JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülésén, 2014. október
21-én, 17.00 órakor Gyömrőn, a Fő tér 1/b. szám alatt a Hankó István Művészeti Központ
Színháztermében.
Jelen vannak:

Tanácskozási
joggal részt vett:
Meghívottként
megjelent:

Gyenes Levente polgármester, Ducsai Sándor, Fábián Béla, Garamszegi
Sándor, Hodruszky Lajos, Horváth István, Kossuth László, Mezey Attila,
Sas Zoltán, Szabó Zsolt, Székely Attila, Tölli László képviselők.

Varga Ernő jegyző

Dr. Szántay György díszpolgár, Helyi Választási Bizottság elnöke
kb. 150 fő.

HIMNUSZ
Gál Zoltán elmondja Vass Albert: „Üzenet haza” című versét.
Gyenes Levente polgármester: Tisztelt Hölgyek és Urak! Tisztelettel és szeretettel köszönt
mindenkit a mai ünnepélyes alakuló ülésen. Felkéri Dr. Szántay György urat, Gyömrő Város
Díszpolgárát, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 2014. október 12-i
önkormányzati választás eredményét.
Dr. Szántay György HVB elnök: Tájékoztatja a tisztelt jelenlévőket, hogy a 2014. október
12-én megtartott önkormányzati választáson nem történt olyan esemény, amely a törvényes
választás menetét megzavarta volna. Köszönet illeti a választási iroda vezetőjét és
munkatársait, a szavazatszámláló bizottságokban dolgozókat, a zökkenőmentesen választás
lebonyolításáért.
Ismerteti a választás eredményét:
A választásra jogosult állampolgárok száma:
13.305 fő volt.
Ebből szavazott: 5 751 fő, a választópolgárok 43,22 %-a.
A polgármester választásra leadott érvényes szavaztok száma: 5669.
Az érvényes szavazatok 69,54 %-át Gyenes Levente, a Gyömrő 2000 Kör polgármester
jelöltje kapta, így a város polgármestere Gyenes Levente úr lett.
Ismerteti az egyéni képviselők választásának eredményét:
Egyéni képviselői választás eredménye:
1. sz. egyéni választókerületben 49,92 %-kal, 310 szavazattal képviselő: Tölli László
Gyömrő 2000 Kör
2. sz. egyéni választókerületben 49,36%-kal 385 szavazattal képviselő: Fábián Béla
Gyömrő 2000 Kör
3. sz. egyéni választókerületben 54,79%-kal 446 szavazattal képviselő: Hodruszky Lajos
Gyömrő 2000 Kör
4. sz. egyéni választókerületben 64,35%-kal 453 szavazattal képviselő: Garamszegi Sándor
Gyömrő 2000 Kör
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5. sz. egyéni választókerület 55,36%-kal, 418 szavazattal képviselő: Mezey Attila
Gyömrő 2000 Kör
6. sz. egyéni választókerületben 60%-kal 375 szavazattal képviselő: Kossuth László
Gyömrő 2000 Kör
7. sz. egyéni választókerületben 61,81%-kal 450 szavazattal képviselő: Székely Attila
Gyömrő 2000 Kör
8. sz. egyéni választókerületben 59,29%-kal 351 szavazattal képviselő: Szabó Zsolt
Gyömrő 2000 Kör
A megválasztott képviselőknek és polgármester úrnak gratulál!
Ezt követően ismerteti a települési kompenzációs listáról a képviselő-testületbe bejutott
képviselők névsorát:
1. Polgármester jelöltként és az 1. számú választókerület FIDESZ-KDNP-Gyömrői Társaskör
jelöltjeként induló Ducsai Sándor listás mandátumot szerzett.
2. Polgármester jelöltként és az 5. számú választókerület HEGY jelöltjeként induló Horváth
Attila István listás mandátumot szerzett.
3. Hasonlóan az előzőekhez listás mandátumot szerzett Sas Zoltán a JOBBIK képviselő
jelöltje.
A képviselőknek gratulálnak sikeres munkát kívánnak az elkövetkezendő 5 évben.
Gyenes Levente polgármester: Köszöni szépen a tájékoztatást. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, a képviselő – testület 12 tagja van jelen, minden tagja megjelent.
A jegyzőkönyvet Herczku Dóra vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Javaslatot tesz az alakuló ülés napirendi pontjaira.
1. Az Önkormányzati képviselők eskütétele.
2. A Polgármester eskütétele.
3. A polgármester illetményének megállapítása.
4. Alpolgármester választása titkos szavazással, az eredmény ismertetését követően
eskütétele.
5. Alpolgármester illetményének megállapítása.
Szünet
A Képviselő–testületi ülés folytatásának helyszíne: Gyömrő Fő tér 1. alpolgármesteri
tárgyaló.
6. A bizottsági tagok megválasztása. Zárt ülés.
7. Gyömrő Város Képviselő-testülete és Szervezeteinek szervezeti és működési
szabályzatának felülvizsgálata.
Aki a kiküldött napirendi pontokat a fentiek szerint elfogadja, szavazzon. A
döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 12 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.
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1. napirendi pont:
Az Önkormányzati képviselők eskütétele.
Gyenes Levente polgármester: Felkéri Dr. Szántay Györgyöt, hogy a képviselőket kérje fel az
eskütételre. Kéri, hogy az eskütételhez mindenki álljon fel.
Dr. Szántay György HVB elnök: Felkéri a képviselőket, hogy mondják utána az alábbi eskü
szövegét:
„Én (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
képviselői tisztségemből eredő feladataimat Gyömrő Város fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Dr. Szántay György HVB elnök: Felkéri az esküt tett képviselő – testület tagjait, hogy az
esküokmányt vegyék át.

