatok, amelyeket a tér elnevezésével kapcsolatban felhorgadtak, nem fognak a közel
jövőben, de az elkövetkezendő hosszabb években sem várhatóan elcsitulni. A mostani
javaslatnak az is oka, hogy más önkormányzatok, más településeken hasonló térelnevezéssel
pont az ő kálváriájuk és a náluk kirobbant támadások miatt nem gondolták úgy, hogy ilyen
közterület elnevezésébe érdemes egyáltalán a mai korban próbálkoznia. Ezért úgy gondolja,
hogy képviselőként nekik az a feladatuk, hogy első sorba történelmi és egyéb más
szempontokat félre téve a város érdekét nézzék. A képviselői esküjük is ezt tartalmazza.
Ebben az esetben képviselőként ő úgy gondolja, hogy elérkezett az idő arra, hogy
változtassanak, mert – miután várhatóan hosszú éveken keresztül nem fog lekerülni róluk ez a
bélyeg és – ő is azt szeretné, hogy az önkormányzatot sokkal inkább a nagyon népszerű és
újra fénykorát élő tófürdővel és a turizmussal, egy békés, szép, Budapest környéki kisvárossal
azonosítsák, és ne pedig ebből az aspektusból kerüljön bele neve kerüljön be állandóan a
sajtóba, ami az elmúlt években tapasztalható volt. Ezért úgy gondolja, hogy kereken kettő
évvel a döntésük meghozatalát követően valóban ezt a döntésüket a megbékélés érdekében és
annak érdekében, hogy városuk neve sokkal inkább pozitív dolgokkal, - mert rengeteg pozitív
dolog van -, kerüljön be a sajtóba, ezt a döntésüket revideálniuk kell. Ez nem az arcuk
feladását jelenti, nem azt jelenti, hogy visszakoznának, és nem volt helyénvaló meghozni ezt a
döntést akkor, amikor szóba került. Politikusi és önkormányzati képviselői erény is az, ha be
tudják látni, ha olyan döntést hoztak, ami nem szolgálja a város érdekét. Ebből kifolyólag
került ez a testületi ülés összehívásra és az ülések előtti egyeztetéseken is azok a vélemények
fogalmazódtak meg, hogy valóban erény az, ha egy testület be tudja látni azt, ha tévedett és a
döntését módosítja és kijavítja. Arra is szeretne kitérni, hogy nagyon sok lakosuk volt, akik
ezt a döntésüket a térátnevezéssel kapcsolatban üdvözölték. Az ő véleményüket is figyelembe
kell venni és őket is tiszteletben kell tartani. Számukra azt tudná üzenni, hogy ebben a
kérdésben a képviselő-testület elsősorban a város érdekeit nézve hozza meg a döntését. Az
üzenet számukra pedig az, hogy belátták, a történelmi nézőpont és szemlélet módosítását és a
történelmi megítélésnek a reformálását, egy személyiségnek a történelmi megítélést nem egy
közterület elnevezésével kell megváltoztatni, hanem ez elsősorban a kormányzat, a politika, a
történészek és a történelemkönyvek feladata. Az, hogy egy történelmi személyiség megítélése
a társadalomban milyen előjelet kap és milyen megítélés alá kerül, a történelemkönyvekben
kell kezdeni a felnövekvő generáció oktatásán keresztül és ez elsősorban, állami, politikai,
kormányzati döntés útján történhet, nem egy önkormányzatnak kell ebben a kérdésben
zászlóvivőként felvállalva a kálváriában elől járnia. Akik üdvözölték ezt a döntést azoknak azt
üzeni, hogy talán 10, 20, 30, vagy akár hány év múlva lehetséges, hogy ez a kérdés és a
történelmi korszakoknak a megítélése is majd változni fog. Szeretne egy javaslatot is tenni a
tér elnevezésével kapcsolatban, hiszen a határozati javaslatban ez nem szerepel. Úgy
gondolja, hogy nem lenne célszerű belemenni újabb névadási procedúrákba. Azt latolgatni,
hogy kiről, milyen módon és hogyan kellene ezt a teret elnevezni. Polgármester úr
előterjesztésében hosszasan taglalta azt, hogy sokakban itt Gyömrőn miért kelt ellenérzést a
Szabadság elnevezés, ezért ő azt sem látná ésszerűnek, ha visszakapná a tér az elmúlt
időszakban viselt nevét, hanem sokkal inkább ezt a tér elnevezést a lakosságra bízza.
Régebben sem azt mondta valaki, ha lejött a központba, hogy lejön a Szabadság térre. Azt
elmúlt két évben sem úgy fogalmazott valaki a központot említve, hogy lejön a Horthy
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Miklós térre. Gyakorlatilag a tér a lakosság által használva egyértelműen a Fő tér elnevezést
kapta. Lemennek a Fő térre, a város központjában a Fő téren lesz a rendezvény, a
polgármesteri hivatal, az önkormányzat a város központjában a Fő téren található. Úgy
gondolja, hogy ez az elnevezés, eleve és eredendően ennek a térnek mindig is a
hétköznapokban a lakosság részéről használt elnevezés volt. Azt javasolja, hogy ez a tér, mint
sok helyen az országban kapja meg egyszerűen és semlegesen minden politikai nézettől és
mástól függetlenül a Fő tér elnevezést. Úgy gondolja, hogy ez az elnevezés egyrészről
