JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 28-án, 9.00 órakor
kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén a Polgármesteri Hivatal új tárgyaló termében.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását előre
jelezte:
Ducsai Sándor képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
dr. Herczku Dóra aljegyző
Volcz Zoltánné Költségvetési és Gazdálkodási Iroda irodavezető
Szilágyi Éva irodavezető
Hauser Antal kommunikációs vezető
Török Tiborné önkormányzati referens
Az ülésre meghívás történt,
meghívott:
Husz Enikő Judit járási hivatalvezető
Agócs Zoltán ügyvezető
Kertész Gyula ügyvezető
Herczku László Gyömrői Mentőállomás vezető
dr. Tóth János
Spaits Miklós
Meghívottként
megjelent:
Kertész Gyula ügyvezető
Agócs Zoltán ügyvezető
Herczku László Gyömrői Mentőállomás vezető
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 Egervári Judit vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat az alábbiak szerint:
1. Tájékoztatás az „orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményéről.
2. Döntés Ezredfordító Alapítvánnyal megkötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről és megállapodás megkötéséről a Ceglédi Szakképzési Centrummal.
3. Sas Zoltán képviselő úr önálló képviselői indítványának megfelelően döntés Gyömrő Város
Önkormányzat Képviselő – testületének Gyömrő Város Képviselő – testülete és Szerveinek
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete
módosításáról.
4. Méltatlansági ügy megtárgyalása. (zárt ülés.)
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 11 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. napirendi pont:
Tájékoztatás az „orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről.
Gyenes Levente polgármester: Mielőtt a témába belekezdenének, megkérték Herczku László urat, a
Gyömrői Mentőállomás vezetőjét, - mivel kívülálló személy és az egészségügyben a sürgősségi
ellátásba elégé belelát -, hogy a testületnek egy pár szóban mondja el, hogy hogyan látja a mostani
szolgáltató helyzetét.
Herczku László: Üdvözli a megjelenteket. Véleménye szerint a Gyömrői Orvosi Ügyelet itt a
környéken az egyik legjobb, olyan téren, hogy mindig van orvos. Tud olyan környező
településekről, ahol csak mentőtisztek vannak, orvoshiány miatt. Gyömrőn hétköznap éjszaka, és
hétvégén 24 órában mindig van orvos. Nekik konfliktusuk az ügyelettel nem volt. Nagyon sok
olyan dolog terjed a Helló Gyömrőn, illetve a Facebookon, hogy nem jó az ügyelet. Ők bármikor
szóltak segítettek, ugyan úgy, ha az ügyelet szólt valamilyen ellátás miatt, a mentősök is segítettek.
Ő jelen pillanatban az ügyeletről rosszat mondani nem tud, mindig korrektek voltak, azt hogy
mással mi volt, azt nem tudja.
Gyenes Levente polgármester: Szakmai alapon hogyan ítéli meg az ügyelet munkáját?
Herczku László: Az orvosokat nem ismeri, ezek az orvosok, általában külsősök. Van közöttük
olyan, aki mentőzik, van, aki kórházban dolgozik, van, aki nyugdíjasként dolgozik. Nekik
problémájuk még nem volt a szakmai ellátással kapcsolatban.
Gyenes Levente polgármester: Szeretne-e valaki kérdést intézni Herczku úrhoz? Kérdés,
hozzászólás a témával kapcsolatban?
Hodruszky Lajos: Csak tájékoztatni szeretné a testületet, hogy tény és való, hogy vannak
problémák az orvosi ügyelettel, de az korántsem akkora, - kistérségi tanácsnokként a monori
kistérségi tanácsülésen felvetődött -, az ő szolgáltatójukkal kapcsolatban a probléma, mivel az a
Gyömrőihez képest sokkal rosszabb. Ők szerződést is fognak velük bontani és bekérték a Gyömrőn
üzemelő, illetve szerződésben álló cég nevét. Hozzájuk képest a gyömrői nagyságrendekkel jobb.
Viszonyítási alapként mondta el, hogy más településeket sokkal nagyobb problémák vannak az
ügyelettel.
Gyenes Levente polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a
1. Az „orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlat (InterAmbulance Zrt. (1145 Budapest, Thököly út 165. 1.em/5.) érvényes. Az eljárás eredményes, a
nyertes ajánlattevő az Inter-Ambulance Zrt. (1145 Budapest, Thököly út 165. 1.em/5.) nettó
1 134 000 Ft/hó + OEP finanszírozás ajánlati árral.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakkal kapcsolatban a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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elfogadja, név szerint szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente
Fábián Béla
Garamszegi Sándor
Hodruszky Lajos
Horváth István
Kossuth László

igen
igen
igen
igen
igen
igen

Mezey Attila
Sas Zoltán
Szabó Zsolt
Székely Attila
Tölli László

igen
igen
igen
igen
igen

166/2016. (X. 28.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással,
név szerinti szavazással dönt arról, hogy
1. Az „orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott
ajánlat (Inter-Ambulance Zrt. (1145 Budapest, Thököly út 165. 1.em/5.) érvényes. Az
eljárás eredményes, a nyertes ajánlattevő az Inter-Ambulance Zrt. (1145 Budapest,
Thököly út 165. 1.em/5.) nettó 1 134 000 Ft/hó + OEP finanszírozás ajánlati árral.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakkal kapcsolatban a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

