JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 01-jén, 8.00
órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri
tárgyalójában.
Jelen vannak:

Mezey Attila alpolgármester, Ducsai Sándor, Fábián Béla, Garamszegi
Sándor, Hodruszky Lajos, Horváth István, Kossuth László, Szabó Zsolt,
Székely Attila, Tölli László képviselők.

Távolmaradását
előre jelezte:
Gyenes Levente polgármester
Sas Zoltán képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Meghívott:

Husz Enikő Judit járási hivatalvezető

Az ülésre meghívás történt, meghívott az ülésen nem jelent meg.
Mezey Attila alpolgármester: Köszönti a megjelenteket. Polgármester úr távolmaradása miatt
a mai ülést ő vezeti le. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, a képviselő – testület 10
tagja van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet dr. Herczku Dóra vezeti.
Mezey Attila alpolgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat az alábbiak szerint:
1. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Vis maior pályázat hiánypótlásához szükséges
határozat meghozataláról.
2. Döntés intézményi átszervezéshez szükséges állásfoglalás megadásáról.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 10 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

1. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Vis maior pályázat hiánypótlásához szükséges
határozat meghozataláról.
Mezey Attila alpolgármester: A Vis maior pályázat keretében hiánypótlási kötelezettség
keletkezett. A hiánypótlás teljesítéséhez testületi döntés szükséges. Kérdés, hozzászólás?
Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati
javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a házasságkötő termet magába foglaló épületre (1214 hrsz-ú ingatlanra)
értékkövető, határozatlan időtartamú biztosítást köt és ezt legalább négy éven keresztüli
fenntartja.
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Felhatalmazza a polgármestert a biztosítás megkötésére.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
65/2015.(IV.01.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a házasságkötő termet magába foglaló épületre (1214 hrsz-ú ingatlanra)
értékkövető, határozatlan időtartamú biztosítást köt és ezt legalább négy éven keresztüli
fenntartja.
Felhatalmazza a polgármestert a biztosítás megkötésére.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

2. napirendi pont:
Döntés intézményi átszervezéshez szükséges állásfoglalás megadásáról.
Mezey Attila alpolgármester: Az állásfoglalásra a KLIK-nek van szükséges a Pedagógiai
Szakszolgálat átszervezéséhez. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 2. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
az alábbi határozatot hozza:
1. Gyömrő Város Önkormányzata, mint működtető a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő
Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Monori Tagintézmény
Gyömrői Telephely intézmény vonatkozásában új pedagógiai szakszolgálati feladat
felvételével – iskolapszichológusi, óvodapszichológusi ellátás biztosításával – egyetért.
2. Az intézmény átszervezéssel érintett alapító okiratának módosítását jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
66/2015.(IV.01.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1. Gyömrő Város Önkormányzata, mint működtető a
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Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő
Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Monori Tagintézmény
Gyömrői Telephely intézmény vonatkozásában új pedagógiai szakszolgálati feladat
felvételével – iskolapszichológusi, óvodapszichológusi ellátás biztosításával – egyetért.
2. Az intézmény átszervezéssel érintett alapító okiratának módosítását jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
Mezey Attila alpolgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Megköszöni a részvételt, az
ülést bezárja.
K.m.f.

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester
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