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JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2003. február 27-i ülésérıl a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Katona Lajos alpolgármester,
Béres János, Czibulka György, Csányi István, Császárné Gyuricza Éva,
Csíkné Timár Éva, Dezsı Zoltán, ifj. Dógi János, Hangya Lajosné,
Jakus Imre, Jenei Bálint, Dr. Kovács Béla, Kovács Mihály, Knapcsek
Béla, Timárné Kozma Ágnes, Vass Ignác, Véháné Szedlák Ildikó
képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Tímárné Binges Irén, Uhrin Zoltánné, Havelda Jánosné, Tóth Lajosné,
Szujó Zsolt osztályvezetık,
Önkormányzati intézmények vezetıi, pártok képviselıi, és a helyi sajtó
képviselıi,
Jakucs Mária, és Szabóné Galambos Éva jegyzıkönyvvezetık

Katona Lajos alpolgármester köszöntötte a Képviselı-testület tagjait, a Jegyzı, Aljegyzı
urat, a hivatal osztályvezetıit, az önkormányzati intézmények vezetıit, azok képviselıit, a
sajtó képviselıit, és minden kedves megjelent érdeklıdıt. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, a 19 fıs tagságból jelen volt 17 fı. Dr. Dávid Imre polgármester az Európai
Unió önkormányzati csúcsértekezletén vesz részt, ezért a mai ülésen nem tud részt venni.
Babos László képviselı távolmaradásának okát nem jelezte.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Béres János és Jenei Bálint képviselıket.
Az érdemi munka megkezdése elıtt tájékoztatta a jelenlévıket, hogy 2003. március 4-én 17
órai kezdettel Dr. Solymosi József az FVM miniszter fıtanácsadója, Európai Uniós szakértı
fórumot tart az Európai Uniós csatlakozás idıszerő kérdéseirıl – mezıgazdaság és
vidékfejlesztés. A fórum helye: a Városháza Nagyterme.
Örvendetes hírként elmlítette, hogy a Lengyelországban mőködı Mosoly Lovagrend
nemzetközi kapitóliuma Mosoly Éredmrendet ítélt meg Hunya Jolánnak a Kis Bálint
Általános Iskola pedagógusának. Magyaroszágon eddig négy fı kapott ilyen érdemrendet. A
nemzetközi kitüntetésre csak gyermekek tehetnek javaslatot. A rend a gyermekek javaslatára
olyan felnıtteket fogad tajai közé, akik bárhol a világon hivatásbeli kötelezettségükön
túlmenıen tesznek valamit a gyermekek boldogulásáért, öröméért, elégedettségéért,
mosolyáért. A maga és a képviselı-testület nevében ezúton gratulált a pedagógusnak,
munkájához további sok sikert és jó egészséget kívánt.
Végezetül kérte a képviselı-testület tagjait, hogy a Nagyenyedi kirándulásra a
jelentkezéseiket az ülés szünetében, vagy a jövı hét elején szíveskedjenek leadni a hivatal
titkárságán.
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Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökeként tájékoztatta a képviselı-testületet,
hogy a bizottság átruházott hatáskörében eljárva formai szempontból megvizsgálta a
polgármester a képviselık és azok hozzátartozóinak 2003. évi vagyonnyilatkozatát. A
vizsgálat során a bizottság megállapította, hogy a vagyonnyilatkozatok a törvényben elıírt
határidıre leadásra kerültek, és formai szempontból a törvényi feltételeknek megfelelnek.
Dezsı Zoltán képviselı napirend elıtti hozzászólásában felvetette, hogy annak ellenére, hogy
az önkormányzat döntése alapján a szennyvízhálózatra csatlakozó ingatlanok tulajdonosai öt
évig kommunális adómentességben részesülnek, még is sokan megkapták az adóbefizetési
csekket erre az évre. Mi ennek az oka?
Ugyanakkor a hóhelyzettel kapcsolatban sokan felvetették, miért másodrendő állampolgárok
azok, akik nem szilárd burkolatú út mellett laknak, mint például a Hantoskerti út, Bezsenyi út,
Mikszáth u és a Budai Nagy Antal út. A lakók panaszkodtak, hogy az említett utcákban
egyáltalán nem vagy csak részlegesen történt a hóeltakarítása. Mindezek alapján a lakosokban
felmerült a kérdés, hogy ki ellenırizte a munkát, és mi alapján fizettek.
További kérdésként vetette fel, hogy a Kossuth u. 20. szám alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlant valóban cigányok vásárolták e meg bontásra.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a felvetésekre, kérdésekre válaszolva elmondta, mint ahogy a
képviselı úr is elmondta, a kommunális beruházás után az ingatlantulajdonosok öt évig
kommunálisadó kedvezményt kaptak, melyrıl a határozatot megkapták. A képviselı-testület
decemberben döntött a helyi adótételek mértékének 2003. január 1.napjától történı
emelésérıl, mely a kommunális adótételt is magában foglalta. Az adótörvényben elıírt
kötelezettség alapján az adózót az adótétel változásról értesíteni kell, viszont a kivetı
határozatban egyértelmően szerepel, hogy azon adózóknak, akik a korábbi határozat alapján
adómentességet kaptak, a kivetı határozatra nem kell fizetniük.
A hóhelyzettel kapcsolatosan tudni kell, hogy valóban sok probléma merült fel, de szó sem
volt az állampolgárok megkülönböztetésrıl. Viszont vannak a városban olyan fıforgalmi
utak, melyek nagymértékben szolgálják a település ellátását. Ezért elsıdlegesen ezen utak
hóeltakarítását kellett elvégezni a település zavartalan ellátása érdekében, ezt követıen került
sor a belterületi utak tisztítására, valamint a külterületen a tanyás ingatlanok
megközelíthetıségének biztosítására. Természetesen idıbeni csúszások elıfordultak, voltak
egyedi problémák, melyeket a Gyomaszolg Kft. ideje, energiája és a rendelkezésére álló
gépparkjának függvényében igyekezett megoldani. Összehasonlítva más településekkel,
összességében Gyomaendrıdön a hóeltakarítás megfelelınek mondható. A munkálatokat a
városvezetés részérıl többen és több alkalommal is ellenırizték. A napközbeni ellenırzést a
Gyomaszolg Kft. ügyvezetıje végezte.
A Kossuth u. 20. szám alatti ingatlan bontása nem történt meg, az ingatlan értékesítésrıl a
Képviselı-testület nem döntött. Felmérések történtek a tekintetben, hogy az ingatlan bontása
mennyibe kerülne és mennyi idıt venne igénybe.