2. napirendi pont:
A Polgármester eskütétele.
Dr. Szántay György HVB elnök: A képviselők eskütétele után felkéri Gyenes Levente
polgármester urat a képviselő-testület tagjai előtti eskütételre és, hogy mondja utána az alábbi
eskü szövegét:
Gyenes Levente polgármester esküt tesz a képviselő-testület előtt:
„Én (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Gyömrő Város fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(A megválasztott polgármester meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Dr. Szántay György HVB elnök: Felkéri az esküt tett polgármester urat, hogy az
esküokmányt vegye át.
Gyenes Levente polgármester: Tisztelt Elnök Úr, tisztelt újonnan esküdött testületi tagok,
tisztelt megjelent vendégeink! Egy ilyen ünnepélyes alkalom - mint ez a mai - ritkán adódik
egy ember életében. Az iménti pillanat, mikor a hivatali esküjét újból, immár negyedszer is
letette, különös érzésekkel töltötte el. Úgy érzi, ahogy az előző 12 évben, úgy most is az élete
a következő öt évben még szervesebben kapcsolódik össze a város életével, a város
történetével. Ez az érzés egyszerre magasztos és felemelő, de egyszersmind a felelősségtudat
érzése is. Mivel negyedik ciklusát kezdi polgármesterként, már tudja mennyi munkával és
mennyi feladattal jár egy várost vezetni, fejleszteni. Aki ismer őt, az tudhatja, hogy tizenkét
évvel ezelőtt nem azért indult a polgármesteri címért, mert plusz címekre és babérokra
pályázott az addigiak mellé, hanem komolyan vette, hogy képességeivel, tudásával és
lehetőségeivel szolgálni tudja Gyömrőt, hozzájárulva annak fejlődéséhez. Tette ezt többek
között azért, mert az az ideája, hogy politikával, közélettel csak olyan ember foglalkozzon, aki
már bizonyította alkalmasságát, rátermettségét az élet más területein, megfelelő egzisztenciát
teremtve családja és maga számára. Funkciót, tisztséget pedig csak úgy vállaljon, hogy ne a
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megélhetése bizonyos formájának tekintse azt, hanem olyan önzetlen szolgálatnak, amelyet
azért végez, hogy tudásával, tapasztalataival hasznára legyen annak a közösségnek, ahol él,
ahová gyökerei kötik. Az előző tizenkét évben már módja volt bizonyítani, hogy kapcsolatait
- amelyeket korábban elsősorban a gazdasági élet területén kamatoztatott - a város
szolgálatába tudta állítani. Ez így lesz ezután is, ebben a ciklusban is. Gyömrő az elmúlt
évtizedben visszavonhatatlanul és letagadhatatlanul megváltozott. Az egykori poros
alvóvárosból mára egy színes programokkal teli, folyamatosan fejlődő, megújuló közösségi
terekkel rendelkező, felújított intézmény és középület hálózattal szolgáltató, látványos, vidám,
vonzó, szerethető és élhető kisváros lett. Mindennek a változásnak a fő mozgatórugója, talán
szerénytelenség nélkül kijelentheti, az általa vezetett képviselő – testület és önkormányzat
volt az elmúlt évtizedben. Az előttük álló ciklus fő feladatának az eddigi eredményeink és az
általunk diktált feszes városfejlesztési tempó megtartását tartja. Munkájában természetesen a
továbbiakban is kiemelten számít a jegyzőjére, hivatali dolgozókra, az alpolgármesterére és
nem utolsósorban Gyömrő minden polgárára. Tisztelt egybegyűltek! Az idei helyhatósági
választásokon a Gyömrő 2000 Kör, mint egyetlen pártsemleges lokálpatrióta szervezet, a
négy évvel ezelőtti fölényes győzelmét megismételve ismét fényes sikert aratott. A nyolc
egyéni körzetben hatalmas szavazatkülönbségekkel mind a 8 mandátumot megszerezte,
ezáltal 8 képviselőt delegálhatott a 12 fős képviselő testületbe. Gyömrő 2000 Körös
polgármester – jelöltként magam több, mint háromezer-kétszáz szavazattal kapott többet az
utána végző polgármester – jelöltnél, akik összesen hétszázegynéhány szavazatot kapott
városukban. Az idei kiugró siker bizonyította, hogy az elmúlt 12 évben jó úton jártak, korábbi
ígéreteiket valóra tudták váltani, most pedig megkapták a Gyömrői lakosságtól a legszélesebb
körű felhatalmazást arra, hogy a megkezdett utat folytassák, a meghirdetett terveiket valóra
váltsák, hogy városuk az előttük álló öt évben is komoly lépéseket tegyen előre! Ekkora