2. napirendi pont:
Döntés Ezredfordító Alapítvánnyal megkötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről és megállapodás megkötéséről a Ceglédi Szakképzési Centrummal.
Gyenes Levente polgármester: Megkéri Volcz Zoltánné pénzügyi irodavezető asszonyt, hogy
néhány mondatban tájékoztassa a testületet, hogy pontosan miért kell, és miért van erre szükség.
Volcz Zoltánné Költségvetési és Gazdálkodási Irodavezető: Jogszabályváltozás miatt, az alapfokú
oktatással bíró közintézmények állami működtetésbe is kerülnek 2017. január 1-jétől. Ezzel
egyidőben változott a szakképzés megszervezésének módja és szakképzést is gyakorlatilag
kizárólag az állam tarthat fenn. Ennek összefüggésében a nyár folyamán az Ezredfordító Alapítvány
által fenntartott Mihály Dénes Szakiskolával megállapodott a Ceglédi Szakképzési Centrummal,
mint állami intézmény fenntartóval, hogy átkerülnek hozzájuk. Ehhez a tisztelt Képviselő-testület
elvi hozzájárulását adta. 2016. szeptember 1-jétől a Ceglédi Szakképzési Centrum a fenntartója a
Mihály Dénes Szakiskolának. A CSZC által megküldött megállapodás-tervezetet a Tisztelt
Képviselő-testület megkapta, mellé az Önköltség számítási Szabályzatot is. Az önkormányzat a
Ceglédi Szakképzési Centrummal kötendő megállapodásban – mely 2016. szeptember 1-től 2016.
december 31-ig tartana – tudná fixálni a CSZC által hetente igénybe vett órák számát, az épület
takarításával kapcsolatos feladatok ellátását. 2017. január 1-től nem az önkormányzat működteti a
Weöres Sándor Általános Iskola épületét, hanem a KLIK, a másik állami fenntartó. Így ettől az
időponttól a két állami fenntartónak egymással kell megegyezniük, hogy milyen feltételek mellett
működhet tovább egy épületben két állami iskola. Az ülés előtt kiosztották azt a levelezést, amit az
előterjesztést követően a szakképzési centrum illetékesével folytatott. Az önkormányzat a bérleti díj
összegét óradíjban, az Önköltség-számítási Szabályzatuk alapján 2.300,- forintban javasolták
megállapítani. Fontos információ még, hogy körülbelül megháromszorozódott 2016 szeptemberétől
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az épület leterheltsége, tehát háromszor annyian tanulnak most a Mihály Dénes Szakiskolában, mint
korábban. Ennek az az oka, hogy egy magas óraszámú nyelvi tanfolyamot tudtak elindítani állami
támogatással. A levelezést nyomon követve a CSZC kérte az önkormányzat Önköltség-számítási
Szabályzatát, amit meg is küldött nekik és kérték, hogy valamilyen kedvezményt is alakítsanak ki.
Polgármester úrral egyeztetve, annak ismeretében, hogy a Mihály Dénes Szakiskola korábban
2.000,- forintot fizetett – bár az egy hosszú távú megállapodás volt és nem négy hónapra
vonatkoztatott – azt javasolták, hogy maradjon 2.000,- forint az óradíj. Ezzel párhuzamosan
megjelent egy újabb javaslat a Szakképzési Centrum részéről, miszerint, ők átvennék az éjszakai
időszakra eső takarítást, és ezzel együtt 1.700,- forintos óradíjat javasoltak. Nem kihasználva a
CSZC kiszolgáltatott helyzetét két témában kell most dönteni a Képviselő-testületnek. Az egyik:
Probléma az épület takarításának megszervezése, az eddigi rend szerint nem tudják a takarítónők
ellátni a munkájukat, hiszen nem három, vagy négy teremben vannak este 21.00 óráig a Mihály
Dénes Szakiskola tanulói, hanem 8-10 teremben, ami gyakorlatilag éjszakai műszakos takarítást
jelentene. Kérdés, hogy átadják-e az ő tanítási idejük utáni takarítási feladatot a CSZC-nak és ők az
éjszakai takarítást megszervezik? Itt az az Általános Iskola Igazgatónak a kérése, javaslata, és ez
támogatható is, hogy azok közül a takarítók közül takarítson valaki a Mihály Dénes Szakiskola
megbízásából is, mint aki az önkormányzat alkalmazásában is áll. A másik kérdés az, hogy az
általunk javasolt 2.000,- forintos bérleti díj helyett (szakképzési centrum pedig 1.700,- forint
javaslatot tett) mekkora bérleti díjat támogat a Képviselő-testület. Ebben kéri a Tisztelt Képviselőtestület javaslatát, döntését!
Gyenes Levente polgármester: Ezzel kapcsolatban nagyon sokat gondolkodott, pont azért, mert úgy
érzi, hogy a szakképzési centrum lépéselőnyben van, míg az önkormányzat annyira nem, hiszen
azért a Mihály Dénes Szakiskolába sem első sorba Gyömrőiek járnak, és most, hogy ennyire
kiterjesztették a képzést, most is inkább a környékbeli településen élőknek biztosítanak lehetőséget.
Azt gondolja, hogy igaz, hogy csak egy rövid időszakról van szó, hiszen csak 2016. december 31-ig
tudnak szerződést kötni, de nyugodtan kitarthatják az árat, hiszen az önkormányzatnak jelentős
költségei merülnek föl: az infrastruktúra használása, kopása. Azt gondolja, ha valami engedhetnek
is a 2.000,- forintból, az maximum csak egy jelképes engedmény lehet, 1.900,- forintra gondolt.
Úgy gondolja, hogy ez egy reális összeg. A másik, hogy így tudtak is adni még egy kis
kedvezményt, ezzel együtt azért akceptálják, hogy Gyömrőiek is járnak az iskolába, bár nem olyan
nagy létszámmal, de az ő kedvükért tehetnek némi engedményt. Azt a javaslatot terjeszti elő, hogy
ezt az összeget 1.900,- forintba határozzák meg.
Volcz Zoltánné Költségvetési és Gazdálkodási Iroda irodavezető: A takarítást a CSZC végezze,
vagy az önkormányzat?
Gyenes Levente polgármester: A takarítást a Ceglédi Szakképzési Centrum vállalja, hiszen ott
éjszakai órában kell takarítani, és annyit mindenképp kikötne, hogy a saját dolgozójukkal kössön a
szakképzési centrum szerződést. Nem tartja jó ötletnek, hogy van három-négy takarítójuk az
iskolában, a szakképzési centrum pedig oda visz egy külső takarító céget és utána megy az
egymásra mutogatást, hogy ki használta el a vegyszert és a többi tisztítószert és melyik takarító
tüntette el, tiszták-e a termek az általános iskolai órák megkezdésére. Ebbe ne menjenek bele, ezért
mindenképp kikötné, hogy csak a meglévő személyzettel oldják meg a feladatot.
Horváth István képviselő: Egy kérdése merült fel ezzel kapcsolatban, - ahogy Volcz Zoltánné is
említette a takarítást -, hogy tudják-e vállalni ezt a munkát a meglévő takarítók? Mert rendbe van,
hogy áttestálják rájuk a feladatot, amit ő szintén jó ötletnek tart és teljesen egyet ért vele, de mi van
akkor, ha mégsem tudják elvállalni a jelenlegi takarítónők?
Gyenes Levente polgármester: Van olyan takarító, aki vállalja, ha meg van fizetve.
Gyenes Levente polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi módosító
javaslatot elfogadja, - a határozati javaslat még két ponttal egészül ki: 3. A képviselő-testület a
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használati szerződésben 13 hét, heti 176 foglalkozás vonatkozásában határoz meg a CSZC által
fizetendő működési költségeket. 4. A képviselő-testület a működési költség összegét 1.900,- Ft/60
perces foglalkozás összegben határozza meg, mely nem tartalmazza az épület – a szerződés
mellékletét képező 1. számú táblázatban meghatározott – releváns termeinek 21.00 órát követő
takarítását, az eredeti 3. pont 5. pontra módosul – szavazzon:
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület Gyenes Levente polgármester úr módosító javaslatát 11
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.
Gyenes Levente polgármester: Aki az alábbi határozati javaslatban foglaltakat, a módosítással
együtt:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az alábbi határozatot hozza:
1. A képviselő – testület dönt arról, hogy Gyömrő Város Önkormányzata és az Ezredfordító
Oktatási Alapítvány között korábban létrejött megállapodást – az intézmény-fenntartási feladatok
módosulása, az intézményfenntartó változása miatt – közös megegyezéssel megszünteti.
2. A képviselő – testület dönt arról, hogy a Ceglédi SZC Mihály Dénes Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája – a Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Művészeti Iskola (2230.
Gyömrő, Fő tér 2/b.) szám alatt található ingatlanban történő – működése céljából Gyömrő Város
Önkormányzata a Ceglédi Szakképzési Centrummal 2016. december 31. napjáig, határozott
időre használati szerződést köt.
3. A képviselő-testület a használati szerződésben 13 hét, heti 176 foglalkozás vonatkozásában
határoz meg a CSZC által fizetendő működési költségeket.
4. A képviselő-testület a működési költség összegét 1.900,- Ft/60 perces foglalkozás összegben
határozza meg, mely nem tartalmazza az épület – a szerződés mellékletét képező 1. számú
táblázatban meghatározott – releváns termeinek 21.00 órát követő takarítását.
5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződésekkel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
167/2016. (X. 28.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1. A képviselő – testület dönt arról, hogy Gyömrő Város Önkormányzata és az
Ezredfordító Oktatási Alapítvány között korábban létrejött megállapodást – az
intézmény-fenntartási feladatok módosulása, az intézményfenntartó változása miatt –
közös megegyezéssel megszünteti.
2. A képviselő – testület dönt arról, hogy a Ceglédi SZC Mihály Dénes Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája – a Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Művészeti Iskola
(2230. Gyömrő, Fő tér 2/b.) szám alatt található ingatlanban történő – működése céljából
Gyömrő Város Önkormányzata a Ceglédi Szakképzési Centrummal 2016. december 31.
napjáig, határozott időre használati szerződést köt.
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3. A képviselő-testület a használati szerződésben 13 hét, heti 176 foglalkozás
vonatkozásában határoz meg a CSZC által fizetendő működési költségeket.
4. A képviselő-testület a működési költség összegét 1.900,- Ft/60 perces foglalkozás
összegben határozza meg, mely nem tartalmazza az épület – a szerződés mellékletét
képező 1. számú táblázatban meghatározott – releváns termeinek 21.00 órát követő
takarítását.
5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződésekkel kapcsolatos intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