Halászné Dr. Balog Erzsébet a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Közalkalmazotti
Tanácsának elnökeként a képviselı-testület január 30-i ülésén hozott -az intézmény
létszámleépítésével kapcsolatos döntéshez kívánt észrevételt tenni:
Tudomása van arról, hogy a létszámleépítésre vonatkozó kérelmet az intézményvezetıje
nyújtotta be a képviselı-testület felé, és azt is tudni véli, hogy ezt mi miatt tette. Ehhez csak
annyit kívánt hozzátenni, hogy az évek alatt találkozott már olyan Polgármesterrel, aki
zsarolta az intézményvezetıt, - tette ezt egyéni érdekbıl, vagy sem, - de volt olyan is, aki a
véleménye elmodása után úgy nyilatkozott: ha bárkinek elmondja, letagadja, és akadt olyan
is, aki személyes ellenszenvét hatalmával akarta kifejezni.
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A képviselı-testület fent említet döntését a szakmai, dolgozói oldalról tekintve szerette volna
megvilágítani, ami alapján a tisztelt képviselık eldönthetik, helyesen döntöttek e. Elsıként a
pedagógiai programot említtette, melyrıl tudni kell, hogy azt az iskolák állítják össze,mehatározott csoportlétszámmal, órakerettel, plusz foglalkozásokkal,- melyet átnyújtanak az
önkormányzatnak, mint fenntartónak. Az önkormányzat a pedagógia programot
megvizsgáltatja, - és ha olyat talál benne, ami nem az alapfeladatot szolgálja, úgy azt kihuzza,
- ha nem, úgy azt jóváhagyja és visszaadja az iskolának. A pedagógiai programmal biztosítani
kell azt a lehetıséget, hogy az abban foglaltakat az iskola végrehajtsa. A kimondott
létszámleépítéssel viszont ez nem valósítható meg.
Másodsorban lényeges kérdésként vetıdik fel, hogy spórol e meg pénzt az önkormányzat
azzal, hogy olyan dolgozókat küld el, akik a megérdemelt nyugdíjukat is élvezik Utána járva a
dolgoknak, arra a megállíptásra jutott, hogy nem, mivel a törvény értelmében a felmentési
idıre járó illetményt az önkormányzat megigényelheti pályázat útján, amit nyilván meg is fog
tenni. Viszont ennek a négy fınek a ledolgozott évek alapján – ami nem kevés – az utolsó
munkában töltött napon jár a jubileumi pénz, ami öt havi munkabérnek megfelelı összeget
jelent. Így az önkormányzatnak többet kell kifizetni, mint amennyit vissza tud igényelni.
Persze a visszaigénylés sem biztos, ugyanis, ha az intézmény vezetıje ezt a négy embert
létszámleépítéssel küldi el, úgy bár törvénysértést követ el, de a visszaigénylésre meg van a
lehetısége, viszont, ha nem így küldi el a négy dolgozót, nem követ el törvénysértést, de
visszaigénylésre sincs lehetısége.
Mindezeken túlmenıen érdemes szólni az intézmény pedagógus létszámának alakulásáról is.
Az iskola 2002/2003. évi munkaterve alapján 64 fı álláshely van biztosítva az intézmény
részére, ebbıl 4 fı álláshelyet az ott lévı 60,5 fı lát el túlórában. A 60,5 fıbıl 5,5 fı
szerzıdéses. Az 5,5 fıbıl egy fı olyan nyugdíjas, aki évek óta nyugdíjas, szerzıdés alapján
látja el a feladatát. 2 fı nem rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel.
Mindezekbıl következik a kérdés: jogos e ez a létszámleépítés?
2003. január 26-án az intézményvezetıje a Polgármester úrral készített egy interjút, melybıl
két kérdést, és az azokra adott választ kívánta ismertetni.
Mi a véleménye az intézmény szakmai munkájáról? – Úgy érzem az intézményben nagyon
sok jó pedagógus van, de van gyenge pedagógus is. Vannak igazi pedagógusok és vannak,
akik csak álláshelynek tekintik az iskolát. Kontra szelekció alól nem mentesül ez az
intézmény sem. Mindez esetlegesen a szakmai munkában is megmutatkozik.
Milyen javaslatot, elvárást, észrevételt fogalmazna meg az inétzmény mőködésével
kapcsolatban? – Csak egyet: csak az tanítson, aki szereti a gyermekeket. Aki nem szereti, aki
csak munkahelyének tekinti és nem hivatásának, attól váljon meg az intézmény, és tegye
lehetıvé, hogy a munkát, szakmát szeretı, hivatásáért élı pedagógusok dolgozzanak.
Mind a négy a létszámleépítésben érintett pedagógus nevében kikérte azt, hogy azok közé a
pedagógusok közé tartozónak tekintsék ıket, akik nem szeretnek tanítani, nem jól tanítanak és
nem jól dolgoznak.
A közalkalmazotti tanács elnökeként lehetısége volt betekinteni abba az iratanyagba,
melyben az intézmény vezetıje jelezte, milyen változást kíván létrehozni. Tudomása van
arról, hogy az igazgatónı a jövıévtıl csoport összevonást tervez, 5. osztályban egy csoporttal
kevesebb lesz, mint jelenleg, ugyanakkor szándékában áll egy napközis csoportot is
megszüntetni. Ez viszont egyáltalán nem biztos, hogy lehetséges. Jelenleg a napközi otthoni
munkát a nagy létszám miatt csoportbontásban látja el az iskola. Az egyik csoportban
pedagógiai aszisztens látja el a pedagógiai munkát, ami nem egészen szabályos.
A mai ülés napirendjei között a normatív állami támogatás elszámolása tárgyú
elıterjesztésben olvasható, hogy a fogyatékos tanulók részére normatívaként kapott összegbıl
8.873 e Ft a megmaradó összeg. Ezt adják oda az iskolának.
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Ugyanakkor tudomása van arról is, hogy a szerzıdéses álláshelyek mellett három fı új
munkaerı felvételének szükségességét jelezte az intézményvezetıje a fenntartó felé, ahhoz,
hogy a 2003/2004-es tanévet zökkenımentesen tudja kezdeni az iskola. Ebbıl következıen
ismételten felmerül a kérdés; akkor miért kell elküldeni a négy fı pedagógust?
Hangsúlyozni kívánta, hogy az itt elmondott észrevételei nem az intézményvezetıje ellen
irányulnak, inkább az az érzése, hogy az igazgatónı kényszer hatására tette meg ezt a lépést.
Személy szerint már öt éve annak, hogy nem látogatja a képviselı-testület üléseit, azért, mert
hagyták dolgozni. Tette azt, amihez ért, és ami a munkája – tanított és nevelt.
