
Gyál Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala 
2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. 
 
Szám:                /2020. 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
tagjai részére 
 
 
 
 

M E G H Í V Ó 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
 

2020. június 24-én /szerda/ 18.00 órakor  
 
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tárgyalóterem   földszint  4. (Gyál, Kőrösi út 112-114.)  
 
N a p i r e n d : 
 
Nyílt ülés:  

 
1. Javaslat a Városi Egészségügyi Központ vezetői állás pályázatának elbírálására, magasabb vezető 

megbízására 
2. Javaslat Semmelweis-nap alkalmából jutalmazás céljára történő támogatás nyújtására 

 
Zárt ülés: 
 

3. Javaslat rendkívüli települési támogatások elbírálására 
 

Gyál, 2020. június 17. 
 
 
 
 

      Nagy Gyöngyi s.k. 
              a Bizottság elnöke 

 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
2020. június 17. 
 
 
Nagy Gáborné 
bizottsági titkár 



 
 
 
 
 
 
 
  Tárgy :Javaslat a Városi Egészségügyi Központ 

vezetői állás pályázatának elbírálására, magasabb 
vezető megbízására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 38/2012. (II.23.) sz. határozatával Dr. Molnár Andort öt évre 
kinevezte a Városi Egészségügyi Központ (a továbbiakban: VEK) intézményvezetőjévé, amely munkakört a 
doktor úr 2013 júliusától megbízási jogviszony keretében egészségügyi menedzserként látott el 
részmunkaidőben. A vezetői álláshely betöltésére a pályázat az elmúlt években újra és újra kiírásra került, de 
pályázat azokra nem érkezett. 

Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere 29/2020. (III.30.) sz. határozatával döntött arról, hogy ismételten 
pályázatot hirdet a VEK intézményvezetői (magasabb vezető) állásának betöltésére. A pályázati felhívás 2020. 
április 15. napján jelent meg a Kormányzati Állásportálon (www.kozigallas.gov.hu), valamint az Egészségügyi 
Közlöny 2020/7. számában. A pályázatok benyújtására 2020. május 14-ig – személyesen – volt lehetőség.  

Időközben, 2020. április 2. napján Dr. Molnár Andor levélben, illetve személyesen is jelezte Polgármester úr 
felé, hogy a megbízási szerződését 1 hónapos felmondási idővel meg kívánja szüntetni. Indokai között egészségi 
állapotának megromlása, illetve a koronavírus-járvány által támasztott feladatok drasztikus megnövekedése 
szerepel, melyet megromlott egészségére tekintettel felvállalni már nem tud. 

A kiírt pályázati felhívásra két db pályázat érkezett: 

1. Dr. Sárközy Bence                 (1.sz.melléklet) 

2. Dr. Szécsényi-Nagy Balázs                             (2.sz.melléklet) 

A pályázókat 2020. május 14. napján Polgármester Úr és Alpolgármester Úr személyesen hallgatta meg. Dr. 
Szécsényi-Nagy Balázs pályázata a formai követelményeknek megfelel, a felhívásban kiírt végzettségekkel és 
vezetői gyakorlattal rendelkezik, míg Dr. Sárközy Bence egészségügyi menedzser szakképesítéssel nem 
rendelkezik, ezért megbízása esetén a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési 
követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III.28.) EüM rendelet 4. § szerint vállalnia kell, hogy kinevezésétől számított öt éven belül azt 
megszerzi. Az erről szóló nyilatkozatot a pályázó csatolta, így az ő pályázata is formai szempontból megfelel a 
pályázati kiírásnak. A pályázati dokumentációk lényeges tartalmi információit – különös tekintettel a 
végzettségekre, a pályázók korábbi munkahelyeire – az előterjesztés 3. sz. melléklete összesített formában 
tartalmazza. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4.§ (1) bek. alapján a magasabb vezető és vezető 
megbízás ellátására irányuló pályázatot a munkáltatói jogkör gyakorlója által esetenként összehívott bizottság 
véleményezi. A bizottság tagja között kell lenni: 

