JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12-én, 08.00 órakor
kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában.
Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila alpolgármester, Ducsai Sándor
képviselő, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Hodruszky Lajos, Horváth István képviselő, Kossuth
László, Sas Zoltán képviselő, Szabó Zsolt, Székely Attila, Tölli László képviselők.
Távolmaradását előre
jelezte: Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Szilágyi Éva önkormányzati irodavezető
Az ülésre meghívás történt,
meghívott:
Husz Enikő Judit járási hivatalvezető
dr. Tóth János
Spaits Miklós
Az ülésre meghívás történt, a meghívottak nem jelentek meg:
Husz Enikő Judit járási hivatalvezető
dr. Tóth János
Spaits Miklós
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, a képviselő – testület 11 tagja van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Gál Nikoletta vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat az alábbiak szerint:
1. Döntés az orvosi ügyeleti szolgálat tárgyban kiírt pályázati eljáráshoz kapcsolódó ajánlat
kiválasztásáról.
2. Döntés a családsegítő és gyermekjóléti feladatellátás 2016. január 1. napjától történő
biztosításához szükséges határozat meghozataláról.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 11 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. napirendi pont:
Döntés az orvosi ügyeleti szolgálat tárgyban kiírt pályázati eljáráshoz kapcsolódó ajánlat
kiválasztásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
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Mezey Attila alpolgármester: Az volt a céljuk, hogy egy olyan szolgáltatót válasszanak, amely
rendelkezik komoly referenciákkal és nagy, országos szolgáltatónak mondható. Ezen keresztül is
próbálták azt, hogy a szakmai felkészültséget, szakmai rutint mindenféleképpen tudják biztosítani, a
szolgáltatás tekintetében. A megkötendő szerződés azért szól május 31-ig, mert Ecser - ha június 1én a képviselő - testülete a polgármester úr szándékának megfelelően fog dönteni - abban az esetben
tud csatlakozni a Gyömrői szolgáltatási területhez. Így jelentős összeggel csökken majd az
önkormányzatunk által fizetendő rész az orvosi ügyeleti szolgáltatásért. Amellett, hogy ugyanaz a
szolgáltatás változatlan marad. Kérte a céget, hogy a pályázati anyag beadását követően a testületi
ülésükig küldjenek el egy cégismertető anyagot, hogy szakmailag megalapozott döntés tudjanak
hozni ebben az ügyben. A most kiosztott anyagból kiderül, hogy 15 megyében 71 telephelyről 3
millió embert látnak el az országban. Budapesten a XI. kerületben végeznek ügyeleti ellátási
tevékenységet. Úgy gondolja, hogy ez maximális biztosíték lehet számukra. Minden orvosi ügyeleti
szolgáltatáshoz szükséges eszközt, így a gépjárművet is biztosítja az ügyelet. November 25-től vagy
december 1-től végzi a szolgáltató a tevékenységét. Erről a lakosságot értesíteni fogják, a
tájékoztatás ezzel kapcsolatosan teljes körű lesz. Ezzel a céggel megoldódhat önkormányzatuk
ügyeleti szolgáltatói feladata. Mostantól Gyömrőn és Mendén végzi a tevékenységét. Az ellátandó
betegek száma 10.000 fővel csökkent, így csökkent az egy orvosra jutó betegszám, ami lényegesen
kedvezőbb. Bízik benne, hogy a jövőben megoldódik az ügyelet helyzete.
(Hodruszky Lajos megérkezik a tárgyalóterembe, jelenlévők száma 12 fő)
Horváth István képviselő: Kettő kérdése lenne előbbiek kapcsán. Az egyik, hogy szerepelt az
előterjesztésben hogy három árajánlatot küldtek ki. Ki volt a harmadik, akinek kiküldték
árajánlatot? Másik kérdése viszont, hogy a szerződés lerövidítésével május 31-el lép be az orvosi
ügyeletbe? Kéri az alpolgármester urat, hogy a jövőben ilyen csúztatások, ami a múltkori testületi
ülésen elhangzott, mi szerint Ecser azért nem lép be, mert Gyömrőn belpolitikai harc dúl az orvosi
ügyelet kérdésében. Jövőben kéri, hogy hasonló témakörben legyen megváltoztatva. Köszöni
szépen.