mértékű bizalommal és felhatalmazással nekik nem csak lehetőségünk van élni, hanem
egyenesen kötelességük is! Polgármesterként pedig mindenkit megnyugtat, élni fognak ezzel
a teljes körű és megkérdőjelezhetetlen felhatalmazással, amit lakosaik biztosítottak számukra!
Bízik azért abban, hogy nemcsak a Gyömrő 2000 Körös képviselőkre számíthat a következő
öt év során, hanem koncepcióját és elképzeléseit támogatni fogja az a három testületi tag is,
akik a kompenzációs listákról kerültek a testületbe. Reméli, hogy szeretett városuk
fejlesztésében együtt tudnak működni vele/velük és alkalmasak is lesznek az
együttműködésre. Meghirdetett programjukat áttanulmányozva biztos abban, hogy
mindazokat az előnyöket és kapcsolatokat, amelyeket a kampány során igértek a városnak a
helyi munkahelyteremtés területén, a postai szolgáltatások bővitése, új postafiók megnyitása
érdekében, vagy akár a vasúti menetrend városuk számára előnyösebb változtatására, azt
immár önkormányzati képviselőként meg is valósítják. Igéri, ezen munkájukról rendszeresen
be is számol majd a lakosoknak! Hiszi azt, hogy Gyömrő ügye mindannyiuk ügye. Hiszi azt,
hogy a mostani megválasztott testület még jobban, még hatékonyabban tudja majd a város
érdekeit szolgálni. Hiszi azt, hogy testületi tagokként ugyanazért a közös, nemes célért
dolgoznak, és az alkotó viták sosem fajulnak majd az idén már sajnálatosan megtapasztalt
lejárató hadjárattá, romboló acsarkodássá! A következő öt év is a csapatmunkáról fog szólni
számára, hiszen egy ember nem érthet mindenhez, nem láthat át mindent és ő jó vezető, jó
menedzser módjára azt szeretné, ha egységes csapatként hatékonyan tudnának együtt
dolgozni, ha mindenki a maga területén a legjobb tudásával járulna hozzá a többiek
munkájához, hiszen tennivalójuk van bőven. Nagyon sok beruházás történt az előző 12 évben
és egy kiegyensúlyozott gazdálkodású önkormányzatban folytathatják munkájukat, mégis
számtalan új feladat hárul rájuk. A további feladataikat, céljaikat sorolhatná, de nincs kétsége
afelől, hogy mindannyian tudják, mire van még szüksége városuknak, és milyen fejlesztéseket
kell még megvalósítaniuk. Szimbolikus jelentőségűnek tartja, hogy Dr. Szűcs Lajos úr,
városuk és körzetük parlamenti képviselője bejelentkezett a mai alakuló ülésre, a Vecsési
alakuló ülés után érkezik Gyömrőre és köszönti a megjelent tagokat. Szimbolikus jelentőségű,
de gyakorlati értékké válik ez a szoros kapcsolat, hiszen rajta keresztül, segítségével
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közvetlenül is értesülhetnek, pályázhatnak azon forrásokra, amelyekkel újabb fejlesztéseket
valósíthatnak meg városukban. Külön öröm számára, hogy a környékbeli településeken,
akikkel eddig is szoros baráti kapcsolatot ápolt, szintén újraválasztották az eddigi
polgármestereket, akik most is, mint eddig pártsemleges, független színekben indultak. Pécel,
Mende, Péteri, Ecser és Gyömrő eddig is, eztán is nagyon szorosan működik együtt. Nem
csak közös önálló járás alapítási törekvéseik vannak. Ez a szoros, baráti együttműködés lehet
a záloga sok kistérségeknek szánt uniós forrás pályázásának is. Ő a következő öt évre az új
testületnek sok sikert és jó egészséget, a munkában erőt és kitartást, a vitákban pedig türelmet
és kompromisszumkészséget kíván. Kívánja, hogy az előttük álló öt esztendőben egyikük sem
lépjen le arról az útról, amelyet tizenhétezer ember jelölt ki számukra. Bízik abban, hogy öt év
múlva, ettől az asztaltól felállva, mindannyian bátran nézhetnek a megválasztóik szemébe,
mert bebizonyították, hogy megfeleltek az elvárásaiknak. Hiszi, ha elkötelezettek és tiszták a
szándékaik, akkor a Gondviselés is melléjük szegődik! Goethe szavaival szeretné zárni
beszédemet: "Valamennyi kezdeményező és alkotó cselekedet egyetlen alapvető igazsága
létezik. Abban a pillanatban, amikor valaki határozottan elkötelezi magát, a Gondviselés is
működésbe lép." Tisztelt Gyömrőiek! Ő teljes szívemből elkötelezett szeretett városa iránt és
az általa vezetett csapat, testület is az! Eredményes és jó munkát kíván mindannyiuknak!
Köszöni a figyelmüket!