a) a megbízási, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlója által kijelölt - megbízási, illetve a munkáltatói jogkörrel 
nem rendelkező - személynek, 

b) a közalkalmazotti tanács tagjának, ennek hiányában a közalkalmazotti képviselőnek, és 

c) a szakma szerint illetékes egészségügyben működő szakmai kamara, ennek hiányában érdekképviseleti 
szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének. 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) számú Kormányrendelettel elrendelt 
veszélyhelyzetre, illetve az előterjesztés készítésének időpontjában a veszélyhelyzet megszüntetésének 
bizonytalan időpontjára a pályázatokat 2020. május 25. napján véleményezésre átadtuk egyrészt az intézmény 
közalkalmazotti képviselőjének, másrészt felkértük a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (a 
továbbiakban: MESZK) Pest Megyei Területi Szervezetét a szakmai véleményük kialakítására a pályázók 
alkalmasságára vonatkozóan. Amennyiben a veszélyhelyzetet a Kormány június folyamán a Képviselő-testület 
üléséig megszünteti, akkor a Szociális és Egészségügyi Bizottság a fenti személyekkel, illetve a MESZK 
képviselőjével kiegészülve személyesen hallgatja meg a pályázókat. 

http://www.kozigallas.gov.hu/


 

 

 

A közalkalmazottak véleménye az előterjesztés 4., míg a MESZK véleménye 5. sz. mellékleteként olvasható. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a döntés meghozatalára. 
 
Határozati javaslat I.: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. Dr. Sárközy Bence,                                  pályázatát elfogadja és  

2020. július 1-től 2025. június 30-ig 

megbízza a Városi Egészségügyi Központ magasabb vezetői feladatainak ellátásával; 

Illetmény: Az intézményvezető illetményét bruttó 640 000.- Ft/hónap összegben állapítja meg, mely 
összeg már tartalmazza a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3.sz. melléklete 
szerinti vezetői pótlékot. 

Felmentés az egészségügyi menedzser végzettség alól: Tekintettel arra, hogy Dr. Sárközy Bence nem 
rendelkezik a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint 
a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. 
(III.28.) EüM rendelet 1. § (1) bek. b) pontjában előírt egészségügyi menedzser szakképesítéssel, ezért a 
(2) bek., valamint a 4. § alapján Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felmentést ad az 
egészségügyi menedzser szakképesítés alól azzal, hogy kinevezésének feltétele, hogy a kinevezéstől 
számított öt éven belül azt el kell végeznie, és az azt igazoló okiratot be kell nyújtania, ennek hiányában 
a vezetői megbízást a Képviselő-testület visszavonja.  

2. felhatalmazza a Polgármestert a megbízással kapcsolatos munkajogi és kincstári intézkedések, valamint az 
esetleges, lényegi döntéseket nem érintő hiánypótlások, javítások megtételére. 

 
Határidő: 2020. június 30. 
Felelős: polgármester 
 
Határozati javaslat II.: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. Dr. Szécsényi-Nagy Balázs                                                  pályázatát elfogadja és  

2020. július 1-től 2025. június 30-ig 

megbízza a Városi Egészségügyi Központ magasabb vezetői feladatainak ellátásával; 

Illetmény: Az intézményvezető illetményét bruttó 640 000.- Ft/hónap összegben állapítja meg, mely 
összeg már tartalmazza a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3.sz. melléklete 
szerinti vezetői pótlékot. 

2. felhatalmazza a Polgármestert a megbízással kapcsolatos munkajogi és kincstári intézkedések, valamint az 
esetleges, lényegi döntéseket nem érintő hiánypótlások, javítások megtételére. 