Mezey Attila alpolgármester: Igazából a polgármester úrral és Kaszanyi József Mende
polgármesterrel kötöttek egy megállapodást, két-három hónappal ezelőtt; ha nem is teljesen
hivatalosan, hiszen a testület jóváhagyás is szükséges volt. Az volt a lényege, hogy Mende Gyömrő
és Ecser egy szolgáltatási területhez csatlakozik. Mende önkormányzata ezt a jóváhagyta, Gyömrő
önkormányzata is jóváhagyta, Ecser polgármestere pedig - szóbeli tájékoztatása szerint - azért nem
hagyta jóvá ezt a rendszert, mert szeretné kivárni, hogy Gyömrőn lecsituljon ez a dolog. Úgy
gondolja, hogy ilyen kijelentést tenni a nyilvánosság előtt, illetve egy adott szolgáltatón keresztül
támadni az önkormányzat vezetését kockázatos dolog. Május 31-től csatlakozni fog az ügyeleti
szolgáltatáshoz Ecser önkormányzata.
Gyenes Levente polgármester: Ugye István ott dolgozott Ecseren?
Horváth István képviselő: Így igaz.
Ducsai Sándor: Ha májusban Ecser nem tudja vállalni a csatlakozást, akkor a jelenlegi felállásban
is működhet az ügyeleti szolgálat?
Mezey Attila alpolgármester: Az egésznek a lényege az amennyiben Ecser csatlakozik, hogy az
OEP finanszírozásában 300.000 ezer forint hozzájárul a rendszerbe. Annyival kerül olcsóbba a
szolgáltatás amennyit behoz a rendszerbe. Természetesen kettő településsel is jól működik az
ügyeleti szolgáltatás.
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Horváth István képviselő: Érdekességképpen elmondja, hogy Ecser azért nem csatlakozik most,
mert van egy élő szerződésük a jelenlegi szolgáltatóval. Lényeg az, hogy ő ezt az állítást nem tudja
elfogadni. Azt gondolja, hogy Ecser most nem kíván felbontani egy élő szerződést és szeretne
biztos dolgokba lépni. Neki ez az információja.
Gyenes Levente polgármester: Számukra pedig az, amit az Ecser polgármestere mond.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét
képező határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. dönt arról, hogy az „orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása” tárgyban lefolytatott pályázati eljárás
keretében legkedvezőbb ajánlatot benyújtó
Inter – Ambulance Zrt-vel
2015. november 15-től 2016. május 31-ig terjedő időszakra
szolgáltatási szerződést köt.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést a nyertes pályázóval kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
164/2015. (X. 12.) Kt. határozat
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1. Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testület dönt arról, hogy az „orvosi
ügyeleti szolgáltatás ellátása” tárgyban lefolytatott pályázati eljárás keretében
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Inter – Ambulance Zrt-vel
2015. november 15-től 2016. május 31-ig terjedő időszakra
szolgáltatási szerződést köt.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést a nyertes pályázóval kösse meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

2. napirendi pont:
Döntés a családsegítő és gyermekjóléti feladatellátás 2016. január 1. napjától történő
biztosításához szükséges határozat meghozataláról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Varga Ernő jegyző: Az az igazság, hogy szóbeli előterjesztésként küldték ki, folyamatosan előre
haladott tárgyalások vannak. Nagyon röviden próbálná elmondani. A szociális igazgatásról szóló és
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a gyermekvédelemről, gyámügyi igazgatásról szóló törvények módosítása jelentős változásokat idéz
elő a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat feladatellátásában. A legfontosabb eleme 2016.
január 1-től lép hatályba. Előírja a törvény, hogy a képviselő testületnek a jelenlegi ellátási
rendszert felül kell vizsgálni és meg kell határozni a feladatok ellátásának a módját. Hangsúlyozná,
hogy kettő elkülönülő feladat integrálódik egy szervezeti egységbe. A feladatellátás pedig kétfelé
oszlik meg. Azon településeken, ahol önálló polgármesteri hivatal működik, a település lakosságára
vonatkozóan minimális feladatot kell, hogy ellásson. A járási székhely önkormányzata plusz
szakfeladatokat kap ezen a téren. Ez pedig azt jelenti, hogy Gyömrő esetében családsegítő
szolgálatot kell kialakítani, a járás székhely területen pedig családsegítő központot. A feladatellátás
nagyon szoros összefogást igényel a települési önkormányzat és a járási székhely között. A
feladatot jelenleg Vecsés és Környéke Társulás keretében látja el az önkormányzat. Tárgyaltak a
Vecsési Társulással. A tanácsnok úr - aki a Gyömrő és Környéke Társulás elnöke - jelen volt ezen a
megbeszélésen. Vecsés is azt tartja logikusnak, hogy ezt a feladatot ne ő lássa el a társulás
keretében. Két irányban gondolkodtak, önálló feladat ellátásban, illetve, hogy a Monori társulás
keretében történő feladatellátásban. A monori társuláshoz való csatlakozás látszik most ésszerűnek.