3. napirendi pont:
Sas Zoltán képviselő úr önálló képviselői indítványának megfelelően döntés Gyömrő Város
Önkormányzat Képviselő – testületének Gyömrő Város Képviselő – testülete és Szerveinek
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete
módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Sas Zoltán képviselő: Az előző képviselő-testületi ülésen hozta meg a testület azt a döntést, hogy a
város közbiztonsági tanácsnokává megválasztották őt. Azon az ülésen közfeladat ellátása miatt nem
tudott részt venni, így nem tudott akkor, ott érdemben nyilatkozni. Ezt szóban most fogja megtenni.
A feladatot köszöni szépen és a legjobb tudása szerint el fogja végezni. Azt gondolja, hogy a
közbiztonság egy olyan kérdés, ami nem csak az országos, de a helyi politika fölött is kell, hogy
álljon. Ez látható volt, hiszen a nemrég a városban lezajlott időközi polgármester választásnál az
összes jelölt programjában belekerültek a közbiztonságot javító intézkedéseke. Azt gondolja, hogy
az igény, az meg van rá. Azt is el kell mondaniuk, hogy a város közbiztonsága nem csak a
kistérségi, de országos számokat is áttekintve a jobbak közé sorolható, tehát nem rossz Gyömrőn a
helyzet. Ez nem jelenti azt, hogy hátradőlhetnek, hiszen ennek a fenntartása folyamatos és azt
gondolja, hogy egy embert próbáló munka. Itt van körükben a polgárőrség vezetője és ebben ő is és
rendőreik is meg tudják erősíteni. Jegyző úrral egyeztetve a munkát ott szeretnék kezdeni, hogy a
város Közbiztonsági Koncepcióját, amit néhány évvel ezelőtt fogadtak el, - ami megérett arra, hogy
egy újat készítsenek, hiszen sokat változott a helyzet – és ennek megfelelően fogják kezdeni a
munkát. Azt szeretné elmondani mindenkinek, hogy mivel a közbiztonság a köz érdekét érinti, ezért
mindenkinek a tanácsára, munkájára, segítségére, hozzájárulására számít és köszönettel veszi. Azt
gondolja, hogy első körben a város térfigyelő rendszer működésének a bővítése a cél. Több
észrevétel érkezett a rendőrségtől és a polgárőrségtől is, hogy szükség van rá. Mind a prevenciót,
mind az utólagos felderítést nagyban segíteni tudná. Szeretné, ha a közbiztonsági koncepcióval az
idei év végéig elkészülnének. Ez a pont már szerepelne az idei évi ülésükön és reménye szerint
olyan előrehaladott állapotot tudnak majd teremteni, hogy ez helyet is kapjon, hiszen nem elég
felhívni a figyelmet a meglévő problémákra, és ötleteket adni a fejlesztési irányokra, ezekhez
minden esetben pénzt is kell csatolni. Úgy gondolja, hogy ez mindannyiuk közös döntése lesz.
Néhány gondolatot mondana, ami nem kapcsolódik szorosan a munkához, de szeretné elmondani,
hogy azon a napon, amikor őt a testület közbiztonsági tanácsnokká választotta, Jegyző úr értesítette
róla. Másnap bement Jegyző úrhoz és benyújtott egy önálló képviselői indítvány, erről születik ma
döntés. Láthatóan a testületi ülést követően nyújtotta be az indítványát, és azért szeretné ezt
kihangsúlyozni, mivel a mai napon megjelent egy cikk, ami gyakorlatilag okirat hamisítást próbál
sejtetni. Természetesen ennek a szükséges továbbintézkedéséről intézkedni fog. Még egyszer
szeretné kihangsúlyozni, hogy ez az irat a testületei ülést követő nap került benyújtásra, melyben azt
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kezdeményezte, hogy tekintettel arra a tényre, hogy a városban van egy tanácsnok, aki napi nyolc
órában fő állásban végzi ezt a tevékenységet, ezért roppant méltatlannak találná, ha ugyanekkora
tiszteletdíjban részesülne, mint tanácsnok úr. Ezért kezdeményezte, hogy Polgármester úr az
SZMSZ-ben a szokásos módon, a képviselők tiszteletdíjánál a bizottsági pótlékok megállapításának
rendszerében alakítsa ki álláspontját arra vonatkozóan, hogy ez a plusz feladat milyen térítéssel jár.
Ez megtörtént, polgármester úr el is készítette ezt az előterjesztést, amely alapján hamarosan
döntenek. Szeretné elmondani azt is, hogy ha valaki közpénz tolvajlást keres, vagy valamilyen
hálapénz megfizetését keresi, vagy a közpénzek önkormányzat tulajdonába történő törvénytelen
kikerülését keresi, véleménye szerint nem biztos, hogy egy teljesen nyilvános feladatokkal és
felelősséggel járó közmegbízatást kellene vizsgálni. Javasolja inkább azt, hogy az önkormányzatok
és az önkormányzatok tulajdonában lévő gazdasági egységek szolgáltatási szerződései ügyében
lehet annak vizsgálódni, aki ilyeneket keres. Szeretné elmondani, hogy neki Magyarország egyetlen
önkormányzatával nincs, és nem is volt ilyen szolgáltatási szerződése.
Gyenes Levente polgármester: Képviselő úr szavait annyiban megerősíti, hogy valóban ő maga is
telefonon beszélt vele erről a kérdésről az nap, amikor ez a testületi ülés lezajlott, délután tudtak
szót váltani és akkor erről a pénzügyi kérdésről is már beszéltek. Ezek után a következő nap hozta
be Jegyző úrhoz a saját javaslatát, így elég aljasnak érzi ezt a felvetést, legalább annyira aljasnak,
mint amit az egyik képviselő társuk fogalmazott meg, hogy most ki lesz fizetve valamifajta
szolgáltatás ezzel. Azt gondolja, hogy valaki magából indul ki, attól még nem kell egyfolytában
másokat sározni.
Varga Ernő jegyző: Egy kiegészítést szeretne tenni, Sas képviselő úrral, tanácsnok úrral
egyeztettek, és ahogy előterjesztésre került a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, azt
legkorábban november 1-jei hatállyal tudják hatályba léptetni. Sas Zoltán mai napig a tiszteletdíjat
tanácsnoki tisztségben nem vesz fel. Abban is megegyeznek, hogy az új hatályos SZMSZ-nek
megfelelően kéri az ezt megelőző díjazást is. Annyival szeretné még a rendeletet kiegészíteni, hogy
a rendelet-tervezetükben a hatályba lépési időpontot nem határozták meg, ezért javasolja, hogy a
testület úgy fogadja el a rendelet-tervezetet, hogy a kihirdetést követő 4. napon lép hatályba.
Lényegében ez az adott hónappal kezdődne.
Horváth István képviselő: Ahogy a korábbi ülésen jelezte, alapvetően a közbiztonság nem teszi
indokolttá azt, hogy egyértelműen egy közbiztonsági tanácsnokot nevezzenek ki. Mivel itt SZMSZ
módosításról van szó, ennek köszönhetően nemmel fog szavazni.
Gyenes Levente polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi rendelettervezetben foglaltakat, azzal, hogy a kihirdetést követő 4. napon lép hatályba:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének
…/2016.(... ...) önkormányzati rendelete
Gyömrő Város Képviselő – testülete és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
18/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete
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 69.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