 
Határidő: 2020. június 30. 
Felelős: polgármester 

Határozati javaslat III.: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. Dr. Sárközy Bence  és Dr. Szécsényi-Nagy Balázs  pályázatát elutasítja, és ezzel a Gyál Város 
Önkormányzata Polgármesterének 29/2020. (III.30.) sz. határozatával a Városi Egészségügyi Központ 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére meghirdetett pályázati eljárását eredménytelenné 
nyilvánítja; 

2. pályázatot hirdet a Városi Egészségügyi Központ magasabb vezetői állás betöltésére az alábbi tartalommal 
és szövegezéssel: 



 

 

 P Á L Y A Z A T I  F E L H Í V Á S 
 

 Közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 Közalkalmazotti jogviszony kezdete:  2020. december 1. 
 Foglalkoztatás jellege:    részmunkaidős, heti 20 óra 
 A vezetői megbízás időtartama:   2020.12.01-2025.11.30. 
 A közalkalmazott által betöltendő munkakör: intézményvezető 
 A munkavégzés helye:    2360 Gyál, József Attila u. 1. sz. 
 Bérezés:      a Kjt szerint 
 Az intézmény jogállása, jogköre:   jogi személyisége: önálló jogi személy 

  gazdasági szervezettel nem rendelkező 
költségvetési szerv (a pénzügyi, gazdálkodási, 
valamint számviteli feladatait – együttműködési 
megállapodás alapján – a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Adó Irodája látja el.) 

 Az intézmény tevékenységi köre:   egészségügyi alapellátás  
        (az alapellátást háziorvosokkal kötött megbízási 

       szerződés útján biztosítja az önkormányzat),  
       szakorvosi ellátás 

        (kórházzal létrejött szerződésben foglaltak szerint 
       kihelyezett telephelyként működik) 

 
A magasabb vezető munkakörébe tartozó lényeges feladatok: 
 

• Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és 
gazdasági működésének valamennyi területét. 

• Gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
• Ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, 

önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére 
előírt feladatokat. 

• Elkészíti és aktualizálja az intézmény szabályzatait. 
• Felel a személyügyi feladatok ellátásáért, szakmai 

együttműködésért a privát praxisokkal. 
• Felel az OEP szerződések megkötéséért. 
• Ellátja a járóbeteg szakellátást érintő koordinációs és 

kapcsolattartási feladatokat. 
• Folyamatosan értékeli a szervezeti egységek és az intézmény 

tevékenységét, munkáját. 
 A megbízás feltételei:   

• orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség; 
• mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser 

szakképesítés; (felmentés kérhető, tekintettel a 13/2002. 
(III.28.) EÜM rendelet 1. § (2) bekezdésére) 

• legalább ötéves vezetői gyakorlat; (felmentés kérhető, 
tekintettel a 13/2002. (III.28.) EÜM rendelet 1. § (2) 
bekezdésére) 

• büntetlen előélet; 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása; 
• magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 

munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a 
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető. 

 
   A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• önéletrajz, szakmai életrajz, 
• intézmény vezetésére vonatkozó program, 
• szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, 
• erkölcsi bizonyítvány, 
• végzettséget, szakmai képzettséget igazoló oklevél/elek 

bemutatása és fénymásolati példánya/ai-nak csatolása, valamint 



 

 

• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban 
résztvevők megismerhetik. 

• amennyiben a pályázó élni kíván az EüM rendelet 1. § (2) 
bekezdés szerinti vezető gyakorlat alóli felmentés 
lehetőségével, a pályázónak a pályázati feltétel alóli felmentés 
lehetőségével, akkor a pályázónak a pályázati feltétel alóli 
felmentésre irányuló írásbeli kérelme. 

• amennyiben a pályázó élni kíván az EüM rendelet 1. § (2) 
bekezdés szerinti (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi 
szintű végzettség) alóli felmentés lehetőségével, akkor a 
pályázónak a pályázati feltétel alóli felmentésre irányuló 
írásbeli kérelme. A felmentés iránti kérelemnek tartalmaznia 
szükséges a pályázó nyilatkozatát, hogy korábban részesült-e 
az EüM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti felmentésben 
továbbá, hogy vállalja, hogy 5 éven belül teljesíti. 

 
   A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

• A pályázatokat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által 
összehívott bizottság, szakma szerint illetékes egészségügyben 
működő szakmai kamara képviselője véleményezi.  

• A kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat a bizottság 
személyesen hallgatja meg, a meghallgatásról jegyzőkönyvet 
készít. 

• A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának 
jogát fenntartja. 