Bár az érintett négy fıbıl személye az egyik, de észrevételeit nem a maga, hanem a négy fı
érdekét képviselve mondja el. Arra, hogyan tanított, nevelt, ne ı, hanem a tanítványok és a
szülık adják meg választ. Ha majd nem teheti azt, amit szeret, és érzése szerint maximálisan
jól is csinált, újra itt fog ülni a testületi üléseken és figyelemmel fogja kísérni a törvényesség
és korrekt tájékoztatás lényegét. Itt kívánta megjegyezni, hogy amióta tudomása van a
képviselı-testület ezen döntésérıl, utána nézett dolgoknak és nem egy olyat talált, ami az
önkormányzat intézkedései, határozati, végrehajtásai között nem törvényes. Ha szükség lesz
rá a megfelelı helyen és idıben ezeket nevesíteni fogja.
Az Érdekegyezetı Tanács legutóbbi ülésén az önkormányzat 2003. évi költségvetési
tervezetének tárgyalásakor, megkérdezte a Polgármester úrtól, hogy abból a plusz pénzbıl,
amit a Kormány biztosított az önkormányzatoknak a pedagógus béremelésébıl eredı hiányok
pótlására, mennyit használtak fel erre a célra. Továbbá megkérdezte azt is, hogy a megjelent
pályázati kiírások közül, melyikre nyújtottak be pályázatot azért, hogy ne kelljen az
intézményektıl pedagógust elküldeni. Ezen kérdések feltétele után a polgármester úr olyan
sértı, kiabáló hangnemben beszélt vele, melyet akkor ı kikért magának, és kérte a maga
tiszteletét.
Kiegészítve, amit a hozzászólása elején mondott, volt olyan polgármester is, aki úgy
nyilatkozott: ı azt fogadtat el a testülettel, amit akar. Csak reménykedik abban, hogy ez az
itteni képviselı-testületre nem vonatkozik.
Befejezésként kérte a Tisztelt testületet tárgyalja újra a létszámleépítéssel kapcsolatos
elıterjesztést, a tanulók, az iskola érdekeit tartva szem elıtt, hiszen mindannyiunk
legdrágább, legféltettebb kincse a gyermek, - ne hozzanak olyan döntést, ami az ı kárukra
lenne.
Katona Lajos alpolgármester további napirend elıtti hozzászólás nem volt, így az ülés
napirendjére tett javaslatot. A meghívóban szereplı napirendeket az alábbiak szerint javasolta
kiegészíten:
20. napirendként az EU csatlakozással kapcsolatos rendezvénysorozat, 21. napirendként a
Helyi Birtokhasznosítási bizottságba tag delegálása, és 22. napirendként Közmunka pályázat
tárgyú elıterjesztések kerüljenek megvitatásra.
Császárné Gyuricza Éva képviselı kérte, hogy az elmúlt ülésen a Gyomaendrıd város
drogprevenciós programjának bıvítése tárgyában benyújtott képviselıi indítványt, melyet
személye és Dezsı Zoltán képviselı úr írt alá, a 4.napirendként szerepeltetett támogatást
szolgáló alapok pályázati kiírása tárgyú elıterjesztés vitájánál vegyék figyelembe.
A képviselı-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú 17 igen szavazattal támogatta és az
alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
25/2003. (II. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. Gyomaendrıd Város Önkormányzata 2002. évi költségvetésérıl szóló többször módosított
rendelet módosítása
2. Gyomaendrıd Város Önkormányzata 2003. évi költségvetésérıl szóló rendelet-tervezet
3. A 2002. évi normatív állami támogatás elszámolása
4. Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
5. Tourinform Iroda tartós üzemeltetésére beérkezett pályázatok értékelése
6. Intézményhálózat racionalizálása - a Jókai úti Óvoda közoktatási megállapodás keretében
történı üzemeltetése
7. Az endrıdi Tájház és Közösségi Ház 2002. évi tevékenységérıl készült beszámoló
8. Beszámoló a Városi Családsegítı Központ 2002. évi munkájáról
9. Városi Könyvtár és Tájház 2003. évi belépı díjainak alakulása
10. Óvodai és általános iskola beíratás idıpontja
11. Szúnyoggyérítési megállapodás módosítása
12. Kistérségi Koordinációs Program pályázat benyújtása
13. Vészhelyzet rendkívüli védekezéssel
14. Önálló statisztikai kistérségi kialakításának kezdeményezése a KSH-nál
15. A „Hármas-Körös” Területfejlesztési Társulás alapító okiratának módosítása
16. A „Hármas-Körös” Területfejlesztési Társulás Megállapodásának módosítása
17. Hısök u. 66/A. sz. alatti szolgálati bérlakás kiutalása
18. Közvilágítás bıvítési igények
19. Endrıdi Cuti Kft. Kérelme
20. EU csatlakozással kapcsolatos rendezvénysorozat
21. Helyi Birtokhasznosítási Bizottságba tag delegálása
22. Közmunka pályázat
23. Bejelentések
Határidı: azonnal

Katona Lajos alpolgármester az elsı napirend megtárgyalása elıtt a lejárt határidejő
határozatok végrehajtásáról készült jelentéssel kapcsolatban kérte a képviselık véleményét,
hozzászólásaikat.
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Dezsı Zoltán képviselı a maga részérıl furcsának tartotta, hogy a jelentésben 1997-1998
évben hozott határozatok végrehajtásáról is szó van. A 362/1999.(XII.16.)Kt. Sz. határozat
végrehajtására adott jelentésben a helyi kábel Tv hálózat kiépítésének helyzetérıl
olvashatunk, hogy a határozat megszületése óta milyen fejlemények történtek ebben a
kérdésben. A jelentést elolvasva az alábbi kérdések merültnek fel részérıl: 2000-ben elkészült
tervek április –szeptember között 3600-3800 vételi hely üzembeállításáról szóltak. Ezt
követıen 2001-ben a FiberNet Rt. tájékoztatta az önkormányzatot, a kész tervek teljes
településre vonatkozó elkészítésérıl, majd 2001. októberben egy 150 millió Ft értékő
beruházás elindításáról. 2002. szeptember 16-án Urbán Péter a FiberNet Kelet-Magyarországi
területi képviselıje tett látogatást, akinek a jelentés megfogalmazása szerint „ nagyvonalú
megújulási ígéreteit lehőtötték a több éve húzódó megvalósíthatatlan beruházásokkal való
szembesítéssel” Ezt követıen szeptember 26-án a területi képviselı ismételten egyeztetett a
városvezetéssel, ennek eredményérıl viszont a szeptemberi testületi ülésen már nem kapott
tájékoztatást a testület. A polgármesternek kötelessége lett volna a tájékoztatás adás, annál is
inkább mert máig nem tudni, miért nem halad a kábelTv hálózat további kiépítése
Gyomaendrıdön. A lakosság jogosan teszi ezt szóvá. A jelentés szövegébıl az érzıdik, hogy
talán a városvezetés sem tesz meg mindent az elırehaladás érdekébben. Arra kért választ,
hogy ténylegesen most hol tart a kábelt Tv kiépítésével kapcsolatos tárgyalás. Tudomása
szerint az önkormányzat az elvi támogatáson kívül egyéb kötelezettséget nem vállalt ezzel
kapcsolatban. Amennyiben lehetıség lenne rá, érdemes volna más beruházó céggel tárgyalni
a hálózat kiépítésérıl, annak minél elıbbi megvalósulása érdekében.