3. napirendi pont:
A polgármester illetményének megállapítása.
Gyenes Levente polgármester: Tisztelt Egybegyűltek! Tisztelt Képviselők! Törvényi
kötelezettség, hogy megállapítsák a polgármester illetményét. Felkéri Varga Ernő jegyző urat,
hogy a vonatkozó jogszabályi előírásokról tájékoztassa a testületet.
Varga Ernő jegyző: Tisztelt Képviselő-testület A polgármester illetményének
meghatározásáról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény
71§ (4) bekezdése rendelkezik. Ez egy újfajta szabályozás, elsőként kerül alkalmazásra. A
polgármester illetményét a megyei jogú város, fővárosi kerület polgármestere illetményéhez
viszonyítottan kell konkrétan meghatározni. A viszonyítási alap, hogy a településeket
lakosságszám alapján kategorizálják. A kategorizálás alapján Gyömrő település a 10.001 –
30.000 lakosságszámú települési kategóriába esik, ami azt jelenti, hogy a polgármesteri
illetmény a megyei jogú város, fővárosi kerületi polgármester illetményének 70%-a, ami
bruttó 523.500,- Ft/hó. Az illetmény összege tekintetében a testületnek mérlegelési jogköre
nincs, ettől eltérni nem lehet. A fentiek figyelembe vételével javasolja a képviselő –
testületnek, hogy Gyenes Levente főállású polgármester illetményét bruttó 523.500,- Ft
összegben állapítsák meg 2014. október 12-i hatállyal.
Gyenes Levente polgármester: Köszöni szépen a tájékoztatást. Aki az alábbi határozati
javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
… igen szavazattal, … nem szavazattal, … tartózkodással
Gyenes Levente főállású polgármester
illetményét 2014. október 12-i hatállyal
bruttó 523.500,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Felelős: jegyző.
Hat. idő: azonnal.
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elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
165/2014. (X.21.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Gyenes Levente főállású polgármester
illetményét 2014. október 12-i hatállyal
bruttó 523.500,- Ft/hó
összegben állapítja meg.
Felelős: jegyző.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Szeretné elmondani, hogy továbbra is, ahogy az elmúlt 12
évben is, vállalja, hogy fizetéséből a Gyömrő Városért Közalapítványt, és rengeteg civil
szervezetet (Gyömrő Színház, Gimnázium) ezután is támogatni fog.