   A pályázat benyújtásának határideje: 
• a Kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv 

internetes oldalán való megjelenéstől számított 30. nap 
A pályázat benyújtásának helye, módja:  

• a pályázatot „a Városi Egészségügyi Központ magasabb vezetői 
pályázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati 
példányban) kell leadni a Gyáli Polgármesteri Hivatal Jogi és 
Intézményfelügyeleti Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
I.em.121.) 

   A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
Az I: és II. határozati javaslat elfogadása minősített, a III. határozati javaslat elfogadása egyszerű 
szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:         Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
 
Gyál, 2020. június 2. 
 
 Nagy József Elek 
 alpolgármester 
Mellékletek: 

1. Dr. Sárközy Bence pályázati anyaga 
2. Dr. Szécsényi-Nagy Balázs anyaga 
3. Összesítő a pályázatokról 
4. VEK közalkalmazottainak véleménye 
5. MESZK szakértői véleménye 
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3. sz. melléklet 

Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere 29/2020. (III.30.) számú határozatában – a törvényi előírásoknak megfelelően – pályázatot írt ki 
Gyáli Városi Egészségügyi Központ intézményvezető (magasabb vezető) állás betöltésére. A vezetői beosztás ellátására való megbízás legfeljebb 
5 évre adható. 

A megbízás feltételei: 
• orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség; 
• mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés; (felmentés kérhető, tekintettel a 

13/2002. (III.28.) EÜM 1. § (2) bekezdésére) 
• legalább ötéves vezetői gyakorlat; (felmentés kérhető, tekintettel a 13/2002. (III.28.) EÜM 1. § (2) 

bekezdésére) 
• büntetlen előélet; 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása; 
• magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• önéletrajz, szakmai életrajz, 
• intézmény vezetésére vonatkozó program, 
• szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, 
• erkölcsi bizonyítvány, 
• végzettséget, szakmai képzettséget igazoló oklevél/elek bemutatása és fénymásolati példánya/ai-nak 

csatolása, valamint 
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. 
• amennyiben a pályázó élni kíván az EüM rendelet 1. § (2) bekezdés szerinti vezető gyakorlat alóli 

felmentés lehetőségével, a pályázónak a pályázati feltétel alóli felmentés lehetőségével, akkor a 
pályázónak a pályázati feltétel alóli felmentésre irányuló írásbeli kérelme. 

• amennyiben a pályázó élni kíván az EüM rendelet 1. § (2) bekezdés szerinti (orvostudományi vagy 
egyéb) egyetemi szintű végzettség) alóli felmentés lehetőségével, akkor a pályázónak a pályázati feltétel 
alóli felmentésre irányuló írásbeli kérelme. A felmentés iránti kérelemnek tartalmaznia szükséges a 
pályázó nyilatkozatát, hogy korábban részesült-e az EüM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti 
felmentésben továbbá, hogy vállalja, hogy 5 éven belül teljesíti. 

 



Refl ektá lás in tézm ényv ezetői pály ázatokra

A Védőnői Szolgálat munkaüírsai áttekintették az intézményvezetőipozícióra beérkezett
pályazati anyagokat. Véleményiink a következő :

Dr. Szécsényi-Nagy Balazs szakmai rátermettsége egyértelmű, korábbivezetőíápasztalaÁi
meggyőzőek.PáIyazatarendkíviil igényes, aztközvetíti, hogy tudja mit akar, továbbá azt,
hogy elképzeléseit miként lehetne kivitelezni. A jövőre nézye megfogalmazottteweipozttív
érzetet keltenek, fióként, hogy erősíteni kívánja a munkavégzés digitflis oldalát, amely az
egészségügyben még nem kiforrott.

Dr. Sárközy Bence pályazata is figyelemre méltó. Brár küllemét tekintve kissé silrányabb,
azonban tntaLmaz számos olyan elemet, amely megcélozza a nagyobb ftiggetlenséget,
törekszik a Jahn Ferenc Dél-pesti Kőrháztől való részbeni elszakadásra, új szakrendelések
elindításar4 a diagnosztika fej lesáésére.