A képviselő havi tiszteletdíja (a továbbiakban: alapdíj):
35.000,- Ft/hó
Ha a képviselő egy bizottságnak tagja úgy alapdíjon
felüli tiszteletdíja:
20.000,- Ft/hó
Ha a képviselő kettő bizottságnak tagja úgy alapdíjon
felüli tiszteletdíja:
50.000,- Ft/hó
Ha a képviselő három bizottságnak tagja úgy alapdíjon
felüli tiszteletdíja:
90.000,- Ft/hó
A bizottság elnökének alapdíjon felüli tiszteletdíja
egy vagy több bizottsági tagság esetén is:
115.000,- Ft/hó
A térségi tanácsnok tiszteletdíja, mely magába foglalja
az alapdíj összegét is:
470.000,- Ft/hó
A közbiztonsági tanácsnok tiszteletdíja, mely magába foglalja
az alapdíj összegét is:
235.000,- Ft/hó
A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja:
34.000,- Ft/hó
A hivatal a képviselők és a bizottságok külsős tagjainak tiszteletdíját minden hónap 12.
napjáig átutalja lehetőleg a megadott számlaszámra.
5. §
Záró rendelkezések

Jelen rendelet a kihirdetést követő 4. napon lép hatályba.
Gyömrő, 2016. ………………………
Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve. 2016. …………………..
Varga Ernő
jegyző
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
16/2016. önkormányzati rendeletét
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének
Gyömrő Város Képviselő – testülete és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 18/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete
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 69.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

A képviselő havi tiszteletdíja (a továbbiakban: alapdíj):
35.000,- Ft/hó
Ha a képviselő egy bizottságnak tagja úgy alapdíjon
felüli tiszteletdíja:
20.000,- Ft/hó
Ha a képviselő kettő bizottságnak tagja úgy alapdíjon
felüli tiszteletdíja:
50.000,- Ft/hó
Ha a képviselő három bizottságnak tagja úgy alapdíjon
felüli tiszteletdíja:
90.000,- Ft/hó
A bizottság elnökének alapdíjon felüli tiszteletdíja
egy vagy több bizottsági tagság esetén is:
115.000,- Ft/hó
A térségi tanácsnok tiszteletdíja, mely magába foglalja
az alapdíj összegét is:
470.000,- Ft/hó
A közbiztonsági tanácsnok tiszteletdíja, mely magába foglalja
az alapdíj összegét is:
235.000,- Ft/hó
A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja:
34.000,- Ft/hó
A hivatal a képviselők és a bizottságok külsős tagjainak tiszteletdíját minden hónap 12.
napjáig átutalja lehetőleg a megadott számlaszámra.
5. §
Záró rendelkezések

Jelen rendelet a kihirdetést követő 4. napon lép hatályba.
Gyömrő, 2016. ………………………
Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve. 2016. …………………..
Varga Ernő
jegyző

4. napirendi pont:
Méltatlansági ügy megtárgyalása.

Zárt ülés. Külön jegyzőkönyv tartalmazza.

K.m.f.