Kérdezte továbbá, hogy egy határozat végrehajtásárért hogyan lehet felelıs egy
önkormányzati intézmény. Pl: Kis Bálint Általános Iskola, Zeneiskola stb., a felelıs miért
nem egy konkrét személyhez kötött.
Végezetül arról kért tájékozatást, hogy a 203/1999.(VII.29.)KT. Sz. a bőnmegelızési
koncepció elızetes vitája tárgyú határozat végrehajtásáról ez idáig miért nem kapott a testület
jelentést, mikor annak határideje 1999. szeptember 30 volt. A jelentés szerint a határozatban
foglaltak a mai napig nem kerültek végrehajtásra. Miért van ez így?
Összegezve megkérdezte, miért van az, hogy a mai 2003. február 27-i testületi ülésen kell a
testületnek 1997, 1998, és 1999 évi határozatok végrehajtásáról tudomást szerezni.
/Babos László képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 18 fı./
Megyeri László aljegyzı a kérdések egyrészére válaszolva elmondta, a jelentésbe azért
kerültek ilyen régi határozatok is, mert azok számítógépes nyilvántartásában egy döntés
végrehajtásárért több hivatali felelıs is megjelelölésre kerül. Ezek közül pedig vannak olyan
kollégák, akik ma már nem dolgoznak a hivatalban, így az ı személyükre a határozatok
végreghajtása figyelmetlenségbıl tovább nem került lejelentésre. Ezek a határozatok most
kerültek leválogatásra, lejelentésre, köztük a helyi kábel Tv hálózat kiépítésének helyzete.
Ezzel kapcsolatban hangsúlyozni kívánta, hogy ez a jelentés már egyszer szerepelt a
képviselı-testület anyagában, akkor egészen a 2002. szeptemberi eseményekig tájékoztatást
kaptak. Ahogy a jelentésben is szerepel 2002. szeptemberében Urbán Péter a Kft firssen
kinevezett területi igazgatója látogatást tett a polgármester úrnál és elmondta, áttekintve a
területéhez tartozó helyzetet, úgy látja Gyomaendrıdön nem úgy halad a kábel Tv fejlesztés,
mint ahogy azt annak idején a Kft. megígérte. Elmondása szerint ı ezt szeretné a holtpontról
elmozdítani, és mindent megpróbál elkövetni ennek érdekében. Ehhez elıször szerette volna
felmérni a lakossági igényeket. Akkor a polgármester úr határozottan kifejtette, hogy itt már
nem ígéretekre van szükség, hanem konkrét cselekvésre, a lakosság kedélyének borzolása
nélkül. A városvezetés részérıl javaslatként felmerült, hogy a korábbi felmérések alapján a Fı
út, Hısök út, Árpád u körüli részen valószínő, hogy kisebb beruházási összeggel elindulhatna
a hálózat kiépítése, de ennek kockázatát a Kft.-nek kell felvállalni. Ha a lakosság azt látja,
hogy ez a folyamat elindult, biztos, hogy lelkesebben lesz a hozzáállás is.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı a képviselı úr további kérdéseire válaszolva hangsúlyozta, a 19971999 terjedı idıszakra vonatkozó határozatok jelentıs részének végrehajtásáról a képviselıtestület már kapott tájékoztatást. Ezen határozatok ugyanis több pontból állnak, melyek
részeseményeket taglalnak az adott folyamatban. Ennek megfelelıen ezen határozatok
lejelentését technikai jellegőnek kell tekinteni, hiszen az egyes folyamatok lezárásról egyszer
már döntött a testület.
A felelısıket illetıen: amennyiben az intézmény kerül megnevezésre, természetesen, úgy
annak vezetıje,- aki az intézményt képviseli,- lesz a felelıs az adott határozat végrehajtásáért.
Ezen un. régi határozatok végrehajtására adott jelentésének annyiban van jelentısége, hogy
ezáltal a képviselı-testület egy átfogó képet kap arról, hogy 1997-tıl napjainkig milyen
események voltak a város és annak intézményeinek életében.
Katona Lajos alpolgármester a fentiekhez kapcsolódóan elmondta, szomorú, hogy a Kábel
Tv kérdésében a város nem tudott elırébb lépni, ugyanakkor ennek megoldása sem látszik.
Véleménye szerint, elıre lépés csak akkor történik, ha egy tıkeerıs vállalkozó legalább a
hálózat egyrészt tovább építi, amivel helyreállítható lenne a lakosság bizalma. Mint ahogy
Dezsı Zoltán képviselı úr is mondta, lehet, hogy más céget is érdemes lenne megkeresni.
Dezsı Zoltán képviselı a bőnmegelızési koncepcióval kapcsolatos felvetésére kért választ.
Dr. Csorba Csaba jegyzı válaszában elmondta, a határozat a bőnmegelızéssel kapcsolatban
a településen megteendı szükséges intézkedéseket taglalta, illetve azt vizsgálta, hogy a
megyei bőnmegelızési koncepcióval kapcsolatban milyen intézkedéseket kell tenni. A
határozat a megyei Közigazgatási Hivatalnak megküldésre került. Arról, hogy a megyei
koncepcióba a helyi bőnmegelızési koncepció hogyan illeszekedett be, nincs. A helyi
koncepció egyik leglényegesebb kérdése a polgárır egyesület újra indítása volt. Ez
megtörtént, a rendırséggel jó kapcsolat alakult ki. Másodsorban a közterület-felügyelet
létszámának bıvítése került megfogalmazásra, erre viszont nem került sor, mert az
önkormányzat pénzügyi helyzete nem tette lehetıvé a létszámintézkedés megtételét. Ezeken
túlmenıen jelentıs része volt a Dada program erısítése, melyre a képvsielı-testület minden
évben pénzösszeget különített el a költségvetésben. Megfogalmazódott továbbá, hogy
lehetıség szerint akár lakásállománnyal, akár más technikai jutattással javítsák a rendırség
helyzetét. Ezzel kapcsolatban folyamatos tárgyalásokat folytattak, és amikor a rendırség
létszámbıvítésre kapott lehetıséget, akkor az önkormányzat lakáshoz jutattás formájában
nyújtott segítséget.