Mindkét pzlyazataíIya9ahangsúlyt fektet ara, hogy Gyál város lakosai minél több és minél
magasabb szintű ellátashoz juthassanak helyben és ne kelljen más teleptilésen igénybe
venniiik mindezt. ApáIyánatokban megielenik a lakosság egészségtudatosságának fejlesáése,
az edukáció, valamint a lakosság egészségi állapotának monitorizálása.

Sok sikert kívánunk Dr. SzécsényiNagy Balazsnak és Dr. Srárközy Bencének, bar nem lesz
könnyu feladatuk, hiszen Dr. Molnar Andor intézményvezető foowos úr magasra tette a lécet.
Mind szakmailag, mind emberileg számíthathrnk ú,bíztlltkabban, hogy azntezmény
vezetése és a védőnők jó kapcsolata az utódlást követően is megmarad.

GyáL,2020június 3.
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Szémann Györgyi '







 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Semmelweis-nap 
alkalmából jutalmazás céljára 
történő támogatás nyújtására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Gyál Város Önkormányzata minden év július elsején tiszteleg a magyar egészségügy napja előtt és ünnepség 
keretében fejezi ki elismerését Gyál Város egészségügyi dolgozóinak. Az ünnepség keretén belül, Semmelweis-
nap alkalmából történik a Dr. Pusztai Lajos Emlékdíj átadása is. 

A közelgő, 2020. évi ünnepség során szeretnénk kiemelt figyelmet szentelni azon egészségügyi dolgozóknak, 
akik az ez év tavaszán kialakult koronavírus járványhelyzetre tekintettel minden erejüket és szaktudásukat latba 
vetve álltak helyt azért, hogy a betegellátás ezen megterhelő időszak alatt is zökkenőmentes legyen, és 
mindeközben ügyeljenek a vírus továbbterjedésének megakadályozására, az orvos-szakmai előírások betartására. 

Tekintettel arra, hogy Gyál Város egészségügyi szakrendeléseit a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és 
Rendelőintézet (a továbbiakban: Kórház) szakorvosai látják el, a Kórház főigazgatója 2020. június 11. napján 
kelt levelében (1. sz. melléklet) Önkormányzatunk segítségét is kéri, hogy a hivatásukat magas színvonalon 
végző egészségügyi dolgozókat megbecsülésük jeleként – lehetőségeikhez mérten – ösztönzőleg jutalmazza. 

Önkormányzatunk már többször bizonyította elkötelezettségét a gyáli lakosok egészségügyi ellátásának minél 
magasabb színvonalon történő biztosítása felé. A Kórházzal való közös munka eredményeként 2017 tavaszán 
mind a szakrendelések számát, mind pedig azok óraszámát növelni tudtuk. 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Kórház kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozóinak 
Semmelweis-napi jutalmazásához bruttó 1 500 000.- Ft összeggel járuljon hozzá. A javasolt összeg a 2020. évi 
költségvetés 5. sz. mellékletének a „Városi rendezvények” soron tervezett, de a járványügyi helyzet miatt 
elmaradt Gyermeknap és Pünkösdi Utcazenei Fesztivál megszervezésére betervezett összeg (1 200 000.-Ft), 
valamint a Böllérfesztiválra tervezett, de arra fel nem használt összeg (300 000.-Ft) terhére biztosítható. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti javaslatot megtárgyalni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. úgy dönt, hogy a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (székhely: 1204 Budapest, Köves u. 1., 

adószám: 15491020-2-43, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10023002-00317210-00000000, 
képviseli:Dr. Ralovich Zsolt főigazgató) részére az intézményben kiemelkedő munkát végző egészségügyi 
dolgozók jutalmazására, a 2020. évi Semmelweis-nap alkalmából bruttó 1 500 000.-Ft egyösszegű 
támogatást biztosít az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.31.) ör. 5. sz. 
mellékletének 5. sorában szereplő Városi rendezvények terhére, 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti döntés végrehajtásához szükséges egyéb intézkedéseket 
megtegye. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta:  Szociális és Egészségügyi Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
 

Gyál, 2020. június 11. 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 
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