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester
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JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 28-án, 9.00 órakor
kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén a Polgármesteri Hivatal új tárgyaló termében.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását előre
jelezte:
Ducsai Sándor képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
dr. Herczku Dóra aljegyző
Volcz Zoltánné Költségvetési és Gazdálkodási Iroda irodavezető
Szilágyi Éva irodavezető
Hauser Antal kommunikációs vezető
Török Tiborné önkormányzati referens
Az ülésre meghívás történt,
meghívott:
Husz Enikő Judit járási hivatalvezető
Agócs Zoltán ügyvezető
Kertész Gyula ügyvezető
Herczku László Gyömrői Mentőállomás vezető
dr. Tóth János
Spaits Miklós
Meghívottként
megjelent:
Kertész Gyula ügyvezető
Agócs Zoltán ügyvezető
Herczku László Gyömrői Mentőállomás vezető
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 Egervári Judit vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat az alábbiak szerint:
1. Tájékoztatás az „orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményéről.
2. Döntés Ezredfordító Alapítvánnyal megkötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről és megállapodás megkötéséről a Ceglédi Szakképzési Centrummal.
3. Sas Zoltán képviselő úr önálló képviselői indítványának megfelelően döntés Gyömrő Város
Önkormányzat Képviselő – testületének Gyömrő Város Képviselő – testülete és Szerveinek
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete
módosításáról.
4. Méltatlansági ügy megtárgyalása. (zárt ülés.)
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
1

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 11 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. napirendi pont:
Tájékoztatás az „orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről.
Gyenes Levente polgármester: Mielőtt a témába belekezdenének, megkérték Herczku László urat, a
Gyömrői Mentőállomás vezetőjét, - mivel kívülálló személy és az egészségügyben a sürgősségi
ellátásba elégé belelát -, hogy a testületnek egy pár szóban mondja el, hogy hogyan látja a mostani
szolgáltató helyzetét.
Herczku László: Üdvözli a megjelenteket. Véleménye szerint a Gyömrői Orvosi Ügyelet itt a
környéken az egyik legjobb, olyan téren, hogy mindig van orvos. Tud olyan környező
településekről, ahol csak mentőtisztek vannak, orvoshiány miatt. Gyömrőn hétköznap éjszaka, és
hétvégén 24 órában mindig van orvos. Nekik konfliktusuk az ügyelettel nem volt. Nagyon sok
olyan dolog terjed a Helló Gyömrőn, illetve a Facebookon, hogy nem jó az ügyelet. Ők bármikor
szóltak segítettek, ugyan úgy, ha az ügyelet szólt valamilyen ellátás miatt, a mentősök is segítettek.
Ő jelen pillanatban az ügyeletről rosszat mondani nem tud, mindig korrektek voltak, azt hogy
mással mi volt, azt nem tudja.
Gyenes Levente polgármester: Szakmai alapon hogyan ítéli meg az ügyelet munkáját?
Herczku László: Az orvosokat nem ismeri, ezek az orvosok, általában külsősök. Van közöttük
olyan, aki mentőzik, van, aki kórházban dolgozik, van, aki nyugdíjasként dolgozik. Nekik
problémájuk még nem volt a szakmai ellátással kapcsolatban.
Gyenes Levente polgármester: Szeretne-e valaki kérdést intézni Herczku úrhoz? Kérdés,
hozzászólás a témával kapcsolatban?
Hodruszky Lajos: Csak tájékoztatni szeretné a testületet, hogy tény és való, hogy vannak
problémák az orvosi ügyelettel, de az korántsem akkora, - kistérségi tanácsnokként a monori
kistérségi tanácsülésen felvetődött -, az ő szolgáltatójukkal kapcsolatban a probléma, mivel az a
Gyömrőihez képest sokkal rosszabb. Ők szerződést is fognak velük bontani és bekérték a Gyömrőn
üzemelő, illetve szerződésben álló cég nevét. Hozzájuk képest a gyömrői nagyságrendekkel jobb.
Viszonyítási alapként mondta el, hogy más településeket sokkal nagyobb problémák vannak az
ügyelettel.
Gyenes Levente polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a
1. Az „orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlat (InterAmbulance Zrt. (1145 Budapest, Thököly út 165. 1.em/5.) érvényes. Az eljárás eredményes, a
nyertes ajánlattevő az Inter-Ambulance Zrt. (1145 Budapest, Thököly út 165. 1.em/5.) nettó
1 134 000 Ft/hó + OEP finanszírozás ajánlati árral.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakkal kapcsolatban a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
2

elfogadja, név szerint szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente
Fábián Béla
Garamszegi Sándor
Hodruszky Lajos
Horváth István
Kossuth László

igen
igen
igen
igen
igen
igen

Mezey Attila
Sas Zoltán
Szabó Zsolt
Székely Attila
Tölli László

igen
igen
igen
igen
igen

166/2016. (X. 28.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással,
név szerinti szavazással dönt arról, hogy
1. Az „orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott
ajánlat (Inter-Ambulance Zrt. (1145 Budapest, Thököly út 165. 1.em/5.) érvényes. Az
eljárás eredményes, a nyertes ajánlattevő az Inter-Ambulance Zrt. (1145 Budapest,
Thököly út 165. 1.em/5.) nettó 1 134 000 Ft/hó + OEP finanszírozás ajánlati árral.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakkal kapcsolatban a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

