JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének testületi ülésén,
2004. szeptember 27-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó
termében.

Jelen vannak:

Gyenes Levente polgármester, Hodruszky Lajos, Mezey Attila
alpolgármester, Balogh Béla, Garamszegi Sándor, Hajdú András, Nagy
Tiborné, Spaits Miklós, Szabadi László, Székely Attila, dr. Tóth János,
Pató Zoltán, Sas Zoltán Székely Attila képviselő

Igazoltan
távolmaradt:
Tanácskozási
joggal részt vett:

Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné oktatásügyi főtanácsos

Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a testület
ülés határozatképes, ….. képviselő van jelen, a testületi ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Kékesi Péterné vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület a napirendi pontokat ….. igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Napirendek tárgyalása

1. napirend:
A 3 /2004 .(II.12.) szá mú, az Önkormá nyzat 2004. év i költségvetésérő l szó ló rendelet
módosítása .
2. napirend:
Költségvetés féléves beszámolójának elfogadása.
3. napirend:
Po lgármesteri beszá moló a lejárt ha tá ridejű határoza to kró l.
4. napirend:
Po lgármesteri beszá moló a két ülés közötti intézkedésekről.

5 . napirend:
33 /2000 .(XII.12 számú az Önkormányzat vagyo náról szó ló rendelet módosítása.
6 . napirend:
A polgá rmester által beterjesztett határoza ti javasla tok.
6 . 1 . napirend:
A Római Katolikus Egy ház HEFOP 2004 /4 .2 b pályázatána k tá mogatása
6 . 2 napirend:
2004 . év II. félévi mun katerv módosítása.

6 . 3 . napirend:
268/2003.(11.24.) számú Önkormá nyzati ha tá rozat módo sítá sa (Stra nd munkacsoport
felada tkö rének bővítése).
7. napirend:
110.000 m2 aszfa ltozásra kiírt kö zbeszerzési pá lyáza t eredményének meg határozá sa
8 . napirend:
Idősb Pál Mihály Baráti Kör kérelmének elbírálása.
9. napirend:
Az 5 0/2004.(III.8 .) sz. önkormányzati határoza t módo sítá si kérelme.
10 . napirend:
Gyö mrő TÜF Kht. 2 004 . év i (január 0 1-től jú nius 30-ig) pénzügyi tá jékoztatója.
11.

napirend:

Gyö mrői Spo rtegyesület támoga tá si kérelmének megtárgyalása.
12. napirend:
Megállapodás tervezet földhasználati jog alapításáról (1006 Hrsz., Simon Mihály tér) .
13 . napirend:
Szolgalmi jog alapításáró l szóló megállapodá s terv ezet (Csillag Kft.) megtá rgyalása.
14 .
napirend:
032/2 Hrsz-ú ing atla n belterületbe csa tolási kérelme megtá rgyalása.
15 .
napirend:
Gyö mrő Város Vízikö zműveinek üzemeltetésére beérkezett a jánla t megtárgya lá sa .

16 .
napirend:
Gyula i István Maglód, Bem u. 7. sz. a la tti lako s kérelme (0127 /1 Hrsz-ú terület belterületbe
csatolása).
17 .
napirend:
Gyö mrő, Szt Imre utca –Csemetekert elő tti útszakasz rendezésére vo natkozó kérelem
meg tá rgyalása-.
18 .
napirend:
Csatla kozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztö ndíj pá lyáza thoz.
19 .
napirend:
Javaslattétel a Pest megyei kitüntető díjak adományozására.
20 .
napirend:
172/2004.(07.26.) sz. ö nko rmányza ti határo zat által létreho zo tt PEVDI munkacsopo rt
tájéko ztató ja .
21 .
napirend:
Bizo ttsági beszámolók elfoga dása.
- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
- Ipari, Kereskedelmi és Vagyonkezelő Bizottság
- Településügyi Bizottság
- Településügyi Bizottság
- Ügyrendi és Jogi Bizottság
- VOKS Bizottság
22 .
napirend:
Interpellá ciók-bejelentések.