A lejárt határidejő határozatok jelentésével kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem
hangzott el a Képviselı-testület a jelentést 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
26/2003. (II. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2/1997.(I.21.), 4/2000.(I.27.),
4/2001.(I.25.), 5/2000.(I.27.), 6/2000.(I.27.), 10/2003.(I.30.), 13/1999.(I.28.),
14/1999.(I.28.),
16/1999.(I.28.),
17/1999.(I.28.),
18/19999.(I.28.),
20/1997.(I.23.),
24/2000.(I.27.),
33/1999.(I.28.),
35/1999.(I.28.),
36/1999.(I.28.),
38/2002.(II.28.),
40/2001.(II.22.),
48/1999.(II.25.),
53/1997.(II.27.), 74/2000.(III.30.), 79/1999.(III.11.), 81/2002.(III.28.),
82/1999.(III.11.), 91/2002.(III.28.), 101/2002.(IV.25.), 106/1999.(IV.29.),
107/1999.(IV.29.), 125/1999.(IV.29.), 131/1997.(IV.10.), 135/1999.(V.27.),
137/1999.(V.27.), 151/2000.(VI.29.), 154/1999.(V.27.), 161/2002.(VI.27.),
163/1999.(VI.24.), 164/1999.(VI.24.), 166/1999.(VI.24.), 167/1999.(VI.24.),
168/1999.(VI.24.), 169/1999.(VI.24.), 170/1999.(VI.24.), 171/1999.(VI.24.),
172/2002.(VII.25.), 173/1999.(VI.24.), 174/1999.(VI.24.), 182/1997.(V.29.),
189/1998.(VII.30.),
196/1999.(VII.29.),
198/1999.(VII.29.),
201/1999.(VII.29.), 202/1999.(VII.29.), 203/1999.(VII.29.), 224/2002.(XI.4.),
231/1998.(IX.17.), 232/1998.(IX.17.), 251/1999.(IX.23.), 253/1997.(VIII.7.),
262/1999.(IX.23.), 268/2002.(XI.4.), 270/1999.(IX.23.), 270/2002.(XI.4.),
285/1999.(X.28.), 290/1999.(X.28.), 291/2002.(XI.21.), 297/2002.(XI.21.),
298/1999.(X.28.), 298/2002.(XI.21.), 315/2002.(XII.19.), 324/1999.(XI.25.),
326/2002.(XII.19.),
327/2000.(XII.21.),
355/1999.(XII.19.9,
362/1999.(XII.16.),
355/1999.(XII.19.),
362/1999.(XII.16.),
365/1999.(XII.16.),
368/1999.(XII.16.),
383/1998.(XII.15.),
386/1998.(XII.15.), 392/1998.(XII.15.)KT. Sz. határozatok végrehajtásáról
készült jelentést elfogadta.
Határidı: azonnal
1. napirendi pont
A 2002. évi költségvetésrıl szóló rendelet módosítása
Katona Lajos alpolgármester elmondta, a rendelet módosítását a képviselı-testület által
hozott döntések, az intézmények saját hatáskörben módosított elıirányzatai, és a
fıhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési
változásai tették szükségessé.
Kérte a képviselı-testületet a rendelet megalkotására. A döntés elıtt felhívta a figyelmet,
hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
5/2003.(…..)KT. Számú rendeletét
az önkormányzat 2002. évi költségvetésérıl szóló
1/2002.(II.5.)KT. Számú rendelet módosításáról
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2. napirendi pont
Az önkormányzat 2003. évi költségvetésérıl szóló rendelet-tervezet
Katona Lajos alpolgármester elıztesen annyit kívánt elmondani, hogy a költségvetés
összeállítását alapos munka elızte meg, több egyeztetı fórumon ment keresztül, és az ott
elhangzott javaslatok, módosítások átvezetése után került a testület mai ülésére beterjesztésre
a végleges elfogadás céljából. Nyilván, hogy olyan költségvetés nincs, ami mindenkinek a
tettszésére lenne, az viszont biztos, hogy ennek a költségvetésnek a város mőködıképességét
kell biztosítani.
Felkérte a képviselı-testületet a napirendi pont megvitatására.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a vita elıtt a rendelet –tervezet 9. § /2/ és /3/ bekezdésének utolsó
mondata módosítására tett javaslatot, mely szerint …..4 fı pedagógusi állás és 2 fı óvónıi
állás végleges létszámcsökkentést hajtson végre a költségvetési rendelet kihirdetését követı
90 napon belül.
Kérte a Tisztelt Képviselıket, hogy a rendelet megalkotása során a javaslatát módosító
indítványként vegyék figyelembe.
Csíkné Timár Éva a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke hozzászólásában elmondta,
mint ahogy az alpogármester úr is említette a költségvetés összeállítását alapos elıkészítı
munka elızte meg. Mint emlékezetes a december havi ülésre megkapták a költségvetési
koncepció elızetes vitanyagát, mely jelentıs mértékő hiány mutatott. Attól kezdıdıen
folyamatos egyeztetések történtek, bizottság elnöki és bizottsági, szinten egyaránt.
Röviden ismertette a pénzügyi bizottság költségvetéssel kapcsolatos álláspontját és a javasolt
intézkedéseket.
A felújításra és fejlesztésre fordítható pénzeszöközt a nagyvolumenő hiány miatt január
hónapban jelentısen csökkenteni kellett, ami azt jelentette, hogy az intézmények és a hivatal
által tervezett kisebb mérető felújításokat ki kellett húzni a költségvetésbıl. Megnézték a fı
tendenciákat a bevételek és kiadásokra vonatkozóan. Ezzel kapcsolatban elsı kérdésként az
merült fel, hogy a közalkalmazotti béremelés kapcsán mi és hogyan változott a
normatíváknál. A normatív állami támogatások a kötött felhasználású támogatásokkal együtt
összesen 130 millió Ft-al növekedtek a 2002. évi normatívához képest. Ez kb. 17 %-os
növekedésnek felel meg, a költségvetési teljes bevételének 19,7 %-a. E bevétel növekedés
mellett a polgármesteri hivatal és intézményeinek mőködési kiadása közötti személyi
juttatások, és annak járulékai összességében 215 millió Ft-al magasabbak az elızı évi
elıirányzatnál, amely 26 %, járulékok tekintetében 21 %-os növekedést jelent. A TÁH
jelentése szerint országos szinten a közalkalmazottak normatíváinak emelése kapcsán mintegy
183 milliárd Ft-os költségnövekedés jelentkezett, melyet az önkormányzatok a normatívákban
csupán 113 milliárd Ft-ban kaptak meg. Mi az, ami emellett azért kedvezıen változott? Az
un. átengedett személyi jövedelemadók nagysága összességében 200 millió Ft-al növekedett,
így a decemberben elırejelzett költségvetési hiány ezeknek az adótételeknek az emelkedése –
és a saját intézkedések – kapcsán jóval kisebb mértékőre tudott zsugorodni.