2. napirendi pont:
Döntés Ezredfordító Alapítvánnyal megkötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről és megállapodás megkötéséről a Ceglédi Szakképzési Centrummal.
Gyenes Levente polgármester: Megkéri Volcz Zoltánné pénzügyi irodavezető asszonyt, hogy
néhány mondatban tájékoztassa a testületet, hogy pontosan miért kell, és miért van erre szükség.
Volcz Zoltánné Költségvetési és Gazdálkodási Irodavezető: Jogszabályváltozás miatt, az alapfokú
oktatással bíró közintézmények állami működtetésbe is kerülnek 2017. január 1-jétől. Ezzel
egyidőben változott a szakképzés megszervezésének módja és szakképzést is gyakorlatilag
kizárólag az állam tarthat fenn. Ennek összefüggésében a nyár folyamán az Ezredfordító Alapítvány
által fenntartott Mihály Dénes Szakiskolával megállapodott a Ceglédi Szakképzési Centrummal,
mint állami intézmény fenntartóval, hogy átkerülnek hozzájuk. Ehhez a tisztelt Képviselő-testület
elvi hozzájárulását adta. 2016. szeptember 1-jétől a Ceglédi Szakképzési Centrum a fenntartója a
Mihály Dénes Szakiskolának. A CSZC által megküldött megállapodás-tervezetet a Tisztelt
Képviselő-testület megkapta, mellé az Önköltség számítási Szabályzatot is. Az önkormányzat a
Ceglédi Szakképzési Centrummal kötendő megállapodásban – mely 2016. szeptember 1-től 2016.
december 31-ig tartana – tudná fixálni a CSZC által hetente igénybe vett órák számát, az épület
takarításával kapcsolatos feladatok ellátását. 2017. január 1-től nem az önkormányzat működteti a
Weöres Sándor Általános Iskola épületét, hanem a KLIK, a másik állami fenntartó. Így ettől az
időponttól a két állami fenntartónak egymással kell megegyezniük, hogy milyen feltételek mellett
működhet tovább egy épületben két állami iskola. Az ülés előtt kiosztották azt a levelezést, amit az
előterjesztést követően a szakképzési centrum illetékesével folytatott. Az önkormányzat a bérleti díj
összegét óradíjban, az Önköltség-számítási Szabályzatuk alapján 2.300,- forintban javasolták
megállapítani. Fontos információ még, hogy körülbelül megháromszorozódott 2016 szeptemberétől
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az épület leterheltsége, tehát háromszor annyian tanulnak most a Mihály Dénes Szakiskolában, mint
korábban. Ennek az az oka, hogy egy magas óraszámú nyelvi tanfolyamot tudtak elindítani állami
támogatással. A levelezést nyomon követve a CSZC kérte az önkormányzat Önköltség-számítási
Szabályzatát, amit meg is küldött nekik és kérték, hogy valamilyen kedvezményt is alakítsanak ki.
Polgármester úrral egyeztetve, annak ismeretében, hogy a Mihály Dénes Szakiskola korábban
2.000,- forintot fizetett – bár az egy hosszú távú megállapodás volt és nem négy hónapra
vonatkoztatott – azt javasolták, hogy maradjon 2.000,- forint az óradíj. Ezzel párhuzamosan
megjelent egy újabb javaslat a Szakképzési Centrum részéről, miszerint, ők átvennék az éjszakai
időszakra eső takarítást, és ezzel együtt 1.700,- forintos óradíjat javasoltak. Nem kihasználva a
CSZC kiszolgáltatott helyzetét két témában kell most dönteni a Képviselő-testületnek. Az egyik:
Probléma az épület takarításának megszervezése, az eddigi rend szerint nem tudják a takarítónők
ellátni a munkájukat, hiszen nem három, vagy négy teremben vannak este 21.00 óráig a Mihály
Dénes Szakiskola tanulói, hanem 8-10 teremben, ami gyakorlatilag éjszakai műszakos takarítást
jelentene. Kérdés, hogy átadják-e az ő tanítási idejük utáni takarítási feladatot a CSZC-nak és ők az
éjszakai takarítást megszervezik? Itt az az Általános Iskola Igazgatónak a kérése, javaslata, és ez
támogatható is, hogy azok közül a takarítók közül takarítson valaki a Mihály Dénes Szakiskola
megbízásából is, mint aki az önkormányzat alkalmazásában is áll. A másik kérdés az, hogy az
általunk javasolt 2.000,- forintos bérleti díj helyett (szakképzési centrum pedig 1.700,- forint
javaslatot tett) mekkora bérleti díjat támogat a Képviselő-testület. Ebben kéri a Tisztelt Képviselőtestület javaslatát, döntését!
Gyenes Levente polgármester: Ezzel kapcsolatban nagyon sokat gondolkodott, pont azért, mert úgy
érzi, hogy a szakképzési centrum lépéselőnyben van, míg az önkormányzat annyira nem, hiszen
azért a Mihály Dénes Szakiskolába sem első sorba Gyömrőiek járnak, és most, hogy ennyire
kiterjesztették a képzést, most is inkább a környékbeli településen élőknek biztosítanak lehetőséget.
Azt gondolja, hogy igaz, hogy csak egy rövid időszakról van szó, hiszen csak 2016. december 31-ig
tudnak szerződést kötni, de nyugodtan kitarthatják az árat, hiszen az önkormányzatnak jelentős
költségei merülnek föl: az infrastruktúra használása, kopása. Azt gondolja, ha valami engedhetnek
is a 2.000,- forintból, az maximum csak egy jelképes engedmény lehet, 1.900,- forintra gondolt.
Úgy gondolja, hogy ez egy reális összeg. A másik, hogy így tudtak is adni még egy kis
kedvezményt, ezzel együtt azért akceptálják, hogy Gyömrőiek is járnak az iskolába, bár nem olyan
nagy létszámmal, de az ő kedvükért tehetnek némi engedményt. Azt a javaslatot terjeszti elő, hogy
ezt az összeget 1.900,- forintba határozzák meg.
Volcz Zoltánné Költségvetési és Gazdálkodási Iroda irodavezető: A takarítást a CSZC végezze,
vagy az önkormányzat?
Gyenes Levente polgármester: A takarítást a Ceglédi Szakképzési Centrum vállalja, hiszen ott
éjszakai órában kell takarítani, és annyit mindenképp kikötne, hogy a saját dolgozójukkal kössön a
szakképzési centrum szerződést. Nem tartja jó ötletnek, hogy van három-négy takarítójuk az
iskolában, a szakképzési centrum pedig oda visz egy külső takarító céget és utána megy az
egymásra mutogatást, hogy ki használta el a vegyszert és a többi tisztítószert és melyik takarító
tüntette el, tiszták-e a termek az általános iskolai órák megkezdésére. Ebbe ne menjenek bele, ezért
mindenképp kikötné, hogy csak a meglévő személyzettel oldják meg a feladatot.
Horváth István képviselő: Egy kérdése merült fel ezzel kapcsolatban, - ahogy Volcz Zoltánné is
említette a takarítást -, hogy tudják-e vállalni ezt a munkát a meglévő takarítók? Mert rendbe van,
hogy áttestálják rájuk a feladatot, amit ő szintén jó ötletnek tart és teljesen egyet ért vele, de mi van
akkor, ha mégsem tudják elvállalni a jelenlegi takarítónők?
Gyenes Levente polgármester: Van olyan takarító, aki vállalja, ha meg van fizetve.
Gyenes Levente polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi módosító
javaslatot elfogadja, - a határozati javaslat még két ponttal egészül ki: 3. A képviselő-testület a
4