4. napirendi pont:
Alpolgármester választása titkos szavazással, eskütétele.
Gyenes Levente polgármester: A főállású alpolgármester választás titkos szavazással
történik. A törvény értelmében javaslatot az alpolgármester személyére a polgármester tehet.
Ő egy főállású alpolgármester személyére tesz javaslatot, méghozzá Mezey Attilára, aki nem
kérte zárt ülés tartását. Az alpolgármester megválasztását a Szavazatszámláló Bizottság
bonyolítja le. A szavazás a függöny mögött, előre elkészített szavazólapokon történi. Kéri,
hogy minden képviselő adja le a voksát. A szavazatszámláló bizottság elnökének Sas Zoltán
képviselőt, tagjainak Fábián Béla és Garamszegi Sándor képviselőket javasolja. Aki a
szavazatszámláló bizottság tagjainak személyeivel egyetért, szavazzon.
166/2014. (X. 21.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az előterjesztésnek megfelelően 1 főállású alpolgármestert választ,
a titkos szavazás lebonyolítására
a szavazatszámláló bizottság elnökének: Sas Zoltán képviselőt
tagjainak: Fábián Béla képviselőt és Garamszegi Sándor képviselőt
megválasztja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Felkéri Sas Zoltánt a bizottság elnökét, hogy ismertesse a
szavazás menetét.
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Sas Zoltán képviselő, Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Tisztelt Képviselő társak! Az
alpolgármester választás titkos szavazással fog történni, előre elkészített szavazólappal..
Felhívná a figyelmet, hogy az alpolgármester megválasztásához minősített többségre van
szükség. A Szavazatszámláló Bizottság a szavazás megkezdése előtt a helységet és az urnát
megvizsgálta, azt ellenőrizték és üresnek találták.
Gyenes Levente polgármester: A szavazás és szavazatok számlálásnak idejére 5 perc szünetet
rendel el.
SZÜNET (titkos szavazás)
Gyenes Levente polgármester: Folytatnák a testületi ülést. Most már személyesen is szeretné
köszönteni Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő urat, aki elfogadta a meghívásukat. A
szavazásról annyit szeretne elmondani, hogy Mezey Attila tartózkodott a szavazástól. Felkéri
Sas Zoltán képviselő urat, a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás
eredményét.
Sas Zoltán képviselő, Szavazatszámláló Bizottság elnöke: A Szavazatszámláló Bizottság
elvégezte a munkáját. A jelen lévő 12 önkormányzati képviselőből, 11 adta le szavazatát. A
szavazás érvényes és eredményes volt, érvénytelen szavazat nem érkezett.
Mezey Attila képviselő 10 igen szavazat, 1 nem szavazat, 0 tartózkodással a képviselő-testület
főállású alpolgármesterré választotta. A Szavazatszámláló Bizottság nevében gratulál és
eredményes munkát kíván.
Gyenes Levente polgármester: Kihirdeti a főállású alpolgármester titkos szavazással történt
választásáról szóló határozatot.
167/2014. (X.21.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának képviselő-testülete
titkos szavazással
10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Mezey Attila képviselőt
főállású alpolgármesterré választja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Gratulál az Alpolgármester úrnak és további eredményes
munkát kíván az elkövetkezendő öt évre. Felkéri Dr. Szántay Györgyöt, hogy az
alpolgármester urat kérje fel az eskütételre.
Dr. Szántay György HVB elnök: Felkéri az Alpolgármester urat, hogy mondja utána az
alábbi eskü szövegét:
Mezey Attila alpolgármester esküt tesz a képviselő-testület előtt:
„Én (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
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polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Gyömrő Város fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(A megválasztott alpolgármester meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Dr. Szántay György HVB elnök: Felkéri az esküt tett Alpolgármester urat, hogy
megbízólevelet vegye át. Ismételten gratulál a polgármester úrnak, alpolgármester úrnak és a
képviselő – testületnek.
Gyenes Levente polgármester: Megadja a szót Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
úrnak.
Dr. Szűcs Lajos önkormányzati képviselő: Tisztelt Polgármester Úr, Alpolgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Urak! 2014. harmadik választása zajlott le. Ebben az évben háromszor
kérték az embereket arra, hogy döntsenek. Először az ország, utána Európa végül, de nem
utolsó sorban a helyi közügyekről. Először is elnézést szeretne kérni, hogy késett. Nem szeret
késni hiszen régi vágású ember. De az a furcsa helyzet állt elő, hogy az október 23. miatt és az
október 12-i választást követően gyorsan kell megtartani az alakuló üléseket, hiszen a törvény
15 napos határidőt szab. Így ezen a napon is négy alakuló ülés is van. Ő most Vecsésről jött és
Gyömrő után megy is tovább Maglódra ezért nem tud teljes időt szakítani Gyömrőre. Ez nem
azért van, mert nem szeretne odafigyelni a településre. Először is szeretne gratulálni minden
megválasztott képviselőnek és a polgármester úrnak is. Azt kívánja, hogy – ahogy eddig is –
az az egy dolog lebegjen a szemük előtt, ami mindenkinek az esküokmányában is szerepel,
méghozzá, Gyömrő város és az itt lakók képviselete. Mindenki tudja, a bizalom egy olyan
furcsa állat, melyet nagyon nehéz mindenkinek magához édesgetni, de nagyon könnyű
elveszíteni. A nagy titok ebben, amit egy politikusnak tudnia kell: a bizalommal élni! Egy
dolgot szeretne mindenkinek kívánni, azt, hogy tudjanak hallgatni. Ez azt jelenti, hogy a
településen élőket mindenképpen tudják meghallgatni. Legyen fülük ahhoz, hogy az ő
problémájukat meghallják, hiszen csak ez után lehetnek képesek arra, hogy ezeket a
problémákat meg is oldják. A település döntött, az újkori magyar demokráciában először 5
éves felhatalmazást kaptak a képviselők és a polgármester is. Ez egy nagy felelősség, melyhez
reméli párosul egy nagyon komoly önfegyelem, egy komoly kitartás és következetesség,
amivel el lehet érni, hogy a bizalom, az a furcsa kis állat itt is maradjon. Ehhez kíván nagyon
jó és kitartó munkát. A település érdekében végezzék ezt a nap 24 órájában. Ehhez legyen
egészségük, kitartásuk, erejük. Köszöni a figyelmet!
Gyenes Levente polgármester: Nagyon szépen köszöni. A bizalom valóban egy olyan dolog,
melyet sem kicsikarni, sem kiharcolni nem lehet. Kizárólag kiérdemelni.