Ki kell emelni, hogy a felhalmozási célú bevételek 2.019 millió Ft-ot tesznek ki. Ez azt
jelenti, hogy az önkormányzat a saját normatíva és átengedett közpénzek mellett olyan sikeres
pályázatokat nyújtott be, amely az összes bevételeinek 53 %-át jelentik. Ez mindenképpen
pozítiv eredményként értékelendı.
Összességében a város 4.690 millió Ft-ból gazdálkodhat, ami 800 millió Ft-al haladja meg az
elızı évit, és több mint a fele fejlesztésre fordítható.
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A 7. sz. mellékletben került levezetésre, miszerint vizsgálni kell az önkormányzatoknak azt,
hogy a mőködésben a bevételek és kiadások és a fejlesztésre fordítható bevételek és kiadások
kapcsán hol jelentkezik forrátöblete és forráshiánya. Számára elgondolkodtató az a tény, hogy
a mőködési kiadások fedezeteként gondolja a központi költségvetés azt, hogy besorolja az
összes SZIJ átadott részt, az összes átvett pénzeszközt, a polgármesteri hivatal összes
adótételét és egyéb bevételét, és a hiányt ezután kezdi el vizsgálni. Ez egyáltalán nem Eu
komfort lépés, hiszen állampolgárként vagy vállalkozóként befizetett adóból, elég jelentıs
összeg befolyik a város kasszájába, amit nem biztos, hogy a mőködésre kellene fordítani.
A normatívák mellett az összes bevételt besorolja abba, hogy vizsgálja a hiány mértékét, és
amikor a forráshiányos önkormányzatok valamilyen pályázati lehetıséget akarnak
kihasználni, e miatt nem fognak tudni. Mit lehetet ilyen esetben tenni? Kénytelenek voltak a
felújítási kiadásokat egészen kismértékőre lefaragni, meghagyva azokat a tételeket, amelyek
mindenképpen szükségesek, illetve az intézmények részére a pályázati lehetıségekhez a saját
erıt megadni.
Az írásos elıterjesztés részletesen tartalmazza azokat a létszámintézkedéseket, amit a
fenntartó kénytelen megtenni annak érdekében, hogy finanszírozhatóvá válljon a városi
intézmények mőködése. A relatív kevesebb normatív támogatás mellett a gyermeklétszám az
elmúlt évihez viszonyítva az általános iskoláknál 1232 fırıl 1119 fıre csökkent, amely
egyértelmően pedagógusálláshely csökkenést eredményez. Hangsúlyozni kell azonban, hogy
a létzsámintézkedés nem csak a pedagógusokra, hanem más intézményekben dolgozókra is
vonatkozik.
Megítélése szerint azért sikerként könyvelhetı el, hogy a város ilyen feszített költségvetés
mellett is az elkezdett beruházásokat ebben az évben be tudja fejezni, új pályázatokat tud
indítani a fejlesztési kiadásai között. Kiemelésre méltóak a legnagyobb nagyságrendő tételek:
szennyvízberuházás II-III ütem 637 millió Ft, szennyvízberuházás IV. ütem 390 millió Ft, a
kommunális hulladéklerakó 583 millió Ft, a liget-fürdı teljes felújítása 582 millió Ft. A városi
gondozási központnak 16 új bérlakás építésére tervett összeg 160 millió Ft, a Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda épületberuházása 635 millió Ft, melybıl csak az elindításhoz
szükséges 120 millió Ft lett az ezévi költségvetésbe beépítve. Ezen beruházások saját erı
nagyságai egy külön részletezı táblában kerültek bemutatásra. A közel 2 milliárd Ft értékő
fejlesztéshez 382 millió Ft-ot kell a város költségvetésébıl biztosítani, ami nagyon jó
aránynak tekinthetı.
Az intézményeket érintıen szólni kell arról, hogy nem csak az iskoláknál jelentkeznek
problémák, ugyanis az elızetes egyeztetések alapján úgy tőnik, hogy a normatívák ezévi
módosítása az óvodákat érinti legkedvezıtlenebbül. Tény, hogy a szeptemberi
közalkalmazotti béremelésre kapott kiegészítı normatívák teljesen nem épületek be az ezévi
alapnormatívákba, aminek következtében az óvodáknál jelentıs hiány keletkezett.
Ugyanakkor el kell mondani, hogy a TÁH a férıhelyek szerinti finanszírozást biztosítja, a
többlet létszámra az óvoda nem kapja meg a normatívát. A közalkalmazotti béremelés magas
bérszintje mellett férıhelytıl jelentısen pozitíva eltérı gyermeklétszám komoly gondot okoz
az óvodák mőködésében. Bár az önkormányzat kiegészítı támogatása teljes
gyermeklétszámra irányúl, de ennek bevételi oldalon jelentkezı kicsi aránya nem tudja a
normatíva csökkenést kompenzálni. Ennek alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
részérıl javaslatként fogalmazódott meg a képviselı-testület felé, hogy az óvodák normatíváit
most a tervezet szerint hagyja jóvá, és a március havi ülésre dolgozzanak ki a 2003 évre
vonatkozó egyszeri támogatási lehetıséget, melyben figyelembe veszik a gyermeklétszám
változását, az egyéb fajlagos költségeket.
Megkívánta még említeni, hogy az ifjúság szabadidejének kultúrált és hasznos eltöltésére
szervezett programokra 800 e Ft-ot biztosított az önkormányzat, a sportcélú feladatok
finanszírozására 13.623 e Ft áll rendelkezésre, míg a civilszervezetek támogatási alapja 7.219
e Ft.
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Összegezve az ezévi költségvetés jelenlegi helyzetét, megállapítható, hogy az egyenlıre
hiánnyal zár. A bevételek csak úgy álltak össze a mőködási kiadásokkal, ha 59 millió Ft
rövidlejáratú hitelt vesz fel az önkormányzat, amely megítélése szerint ésszerő és nagyon
takarékos gazdálkodással, ha nullára nem is csökkenthetı, de tarthatóvá válik. El kell azonban
mondani, hogy a többmint 2 milliárd Ft-os fejlesztés kapcsán lesznek olyan hónapok, amikor
nagyságrenddel több hitelt kell az önkormányzatnak felvenni ahhoz, hogy a folyó Áfa szaldót
finanszírozni tudja addig, amíg a központi költségvetés ezt viszajuttatja az önkormányzatnak.