használati szerződésben 13 hét, heti 176 foglalkozás vonatkozásában határoz meg a CSZC által
fizetendő működési költségeket. 4. A képviselő-testület a működési költség összegét 1.900,- Ft/60
perces foglalkozás összegben határozza meg, mely nem tartalmazza az épület – a szerződés
mellékletét képező 1. számú táblázatban meghatározott – releváns termeinek 21.00 órát követő
takarítását, az eredeti 3. pont 5. pontra módosul – szavazzon:
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület Gyenes Levente polgármester úr módosító javaslatát 11
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.
Gyenes Levente polgármester: Aki az alábbi határozati javaslatban foglaltakat, a módosítással
együtt:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az alábbi határozatot hozza:
1. A képviselő – testület dönt arról, hogy Gyömrő Város Önkormányzata és az Ezredfordító
Oktatási Alapítvány között korábban létrejött megállapodást – az intézmény-fenntartási feladatok
módosulása, az intézményfenntartó változása miatt – közös megegyezéssel megszünteti.
2. A képviselő – testület dönt arról, hogy a Ceglédi SZC Mihály Dénes Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája – a Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Művészeti Iskola (2230.
Gyömrő, Fő tér 2/b.) szám alatt található ingatlanban történő – működése céljából Gyömrő Város
Önkormányzata a Ceglédi Szakképzési Centrummal 2016. december 31. napjáig, határozott
időre használati szerződést köt.
3. A képviselő-testület a használati szerződésben 13 hét, heti 176 foglalkozás vonatkozásában
határoz meg a CSZC által fizetendő működési költségeket.
4. A képviselő-testület a működési költség összegét 1.900,- Ft/60 perces foglalkozás összegben
határozza meg, mely nem tartalmazza az épület – a szerződés mellékletét képező 1. számú
táblázatban meghatározott – releváns termeinek 21.00 órát követő takarítását.
5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződésekkel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
167/2016. (X. 28.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1. A képviselő – testület dönt arról, hogy Gyömrő Város Önkormányzata és az
Ezredfordító Oktatási Alapítvány között korábban létrejött megállapodást – az
intézmény-fenntartási feladatok módosulása, az intézményfenntartó változása miatt –
közös megegyezéssel megszünteti.
2. A képviselő – testület dönt arról, hogy a Ceglédi SZC Mihály Dénes Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája – a Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Művészeti Iskola
(2230. Gyömrő, Fő tér 2/b.) szám alatt található ingatlanban történő – működése céljából
Gyömrő Város Önkormányzata a Ceglédi Szakképzési Centrummal 2016. december 31.
napjáig, határozott időre használati szerződést köt.
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3. A képviselő-testület a használati szerződésben 13 hét, heti 176 foglalkozás
vonatkozásában határoz meg a CSZC által fizetendő működési költségeket.
4. A képviselő-testület a működési költség összegét 1.900,- Ft/60 perces foglalkozás
összegben határozza meg, mely nem tartalmazza az épület – a szerződés mellékletét
képező 1. számú táblázatban meghatározott – releváns termeinek 21.00 órát követő
takarítását.
5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződésekkel kapcsolatos intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

3. napirendi pont:
Sas Zoltán képviselő úr önálló képviselői indítványának megfelelően döntés Gyömrő Város
Önkormányzat Képviselő – testületének Gyömrő Város Képviselő – testülete és Szerveinek
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete
módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Sas Zoltán képviselő: Az előző képviselő-testületi ülésen hozta meg a testület azt a döntést, hogy a
város közbiztonsági tanácsnokává megválasztották őt. Azon az ülésen közfeladat ellátása miatt nem
tudott részt venni, így nem tudott akkor, ott érdemben nyilatkozni. Ezt szóban most fogja megtenni.
A feladatot köszöni szépen és a legjobb tudása szerint el fogja végezni. Azt gondolja, hogy a
közbiztonság egy olyan kérdés, ami nem csak az országos, de a helyi politika fölött is kell, hogy
álljon. Ez látható volt, hiszen a nemrég a városban lezajlott időközi polgármester választásnál az
összes jelölt programjában belekerültek a közbiztonságot javító intézkedéseke. Azt gondolja, hogy
az igény, az meg van rá. Azt is el kell mondaniuk, hogy a város közbiztonsága nem csak a
kistérségi, de országos számokat is áttekintve a jobbak közé sorolható, tehát nem rossz Gyömrőn a
helyzet. Ez nem jelenti azt, hogy hátradőlhetnek, hiszen ennek a fenntartása folyamatos és azt
gondolja, hogy egy embert próbáló munka. Itt van körükben a polgárőrség vezetője és ebben ő is és
rendőreik is meg tudják erősíteni. Jegyző úrral egyeztetve a munkát ott szeretnék kezdeni, hogy a
város Közbiztonsági Koncepcióját, amit néhány évvel ezelőtt fogadtak el, - ami megérett arra, hogy
egy újat készítsenek, hiszen sokat változott a helyzet – és ennek megfelelően fogják kezdeni a
munkát. Azt szeretné elmondani mindenkinek, hogy mivel a közbiztonság a köz érdekét érinti, ezért
mindenkinek a tanácsára, munkájára, segítségére, hozzájárulására számít és köszönettel veszi. Azt
gondolja, hogy első körben a város térfigyelő rendszer működésének a bővítése a cél. Több
észrevétel érkezett a rendőrségtől és a polgárőrségtől is, hogy szükség van rá. Mind a prevenciót,
mind az utólagos felderítést nagyban segíteni tudná. Szeretné, ha a közbiztonsági koncepcióval az
idei év végéig elkészülnének. Ez a pont már szerepelne az idei évi ülésükön és reménye szerint
olyan előrehaladott állapotot tudnak majd teremteni, hogy ez helyet is kapjon, hiszen nem elég
felhívni a figyelmet a meglévő problémákra, és ötleteket adni a fejlesztési irányokra, ezekhez
minden esetben pénzt is kell csatolni. Úgy gondolja, hogy ez mindannyiuk közös döntése lesz.
Néhány gondolatot mondana, ami nem kapcsolódik szorosan a munkához, de szeretné elmondani,
hogy azon a napon, amikor őt a testület közbiztonsági tanácsnokká választotta, Jegyző úr értesítette
róla. Másnap bement Jegyző úrhoz és benyújtott egy önálló képviselői indítvány, erről születik ma
döntés. Láthatóan a testületi ülést követően nyújtotta be az indítványát, és azért szeretné ezt
kihangsúlyozni, mivel a mai napon megjelent egy cikk, ami gyakorlatilag okirat hamisítást próbál
sejtetni. Természetesen ennek a szükséges továbbintézkedéséről intézkedni fog. Még egyszer
szeretné kihangsúlyozni, hogy ez az irat a testületei ülést követő nap került benyújtásra, melyben azt
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kezdeményezte, hogy tekintettel arra a tényre, hogy a városban van egy tanácsnok, aki napi nyolc
órában fő állásban végzi ezt a tevékenységet, ezért roppant méltatlannak találná, ha ugyanekkora
tiszteletdíjban részesülne, mint tanácsnok úr. Ezért kezdeményezte, hogy Polgármester úr az
SZMSZ-ben a szokásos módon, a képviselők tiszteletdíjánál a bizottsági pótlékok megállapításának
rendszerében alakítsa ki álláspontját arra vonatkozóan, hogy ez a plusz feladat milyen térítéssel jár.
Ez megtörtént, polgármester úr el is készítette ezt az előterjesztést, amely alapján hamarosan
döntenek. Szeretné elmondani azt is, hogy ha valaki közpénz tolvajlást keres, vagy valamilyen
hálapénz megfizetését keresi, vagy a közpénzek önkormányzat tulajdonába történő törvénytelen
kikerülését keresi, véleménye szerint nem biztos, hogy egy teljesen nyilvános feladatokkal és
felelősséggel járó közmegbízatást kellene vizsgálni. Javasolja inkább azt, hogy az önkormányzatok
és az önkormányzatok tulajdonában lévő gazdasági egységek szolgáltatási szerződései ügyében
lehet annak vizsgálódni, aki ilyeneket keres. Szeretné elmondani, hogy neki Magyarország egyetlen
önkormányzatával nincs, és nem is volt ilyen szolgáltatási szerződése.
Gyenes Levente polgármester: Képviselő úr szavait annyiban megerősíti, hogy valóban ő maga is
telefonon beszélt vele erről a kérdésről az nap, amikor ez a testületi ülés lezajlott, délután tudtak
szót váltani és akkor erről a pénzügyi kérdésről is már beszéltek. Ezek után a következő nap hozta
be Jegyző úrhoz a saját javaslatát, így elég aljasnak érzi ezt a felvetést, legalább annyira aljasnak,
mint amit az egyik képviselő társuk fogalmazott meg, hogy most ki lesz fizetve valamifajta
szolgáltatás ezzel. Azt gondolja, hogy valaki magából indul ki, attól még nem kell egyfolytában
másokat sározni.
Varga Ernő jegyző: Egy kiegészítést szeretne tenni, Sas képviselő úrral, tanácsnok úrral
egyeztettek, és ahogy előterjesztésre került a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, azt
legkorábban november 1-jei hatállyal tudják hatályba léptetni. Sas Zoltán mai napig a tiszteletdíjat
tanácsnoki tisztségben nem vesz fel. Abban is megegyeznek, hogy az új hatályos SZMSZ-nek
megfelelően kéri az ezt megelőző díjazást is. Annyival szeretné még a rendeletet kiegészíteni, hogy
a rendelet-tervezetükben a hatályba lépési időpontot nem határozták meg, ezért javasolja, hogy a
testület úgy fogadja el a rendelet-tervezetet, hogy a kihirdetést követő 4. napon lép hatályba.
Lényegében ez az adott hónappal kezdődne.
Horváth István képviselő: Ahogy a korábbi ülésen jelezte, alapvetően a közbiztonság nem teszi
indokolttá azt, hogy egyértelműen egy közbiztonsági tanácsnokot nevezzenek ki. Mivel itt SZMSZ
módosításról van szó, ennek köszönhetően nemmel fog szavazni.
Gyenes Levente polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi rendelettervezetben foglaltakat, azzal, hogy a kihirdetést követő 4. napon lép hatályba:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének
…/2016.(... ...) önkormányzati rendelete
Gyömrő Város Képviselő – testülete és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
18/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete
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 69.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