5. napirendi pont:
Alpolgármester illetményének megállapítása.
Gyenes Levente polgármester: Az alpolgármester illetményének összegéről a Mötv 80.§ (1) –
(2) bekezdése alapján a képviselő – testületnek kell dönteni. Javasolja, a főállású
alpolgármester illetményét a korábbi ciklusban folyósított bérével azonos összegben: bruttó
470.000,- Ft/hó megállapítani. Aki az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
… igen szavazattal, … nem szavazattal, … tartózkodással
Mezey Attila főállású alpolgármester
illetményét 2014. október 21-i hatállyal, bruttó 470.000,- Ft/hó összegben állapítja
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meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
168/2014. (X.21.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Mezey Attila főállású alpolgármester
illetményét meg 2014. október 21-i hatállyal
bruttó 470.000,- Ft/hó összegben állapítja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

6. napirendi pont:
A bizottsági tagok megválasztása.
Gyenes Levente polgármester: Az alakuló ülés első része ezennel véget ért. A folytatás a
meghívóban foglaltak szerint az alpolgármesteri tárgyalóban zárt ülés keretében fog lezajlani
a bizottsági tagok megválasztásáról. Még egyszer megköszöni Dr. Szántay György elnök úr
közreműködését. Szeretne mindenkit meginvitálni az aulába egy állófogadásra, akik velük
tartottak az alakulásnál, alakuló ülésnél kéri, hogy ünnepeljenek velük.
Zárt ülés. Külön jegyzőkönyv tartalmazza.