Befejezésként elmondta még, hogy a költségvetés ingatlan eladásokból is tervezett bevételt,
részben a Kossuth u volt csendırlaktanya, valamint a volt Enci épületének értkesítése szerepel
a bevételek között.
Kétségtelen, hogy a költségvetés végrehajtása során a képviselı-testületnek sok kényszerő és
nem kellemes intézkedést kell megtenni, de az ı feladatuk az, hogy a város intézményeinek
mőködése biztosított legyen, ugyanakkor mindannyiunknak keresni kell azokat a további
pályázati, és egyéb lehetıségeket, amelyek ezeket az elvonásokat enyhíteni tudják.
A költségvetési tervezet a 2004-2005 évre tartalmaz un. gördülı költségvetési tervezést is,
amelybıl egyértelmően látszik, hogy jövıre sem lesz jobb a költségvetési helyzet, ha az
átlagos inflációval és az átlagos bevételnövekedés inflációval szorzott számokat kapjuk meg.
A város további fejlesztése csak akkor lesz biztosítható, ha folyamatosan új pályázatokat és
külsı fejlesztési forrásokat fog találni, mert saját erıbıl a jelenlegi költségvetés helyzete
alapján ez nem lesz lehetséges.
Katona Lajos alpolgármester megköszönte a bizottság elnökének a hozzászólást, majd
köszöntötte az ülésre megérkezett Domokos László országgyőlési képviselı urat, és megadta
részére a szót.
Domokos László országgyőlési képviselı, mint a Parlament Pénzügyi és Gazdasági
Bizottságának alelnöke néhány olyan hasznos információt kívánt elmondani, amely
magabiztossá teheti a testület költségvetéssel kapcsolatos döntését.
Bár jó hírrrel nem tud szolgálni, de a rosszat sem árt, ha megtudják a képviselık. Mint ahogy
az önkormányzatok, úgy a központi költségvetés is tervez gördülı költségvetést, amely most
2006-ig van megtervezve. Ebben az inflációnál nem nagyobb métékő növekdését tervez, és
egyértelmően a költségvetési hiány csökkentését, és a bérnövekmény jelenlegi mérséklését
írja elı. Mindebbıl arra következtethetünk, hogy a központi költségvetésben nagyságrendileg
nincs több pénz, mint amennyi most van. Mintahogy tapasztalhatjuk, a mőködési kiadásokat
tekintve kevesebb pénz van, mint amennyi a tényleges kötelezettség elıírásnak a saját maga
által vállat kiadása. Fıleg a települési önkormányzatoknál jellemzı, hogy nem kevés nem
kötelezıen vállalt feladatokat látnak el, például civil szervezetek támogatását, amelyet a
költségvetés nem ír elı kötelezınek, így annyival kevesebb bérhiki-re pályázhatnak, amennyi
nem kötelezı feladatot finanszíroznak. E miatt elég sok településnek gondot fog okozni a
bérhiki-re történı pályázat, amit a bérnövekmények fedezeteként szokott a Kormány
megnevezni. Pedig ebben a pénzügyi helyzetben az önkormányzatok egyik „menekülési
útvonala” a bérhiki lehetne. A pályázatokat áprilisig kell benyújtani, de ismételten
hangsúlyozta, amennyiben a múlt évhez hasonlóan nem kötelezıen ellátandó feladatokat is
vállalnak a költségvetésbe, vagy ingatlan értékesítésbıl többletbevételt állítottak be, ez mind
csökkenteni fogja a hiány fedezetére a külsı, visszanem térítendı állami kiegészítı
támogatásnak a lehetıségét. A bérhikire, amely az önhiki levezetı szelepeként egészül ki, 3
milliárd Ft-ot különített el a központi költségvetés. Ezzel szemben a bérkülönbözetbıl adódó
hiány 70 milliárd Ft. Így nyilván a pályázat kiírásakor olyan feltételeket fognak elıírni, ami
nem eu komfort, és nem az elmúlt 12 év önkormányzati elvének megfelelı. Ezt a politikusok
a tanácsi rendszerbe való visszatérésként fogalmazták meg.
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A másik ilyen jellegő probléma, a beruházásokhoz szükséges forrás elıteremtése. Ezzel a
központi költségvetés nem is számol, pedig az önkormányzatok csak úgy tudnak pályázni, ha
a szükséges saját erı rendelkezésükre áll, vagy hitelt vesznek fel, ami a másik „menekülési
útvonala” lehetne az önkormányzatoknak.
Szólt még arról, hogy a legutóbbi gazdasági bizottsági ülésen ellenzéki képviselı társai egy
10 % -nyi normatíva növelési lehetıségre nyújtottak be javaslatot, ez azonban a 70 millird Ftos hiány mellett csupán szándékot fejezhetne ki. A javaslat végül leszavazásra került, a
Pénzügyminisztérium részérıl elhangzottakból világossá vált, hogy ebben az évben nincs
több pénz arra, amivel az önkormányzatok pozicíója javítható lenne. A kormány legnehezebb
helyzetben lévı önkormányzatokat bérhiki-be és önhiki-be fogja kezelni.
A pályázatokról annyit kívánt elmondani, hogy a megyében a múlt évivel azonos 2.5 milliárd
Ft-nyi pályázati lehetıség áll rendelkezésre. Ígyekezzenek még a pályázati kiírás megjelenése
elıtt tájékozódni a lehetıségekrıl. A Békés megyei Területfejlesztési Tanács pályázatai
március végéig fognak megjelenni. A céljellegő decentralizált támogatási alapra benyújtható
pályázatok megjelenésével már a következı napokban számolni lehet. Természetesen ezekhez
a szükséges saját erıt is hozzá kell tenni.
Katona Lajos alpolgármester megköszönte a képviselı úrnak a tájékoztatást. Az
elhangzottak ismét meggyızték abban, hogy nekünk kell megtennünk mindent a
talponmaradás érdekében.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a hozzászólásokra, és Halászné dr. Balog Erzsébet napirend elıtti
felszólalására reagálva elmondta, a költségvetés elıkészítése során az volt a tapasztalat, hogy
szükséges olyan intézkedéseket megtenni, amivel az valamilyen szinten egyensúlyba hozható.