pontosan jelzi a tér elhelyezkedését. Bárki, aki keresi az önkormányzatot, vagy más
intézményt a városban, pontosan tudni fogja, ha bárkit megállít, hogy hol van a Fő tér, mert a
Fő térről - annak eddigi neveit félretéve - mindenki tudta, hogy pontosan hol van. Ez lenne a
legpraktikusabb, legcélravezetőbb, mert ez a legsemlegesebb elnevezés és pontosan találkozik
és illeszkedik a lakosság által eddig használt névvel is. Azt javasolná ezért, hogy a határozati
javaslatban, amelyik szavazásra kerül a közterületi elnevezésben a Gyömrő 1., 2., 3., 4., 6.,
10/1., 11., 13/4., 18. és 22. hrsz számú közterület elnevezése a jövőben egységesen Fő tér
legyen. Köszöni szépen a figyelmet.
Sas Zoltán képviselő: Tisztelt Képviselő-testület, elsőként szeretné azt elmondani, hogy
roppant módon sajnálja, hogy ellenzéki képviselőként a másik két ellenzéki képviselő nem
jelent meg a mai ülésen. Ő örült volna neki, ha a másik két ellenzéki képviselő társa is
elmondja ebben a rendkívül fontos témában a véleményét. Hiszen akik most itt vannak azok
mind megszavazták a tér átnevezést két éve. Szeretné hangsúlyozni azt is, hogy abszolút nem
tartja azt hibának, illetőleg nem tartja azt bűnnek és senkinek ne legyen bűntudata, hogy ezt a
döntést meghozták akkor. Ahogy Polgármester úr és Alpolgármester úr is elmondta, egy
független képviselő-testület, egy független városvezetés a közterületére a törvényben
meghatározott kizáró okokat kivéve bármilyen elnevezéssel élhet. Ennek a térnek történelmi
előzményei voltak, ennek a térnek a város szempontjából helytörténeti értéke volt. Azt
gondolták és számítottak is rá, hogy lesznek ellenérzések, hiszen gyakorlatilag minden
döntést van, aki támogat és van, aki nem támogat. Viszont az a nem nagy létszámú, de
roppant erőszakos és szélsőséges csoportnak - egy balliberális csoportról beszélhetünk -, akik
kellő sajtóbefolyással rendelkeztek ahhoz, hogy a várost nem az értékéről, hanem lejáratási
céllal tegyék közismertté - a támadása, az talán túllépett azon a szinten, ami a normális
kereteket jelentette volna. Igazából ez is egy szomorú esemény volt, de amiért a legjobban
elkeserítő volt számára, az nem más, mint a kormányzati erők minimum passzivitása. Az,
hogy csak esetenként és csak szóban, hellyel-közzel vállalták föl annak a személynek a
történelmi szerepét, akire oly sokszor hivatkoztak, mint nagy elődre, ez szerinte minimum
kettős beszéd. Ez a fajta passzivitás oda vezetett, hogy gyakorlatilag városuk egyedül maradt
országos szinten ebben a kérdésben. Nyilvánvalóan a támadások orientálása sokkal
egyszerűbb volt, hiszen Gyömrőt kellett csak támadni, ahhoz, hogy ezt a kérdéskört meg
lehessen törni. Reméli, hogy a kormányzat, ha már nem vállalta föl ennek a kicsiny képviselőtestületnek a döntését, és nem voltak annyira bátrak, mint ők tízen, legalább abban ki tudják
javítani a hibájukat, hogy az elkövetkezendő időszakban az országosan az oktatásügyben
tesznek arról, hogy helyére kerüljenek a dolgok és csak a valós történelmi tényeket tanítsák a
gyerekeknek az iskolákban. Ami a legnagyobb tanúsága volt ennek az ügynek, ez pedig nem
személyeskedés, hanem egyszerűen szomorú ténymegállapítás, hogy az egypártrendszerben
bevezetett történelemoktatás még a mai napig is hitelesnek tűnik, és azt gondolja, hogy ez
talán a történet legszomorúbb része. Tagja a Nagybányai Horthy Miklós által 1920. augusztus
20-án alkotott és alapított vitézi rendnek, úgyhogy ennek szellemiségében tőle olyat ne
várjanak, ami azzal ellentétes. Alpolgármester úrnak azon indítványa, hogy a városnak a
központi területe Fő tér legyen, az sok helyen működik, és azt gondolja, hogy ez egy
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elfogadható dolog bárhol. Ő a maga részéről nem fogja támogatni az indítványt. Köszöni a
figyelmet.
Gyenes Levente polgármester: Köszöni szépen. Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs.
Elhangzott egy javaslat, sorba megy a határozatokon. Aki elfogadja azt, hogy a Horthy
Miklós megnevezésű 1, 2, 3 hrsz-ú közterület megnevezését 2014. június 1. hatállyal
módosítsák, azaz az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
„Gyömrő Város Horthy Miklós tér megnevezésű 1., 2., 3.
hrsz-ú közterületének elnevezését
2014. június 1. hatállyal módosítja.
Határidő: 2014. június 1.
Felelős: polgármester.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
84/2014. (V. 27.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással
Gyömrő Város Horthy Miklós tér megnevezésű
1, 2, 3 hrsz-ú közterületének
elnevezését 2014. június 1. hatállyal módosítja.
Határidő: 2014. június 1.
Felelős: polgármester.

Gyenes Levente polgármester: Aki pedig elfogadja Mezey alpolgármester úr javaslatát, hogy
Fő térnek nevezzék a továbbiakban a 1, 2, 3, 4, 6, 10/1, 11, 13/4, 18 és 22. hrsz-ú
közterületeket, azaz az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1, 2, 3 hrsz-ú (Horthy Miklós tér) és a 4, 6, 10/1, 11, 13/4, 18 és 22 hrsz-ú (Szabadság út)
közterületeit 2014. június 1. hatállyal Fő térre nevezi át.
Határidő: 2014. június 1.
Felelős: polgármester.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
85/2014. (V. 27.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással
1, 2, 3, hrsz-ú (Horthy Miklós tér) és 4, 6, 10/1, 11, 13/4,
18 és 22 hrsz-ú (Szabadság út) közterületeit
2014. június 1. hatállyal
„Fő tér”-re
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nevezi át.
Határidő: 2014. június 1.
Felelős: polgármester.

2. napirendi pont:
Döntés a KLIK Ceglédi Tankerület javaslatának jóváhagyásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a KLIK Ceglédi Tankerület – Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Monori
Tagintézmény Telephelye (Gyömrő, Tompa u. 21.) vonatkozásában – átszervezésre
vonatkozó – az alapfeladat bővülése: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és
gondozás, fejlesztő nevelés és konduktív pedagógiai ellátás tevékenységekkel – javaslatát
jóváhagyja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
86/2014. (V. 27.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy
a KLIK Ceglédi Tankerület – Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Monori
Tagintézmény Telephelye (Gyömrő, Tompa u. 21.) vonatkozásában –
átszervezésre vonatkozó – az alapfeladat bővülése: gyógypedagógiai tanácsadás,
korai fejlesztés, oktatás és gondozás, fejlesztő nevelés és konduktív pedagógiai
ellátás tevékenységekkel – javaslatát jóváhagyja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