7. napirendi pont:
Javaslat Gyömrő Város Képviselő-testülete és Szerveinek szervezeti és működési
szabályzatának felülvizsgálatára és módosítására.
Gyenes Levente polgármester: A napirendi pont az SZMSZ módosítása és a szabályzat
felülvizsgálata. Felkéri Varga Ernő jegyző urat, hogy terjessze elő a napirendi pontot.
Varga Ernő jegyző: Tisztelt Képviselő – testület! Az előterjesztésben leírta, hogy törvényi
kötelezettsége a képviselő – testületnek az SZMSZ felülvizsgálata. Erre mindenképpen sort
kell keríteni. Az előterjesztésben leírta a javaslatát. Véleménye szerint most a képviselő –
testületnek egy határozati javaslatot kellene elfogadnia egyrészt arról, hogy a szervezet
felállításához, működéséhez szükséges módosítást a mai ülésen fogadja el a testület. Ezt
követően tételes felülvizsgálatra kerülne sor az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
bevonásával, aminek a véleményezése alapján akár új SZMSZ elfogadására is sor kerülhet.
Nem biztos, hogy csak módosításokat kellene eszközölni, hiszen nagyon sokat változtak a
jogszabályok. Tehát most a határozati javaslat elfogadása és a jelenlegi működéshez
szükséges SZMSZ elfogadása szükséges. Az SZMSZ-ben a tanácsnok intézményének
beépítésére került sor. A második lépcső a bizottsági tagok létszámát illető változások, mert
most a jelenleg hatályos SZMSZ szerint hozta létre a képviselő-testület a bizottságokat.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi határozati
javaslatot:
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Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
… a Képviselő – testület Gyömrő Város Képviselő-testülete és Szerveinek szervezeti és
működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálatának ütemezéséről Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján – figyelemmel a 43.§ (3) bekezdésére – az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b.) pontjában meghatározott jogkörében eljárva
az alábbi határozatot hozza:
1.) Gyömrő Város Önkormányzatának képviselő – testülete a képviselő – testület és
szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítását szükségesnek
tartja.
2.) A Szabályzat szervezeti struktúrára vonatkozóan előterjesztett módosításáról jelen ülésen
dönt.
3.) A Képviselő – testület megbízza a jegyzőt:
- a jogszabályi változások
- települési nemzetiségi önkormányzatok megszűnése
- időközben bekövetkezett változások (pl: képviselői létszám,
névsor)
figyelembe vételével az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság véleményével ellátott
felülvizsgálat alapján elkészített rendelet módosítást szükség esetén új rendeletet készítse el és
azt a polgármester terjessze a Képviselő – testület elé.
Felelős: polgármester, jegyző
Hat. idő: azonnal és 2014. december 31.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
207/2014.(X.21.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a Képviselő – testület Gyömrő Város Képviselő-testülete és Szerveinek szervezeti és
működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálatának ütemezéséről Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a 43.§ (3) bekezdésére – az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott jogkörében eljárva
az alábbi határozatot hozza:
1.) Gyömrő Város Önkormányzatának képviselő – testülete a képviselő – testület és
szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítását
szükségesnek tartja.
2.) A Szabályzat szervezeti struktúrára vonatkozóan előterjesztett módosításáról jelen
ülésen dönt.
3.) A Képviselő – testület megbízza a jegyzőt:
- a jogszabályi változások
- települési nemzetiségi önkormányzatok megszűnése
- időközben bekövetkezett változások (pl: képviselői létszám,
névsor)
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figyelembe vételével az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság véleményével ellátott
felülvizsgálat alapján elkészített rendelet módosítást szükség esetén új rendeletet
készítse el és azt a polgármester terjessze a Képviselő – testület elé.
Felelős: polgármester, jegyző
Hat. idő: azonnal és 2014. december 31.
Gyenes Levente polgármester: Aki az alábbi rendelet – tervezetet:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének
a 4/2007.(II.15.) Gyömrő Város Képviselő-testülete és Szerveinek Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 53.§ (1) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján Gyömrő Város Képviselő-testülete és Szerveinek Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 4/2007.(II.15.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet)
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet a következő címmel és 44/A. §-sal egészül ki:
„A tanácsnok
44/A. §
(1) A Képviselő-testület a települési képviselők közül az Önkormányzat térségi feladatai
ellátásának felügyeletére, folyamatos ellenőrzésére tanácsnokot választ. A tanácsnok
feladatkörében javaslataival, előkészítő tevékenységével segíti a Képviselő-testület,
valamint a tisztségviselők döntéshozó munkáját.”
(2) A térségi tanácsnok feladatait a rendelet 2.sz. függeléke tartalmazza.
2. §
A rendelet 37.§ (1) bekezdésben a „Pénzügyi és Városfejlesztési (létszáma: 5 fő)” szövegrész
helyébe a következő szövegrész lép: „Pénzügyi és Városfejlesztési (létszáma: 7 fő)”, a
„Vallási, Oktatási, Kulturális és Sport (létszáma: 8 fő)” szövegrész helyébe a következő
szövegrész lép: „Vallási, Oktatási, Kulturális és Sport (létszáma: 9 fő)”.
3. §
Záró rendelkezések
Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Gyömrő, ……………………….
Gyenes Levente
polgármester
Záradék:
A rendelet kihirdetve. ………………………………..

