JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. április 29-én
megtartott rendkívüli ülésén Gyömrőn a Szabadság tér 1. sz. alatt lévő
tanácskozó teremben.

Jelen vannak:

Gyenes Levente polgármester, Balogh Béla, Garamszegi Sándor, Hajdú András
képviselő, Hodruszky Lajos alpolgármester, Mezey Attila alpolgármester,
Nagy Tiborné, Pató Zoltán, Sas Zoltán, Sigmond Zsolt, Székely Attila, Dr.
Tóth János képviselő.

Meghívottként
megjelent:

Kissné Páska Andrea pü. vezető.

Igazolatlanul
távolmaradt:

Murvai Lászlóné Spaits Miklós képviselő.

Igazoltan
távolmaradt:

Garádi István, Szabadi László Dr. Török Gábor képviselő.

Tanácskozási
joggal részt vett:

Varga Ernő jegyző.

Jegyzőkönyvet vezette:

Horváth Ferencné.

Gyenes Levente polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes /12 képviselő van jelen/, az ülést megnyitja.
Aki a meghívón feltüntetett napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület a napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d e k tárgyalása:
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1. napirendi pont:
A 2003. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadása.
/mellékletek!/
Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Hajdú András képviselő:
Kérdése, hogy az elmúlt testületi ülésen észrevételezett hibák, kijavításra kerültek-e?
Kissné Páska Andrea pü.vez.:
Igen.
Gyenes Levente polgármester:
Aki a rendeletet elfogadja, szavazzon.

Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotta a
8/2004. sz. r e n d e l e t é t
a 2003. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról.

2. napirendi pont:
A könyvvizsgálói jelentés elfogadása.
/melléklet!/

Gyenes Levente polgármester:
Kérdés, hozzászólás?
Kissné Páska Andrea:
A testületi ülésen feltett kérdésre a válasz, benne van az anyagban.
A könyvvizsgáló egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott a mai ülésen megjelenni.
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Dr. Tóth János képviselő:
Elég sokat fizetünk a könyvvizsgálónak ahhoz, hogy egy évben egyszer 20 percre megjelenjen a
testületi ülésen. Nem tudja elfogadni, hogy ennyi pénzért egy évben egyszer nem tudja magát
szabaddá tenni.
Gyenes Levente polgármester:
Aki a könyvvizsgálói jelentést elfogadja, szavazzon.

106/2004. /04.29./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
a 2003. évi költségvetéssel kapcsolatos könyvvizsgálói jelentést
elfogadta.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

/Dr. Török Gábor képviselő megérkezett! Jelenlévő képviselők száma: 13 fő./

3. napirendi pont:
A Simon Mihály tér hasznosításáról szóló megállapodás megtárgyalása.
/mellékletek!/

Gyenes Levente polgármester:
A szerződés pár apró dologban módosításra szorult, ezek a módosítások megtörténtek.
Kérdés, hozzászólás?
Dr. Tóth János képviselő:
Nem látta, nem tud nyilatkozni, de úgy gondolja, hogy minimális feltétel, hogy 30 napnál nem
régebbi iratok legyenek becsatolva. Dr. Kiss György az önkormányzat ügyvédje által küldött fax
is több észrevételt tartalmaz a szerződéssel kapcsolatosan, ezt a bizottságnak át kell néznie és
véleményezni kell.
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Nagy Tiborné képviselő:
Az volna a javaslata, hogy a testület hatalmazza fel a polgármester urat, hogy az Ügyrendi és Jogi
Bizottság által elfogadott szerződést írja alá. A javított szerződés kerüljön a következő rendes
ülésre a testület elé.
Gyenes Levente polgármester:
A beterjesztett határozat is ezt tartalmazza, ismerteti.
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

107/2004. /04.29./ sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
elfogadja a Simon Mihály tér hasznosítására vonatkozó
földhasználati jog alapításáról szóló megállapodást az
Ügyrendi és Jogi Bizottság által javasolt módosításokkal.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ügyrendi és Jogi
Bizottság előzetes jóváhagyása után a megállapodást
írja alá.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester:
Köszöni a figyelmet és megjelenést, a testületi ülést bezárja.

K.m.f.

/Gyenes Levente/
polgármester

/Dr. Tóth János/
Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
Jegyzőkönyv-hitelesítő

/Varga Ernő/
jegyző