3. napirendi pont:
Döntés alapító okirat módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi határozati
javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy az önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó
kormányzati funkció rendjét az alábbiakban
határozza meg:
<052020 > <Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése>
<063020>
<víztermelés, kezelés ellátás>
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<051030>
<061020>
<045120>
<045140>
<045160>
<096020>
<013350>
<106010>
<064010>
<066020>
<031030>
<022010>
<094210>
<074013>
<074031>
<074032>
<102030>
<106020>
<041231>
<041232>
<041233>
<082042>
<082044>
<081030>
<081041>
<086090>
<013320>
<011130>
<092111>
<092120>
<091211>
<091220>

<Nem veszélyes települési hulladék vegyes, ömlesztett begyűjtése, szállítása,
átrakása>
<lakóépület építése>
<út, autópálya építése>
<városi és elővárosi közúti személyszállítás>
<közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása>
<iskolai, intézményi étkeztetés>
<az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem
szociális bérlakás)>
<lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése>
<közvilágítás>
<város -, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás (TÜF Kft.)>
<közterületek rendjének fenntartása>
<polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése>
<felsőfokú oktatás (Bursa)>
<pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok>
<család és nővédelmi egészségügyi gondozás>
<ifjúság egészségügyi gondozás>
<idősek, demens betegek nappali ellátása>
<lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások>
<rövid időtartalmú közfoglalkoztatás>
<start – munkaprogram – téli közfoglalkoztatás>
<hosszabb időtartalmú közhasznú foglakoztatás>
<könyvállomány gyarapítás, nyilvántartása>
<könyvtári szolgáltatások>
<sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése>
<versenysport és utánpótlás – nevelési tevékenység támogatás>
<Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás>
<köztemető fenntartása és működtetés>
<önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános ig.
tevékenység>
<Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének,
oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon>
<Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetési feladatok>
<Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének,
oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon>
<Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetési feladatok>

Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
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87/2014. (V. 27.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy az önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó
kormányzati funkció rendjét az alábbiakban
határozza meg:
<052020 >
<Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése>
<063020>
<víztermelés, kezelés ellátás>
<051030>
<Nem veszélyes települési hulladék vegyes, ömlesztett begyűjtése,
szállítása, átrakása>
<061020>
<lakóépület építése>
<045120>
<út, autópálya építése>
<045140>
<városi és elővárosi közúti személyszállítás>
<045160>
<közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása>
<096020>
<iskolai, intézményi étkeztetés>
<013350>
<az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok (nem szociális bérlakás)>
<106010>
<lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése>
<064010>
<közvilágítás>
<066020>
<város -, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás (TÜF Kft.)>
<031030>
<közterületek rendjének fenntartása>
<022010>
<polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése>
<094210>
<felsőfokú oktatás (Bursa)>
<074013>
<pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok>
<074031>
<család és nővédelmi egészségügyi gondozás>
<074032>
<ifjúság egészségügyi gondozás>
<102030>
<idősek, demens betegek nappali ellátása>
<106020>
<lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások>
<041231>
<rövid időtartalmú közfoglalkoztatás>
<041232>
<start – munkaprogram – téli közfoglalkoztatás>
<041233>
<hosszabb időtartalmú közhasznú foglakoztatás>
<082042>
<könyvállomány gyarapítás, nyilvántartása>
<082044>
<könyvtári szolgáltatások>
<081030>
<sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése>
<081041>
<versenysport és utánpótlás – nevelési tevékenység támogatás>
<086090>
<Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás>
<013320>
<köztemető fenntartása és működtetés>
<011130>
<önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
ig. tevékenység>
<092111>
<Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének,
oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon>
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<092120>
<091211>
<091220>

<Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével,
oktatásával összefüggő működtetési feladatok>
<Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének,
oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon>
<Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével,
oktatásával összefüggő működtetési feladatok>
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 2. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a Polgármesteri Hivatal alapító
okiratának módosítását, és a módosítással egységes szerkezetben foglalt
alapító okiratát az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
88/2014. (V. 27.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását, és a
módosítással egységes szerkezetben foglalt alapító okiratát
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja

K.m.f.

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester
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