Varga Ernő
jegyző

Varga Ernő
jegyző
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2.sz. függelék
A térségi tanácsnok feladatai:
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat 44/A.§ által meghatározottak alapján:
a.) az önkormányzat térségi feladatainak felügyelete különösen:
- Gyömrő és Környéke Társulás
- Vecsés és Környéke Társulás
- Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
tekintetében.
b.) Katasztrófavédelmi feladatok
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja
17/2014. önkormányzati rendeletét
a 4/2007.(II.15.) Gyömrő Város Képviselő-testülete és Szerveinek
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének
módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 53.§ (1) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján Gyömrő Város Képviselő-testülete és Szerveinek Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 4/2007.(II.15.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet)
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet a következő címmel és 44/A. §-sal egészül ki:
„A tanácsnok
44/A. §
(1) A Képviselő-testület a települési képviselők közül az Önkormányzat térségi feladatai
ellátásának felügyeletére, folyamatos ellenőrzésére tanácsnokot választ. A tanácsnok
feladatkörében javaslataival, előkészítő tevékenységével segíti a Képviselő-testület,
valamint a tisztségviselők döntéshozó munkáját.”
(2) A térségi tanácsnok feladatait a rendelet 2.sz. függeléke tartalmazza.
2. §
A rendelet 37.§ (1) bekezdésben a „Pénzügyi és Városfejlesztési (létszáma: 5 fő)” szövegrész
helyébe a következő szövegrész lép: „Pénzügyi és Városfejlesztési (létszáma: 7 fő)”, a
„Vallási, Oktatási, Kulturális és Sport (létszáma: 8 fő)” szövegrész helyébe a következő
szövegrész lép: „Vallási, Oktatási, Kulturális és Sport (létszáma: 9 fő)”.
3. §
Záró rendelkezések
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Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Gyömrő, ……………………….
Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve. ………………………………..
Varga Ernő
jegyző
2.sz. függelék
A térségi tanácsnok feladatai:
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat 44/A.§ által meghatározottak alapján:
a.) az önkormányzat térségi feladatainak felügyelete különösen:
- Gyömrő és Környéke Társulás
- Vecsés és Környéke Társulás
- Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
tekintetében.
b.) Katasztrófavédelmi feladatok
Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt az ülést bezárja.

K.m.f.

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester

