JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én, 9.15
órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság
út 1. sz. alatti alpolgármesteri tárgyalójában.
Jelen vannak:

Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila, Hodruszky Lajos
alpolgármesterek. Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Gáspár Krisztián,
Kossuth László, Sas Zoltán, Székely Attila, Tölli László képviselők.

Távolmaradását
előre jelezte:
Spaits Miklós képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Fülöp Szilvia pü. irodavezető
Volcz Zoltánné irodavezető
Az ülésre meghívás nem történt, meghívott nem jelent meg.
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes,10 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontot az alábbiak szerint:
1. Döntés a Gyömrő Város Önkormányzatának stabilizációs programjának elfogadásáról.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontot 10 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

1. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő Város Önkormányzat stabilizációs programjának elfogadásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Átolvasta az anyagot. Ez az anyag egy egyeztetésből származik.
Ennek a programnak az lett volna a lényege, illetve a feladata, hogy lássák, hogy mely
területeken lehet spórolni. Az a kérdése, hogy ezt a számvevőszék látta-e már?
Varga Ernő jegyző: A számvevőszék másfél héttel ezelőtt értesítette az önkormányzatot arról,
hogy az önkormányzat által elfogadott ütemterv alapján lezártnak tekintik a vizsgálatot. Az
ütemtervben meghatározott, konkrét feladatokat és azok végrehajtására vonatkozó határidőket
a képviselő-testület elé terjesztett anyagban láthatták a témát tárgyaló ülésen. Ennek a része
volt a gazdasági stabilizációs program. Ez nem a konkrétumokról szól, hanem az
önkormányzat gazdasági egyensúlyát kell, hogy valamilyen módon szolgálja. Az éves
gazdálkodást az önkormányzatnak ez alapján kell elvégeznie.

Gyenes Levente polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Gyömrő Város Önkormányzata Stabilizációs Programját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
83/2014. (V. 15.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással.
Gyömrő Város Önkormányzata Stabilizációs Programját
az előterjesztett formában elfogadja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja
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