A gyermekjóléti ellátással kapcsolatban megnehezíti a helyzetüket, hogy a feladat
meghatározásához - a legfontosabb jogszabály - szükséges végrehajtási jogszabály még hiányzik.
Ez utóbbi le fogja szabályozni a dologi és személyi feltételeket. Létszámról beszélünk, valamint
arról hogy milyen dologi feltételeket kell biztosítani. Jelenleg Gyömrő tekintetében, három
családsegítő, 4 gyermekjóléti kollega látja el a feladatokat, ők a vecsési családsegítő dolgozói. A
Monori Társulás és a Családsegítő nyitott, hogy átkerüljenek hozzájuk ezek a feladatok, Vecsés
pedig támogatja, hogy kilépjünk a Vecsési feladatellátásból. A finanszírozás nem teljesen fogja
lefedni a feladatellátást. Kiegészítő támogatásra a következő évben nem kerül sor. Biztos, hogy a
normatívához hozzá kell tenni a képviselő testületnek valamilyen összeget. Tárgyalva a monori
pénzügyi kollegával, a pénzügyi eszközök megosztásra kerültek a környező települések között. Ezt
egy próba évnek tekinti, hiszen anyagilag is jobban járnak. Javasolja a képviselő testületnek, hogy
ha továbbiakban is Monor látja el ezt a feladatot, itt a határozati javaslat is az lenne, hogy Gyömrő
Város Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy 2016. január 1-től az egyes szociális
és gyermekvédelmi tárgyú törvénynek módosításáról szóló 2015. évi 133 törvény 8. § (6) bekezdése
10. pontja értelmében a települési önkormányzatok feladatkörében maradó lakóhely szintű
minimumszolgáltatások általános segítő feladatok biztosítása feladatot a Monor és Térsége
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás” fenntartásában létrejövő integrált intézmény
keretében kívánja ellátni. Az eljárást ők fogják megindítani, megbízzák a polgármester urat és
állandó képviselőként a tanácsnok urat ez lenne az egyik határozat. A másik pedig ugyanezzel a
szöveggel, 2016. január 1-től a feladatellátására vonatkozóan a „Vecsés és Környéke Társulásból”
kilép. Tárgyalnak folyamatosan arról is, hogy lehet, hogy létszám problémák lesznek, de
mindenkinek a munkahelye biztosítva legyen.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi határozati javaslatban
foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. úgy dönt, hogy a 2016. január 1-jétől az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú
törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 8. §. (6) bekezdése és a 10. §.
értelmében a települési önkormányzatok feladatkörében maradó lakóhely szintű
minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása feladatot a „Monor és Térsége
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás” fenntartásában létrejövő integrált intézmény
keretében kívánja ellátni.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakra vonatkozóan a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
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Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
165/2015. (X. 12.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazatta, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
1. Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. január 1-jétől
az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi
CXXXIII. 8. §. (6) bekezdése és a 10. §. értelmében a települési önkormányzatok
feladatkörében maradó lakóhely szintű minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok
biztosítása feladatot a „Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás”
fenntartásában létrejövő integrált intézmény keretében kívánja ellátni.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakra vonatkozóan a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi határozati javaslatban
foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. úgy dönt, hogy 2016. január 1-jével az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 8. §. (6) bekezdése és a 10. §. értelmében a települési
önkormányzatok feladatkörében maradó lakóhely szintű minimumszolgáltatások, általános segítő
feladatok biztosítása feladat ellátására vonatkozóan a „Vecsés és Környéke Társulásból” kilép.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakra vonatkozóan a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.
166/2015. (X. 12.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazatta, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1. Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. január 1jével az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015.
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évi CXXXIII. 8. §. (6) bekezdése és a 10. §. értelmében a települési önkormányzatok
feladatkörében maradó lakóhely szintű minimumszolgáltatások, általános segítő
feladatok biztosítása feladat ellátására vonatkozóan a „Vecsés és Környéke Társulásból”
kilép.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakra vonatkozóan a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Megköszöni a részvételt, az ülést
bezárja.

K.m.f.

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester
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