A képviselő havi tiszteletdíja (a továbbiakban: alapdíj):
35.000,- Ft/hó
Ha a képviselő egy bizottságnak tagja úgy alapdíjon
felüli tiszteletdíja:
20.000,- Ft/hó
Ha a képviselő kettő bizottságnak tagja úgy alapdíjon
felüli tiszteletdíja:
50.000,- Ft/hó
Ha a képviselő három bizottságnak tagja úgy alapdíjon
felüli tiszteletdíja:
90.000,- Ft/hó
A bizottság elnökének alapdíjon felüli tiszteletdíja
egy vagy több bizottsági tagság esetén is:
115.000,- Ft/hó
A térségi tanácsnok tiszteletdíja, mely magába foglalja
az alapdíj összegét is:
470.000,- Ft/hó
A közbiztonsági tanácsnok tiszteletdíja, mely magába foglalja
az alapdíj összegét is:
235.000,- Ft/hó
A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja:
34.000,- Ft/hó
A hivatal a képviselők és a bizottságok külsős tagjainak tiszteletdíját minden hónap 12.
napjáig átutalja lehetőleg a megadott számlaszámra.
5. §
Záró rendelkezések

Jelen rendelet a kihirdetést követő 4. napon lép hatályba.
Gyömrő, 2016. ………………………
Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve. 2016. …………………..
Varga Ernő
jegyző
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotja a
16/2016. önkormányzati rendeletét
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének
Gyömrő Város Képviselő – testülete és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 18/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete
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 69.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

A képviselő havi tiszteletdíja (a továbbiakban: alapdíj):
35.000,- Ft/hó
Ha a képviselő egy bizottságnak tagja úgy alapdíjon
felüli tiszteletdíja:
20.000,- Ft/hó
Ha a képviselő kettő bizottságnak tagja úgy alapdíjon
felüli tiszteletdíja:
50.000,- Ft/hó
Ha a képviselő három bizottságnak tagja úgy alapdíjon
felüli tiszteletdíja:
90.000,- Ft/hó
A bizottság elnökének alapdíjon felüli tiszteletdíja
egy vagy több bizottsági tagság esetén is:
115.000,- Ft/hó
A térségi tanácsnok tiszteletdíja, mely magába foglalja
az alapdíj összegét is:
470.000,- Ft/hó
A közbiztonsági tanácsnok tiszteletdíja, mely magába foglalja
az alapdíj összegét is:
235.000,- Ft/hó
A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja:
34.000,- Ft/hó
A hivatal a képviselők és a bizottságok külsős tagjainak tiszteletdíját minden hónap 12.
napjáig átutalja lehetőleg a megadott számlaszámra.
5. §
Záró rendelkezések

Jelen rendelet a kihirdetést követő 4. napon lép hatályba.
Gyömrő, 2016. ………………………
Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve. 2016. …………………..
Varga Ernő
jegyző

4. napirendi pont:
Méltatlansági ügy megtárgyalása.

Zárt ülés. Külön jegyzőkönyv tartalmazza.

K.m.f.

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester
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