Már akkor érzékelhetı volt, hogy a bérintézkedések a költségvetés egyensúlyát jelentıs
mértékben rontani fogják. Az állam által az önkormányzat részére átengedett plusz bevételek
év végig valószínőleg fedezik a kiadásokat, viszont ezek a bevételek nem egyszerre -nem a
bérkiadásokkal egyszerre- realizálódnak, ezért egy ilyen fejlesztési kiadásokkal jelentısen
megterhelt költségvetésnél szükséges olyan intézkedéseket megtenni, amit a korábbi
idıszakban (1997-1998- ban) a képviselı-testület hasonló helyzet miatt meg kellett hogy
tegyen. Melyek ezek az intézkedések? Elsısorban az önkormányzati intézmények, a
polgármesteri hivatal létszáma az amihez hozzá kell nyúlni. Ugyanakkor az
intézményhálózatban szükséges további átszervezéseket tenni, például a Jókai úti óvodát
közoktatási megállapodás keretében mőködtetni. Az erre készített elıterjesztésnél majd
látható, hogy az önkormányzat pozicíója sok mindenben romlott olyan szinten, hogy ezt az
intézkedést – figyelemmel a közoktatási törvény módosítás tervezetére- el kell odázni.
Az intézményhálózat szerkezetéhez nagyon már nem lehet hozzányúlni, mert azt a korábbi
testületek megtették. Így nem maradt más, mint az intézmények bér és dologi kiadásaikat
olyan szintre csökkenteni, hogy ezáltal még a törvényi mőködési feltételek biztosítottak
legyenek. A létszámintézkedéseket tekintve: nem a Kis Bálint Általános Iskola az egyetlen,
érinti még a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolát a Családsegítı Központot, és adott esetben
a Városi Gondozási Központot és a Közösségi Házat is.
A Domokos úr átlal említett bérhiki-be a TÁH-tól kapott tájékoztatás alapján az
önkormányzat nem léphet, így saját hatáskörben kell intézkedést tenni.
A Kis Bálint Általános Iskolánál elrendelt létszámleépítés során a képviselı-testület nem
minısítette a végzett munkát, hiszen nem is tiszte minısíteni azt, hogy a létszámleépítésben
érintett dolgozó milyen munkát végzett. Ugyanakkor a testület nem is döntött, és nem is
dönthet arról, hogy konkrétan kik azok a dolgozók, akiket az intézkedés érint. Ez az
intézményvezetı feladata és hatásköre. Arról viszont döntött a képviselı-testület, hogy hány
fırıl van szó, és mennyi az a bérösszeg, amivel az önkormányzat a költségvetési rendeletben
csökkenti az intézmény által benyújtott költségvetési igényt.
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Mint arról már szó volt, a költségvetés egyeztetése egy hosszú folyamaton ment keresztül,
amelynek egyik lépese az Érdekegyzetetı Tanács által történı véleményezés volt, melyet az 1
ellen szavazattal elfogadott, illetve tudomásul vett.
Ismételten hangsúlyozta: az intézményvezetı feladta és hatásköre, hogy a konkrét
létszámintézkedést végrehajtsa a költségvetésrıl szóló rendelet kihirdetését követı 90 napon
belül. Ezeket az intézkedéseket nem lehet elkerülni, szükséges végrehajtani.
Az, hogy mennyi pályázatot nyújtott be az önkormányzat, valamennyi képviselı elıtt ismert,
és azt a választópolgárok is megismerhetik a Városi Könyvtárba havonta közzé tett testületi
elıterjesztések anyagából. Elég jelentıs az a pályázati forrás, amit a képviselı-testület elnyert,
amibıl a már meglévı, vagy folyamatban lévı beruházások történtek, történnek. A 2 milliárd
Ft összegő fejlesztési kiadásnak közel 80 %-a pályázati pénzbıl jött össze. Ezek a pályázatok
általában fejlesztésre vonatkoznak, az okatási intézményeknek mőködtetési kiadások – bér és
dologi költség - fedezésére csupán az eszközfejlesztéssel kapcsolatos pályázatokon van
lehetısége pénzösszeget szerezni.
Az, hogy törvényes e a testület által elrendelt létszámintézkedés vagy nem, azt majd adott
esetben a bíróság megítéli, hiszen arra a jogorvoslati lehetıség megvan. És az, hogy az
önkormányzat eddig megtett intézkedései törvényesek voltak, vagy nem – a Békés megyei
Közigazgatási Hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri a hozott döntéseket, a tett
intézkedéseket. Jogszabálysértés miatt az elmúlt 12 évben a bíróság önkormányzati döntést
nem semmisített meg, aminek alapján nyugodtan mondható, hogy a törvényességet tekintve jó
az önkormányzat mőködése.
Az Érdekegyeztetı Tanács ülésen nem volt jelen, de véleménye szerint az ott elhangzottak
olyan személyes jellegő kérdések, felvetések, amelyek nem tartoznak a Képviselı-testületre,
és nem is annak dolga azok megítélése. Itt most a költségvetésrıl kell vitát folytatni, és arról
kell a képviselı-testületnek dönteni.
Befejezésként hangsúlyozta: megítélése szerint a költségvetés elıkészítése törvényes keretek
között zajlott, amely során az érintett fórumok azt megtárgyalhatták, elmondhatták
véleményeiket, és ahol nagyon feszített volt a helyzet (óvodák), ott a szükséges korrekciót a
képviselı-testület meg fogja tenni.
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, az utóbbi öt évben az
önkormányzat költségvetésének vitája nem vett ennyi idıt igénybe, mint a mostani. Ez
nyilván azért is van így, mert ez mindenidık legnagyobb költségvetése a városnak.
A bizottság a költségvetést megtárgyalta, és javasolja a képviselı-testületnek annak
elfogadását, azzal a kiegészítéssel – kapcsolódva a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
javaslatához, - miszerint szükségesnek tartják a közoktatási megállapodás keretében mőködı
óvodák támogatásával kapcsolatosan, a költségvetés elfogadását követıen felülvizsgálni az
óvodák mőködési kiadásait, és egységes mutatók alapján megállapítani az egy óvónıre,
illetve egy technikai dolgozóra jutó gyermekszám alakulását, mely egységes elvek alapján
megállapítható az önkormányzati póttámogatás mértéke.
A bizottság megállapította továbbá, hogy az elıterjesztett költségvetés az elızetes
koncepcióval szikronban van, sikerült egyensúlyi állapotot teremteni a hiány ellenére is,
amely nagyságrendjét tekintve kezelhetınek látszik. Bízva a tervezett bevételek
realizálódásában, megfelelı gazdálkodással a kitőzött célok megvalósíthatók lesznek.
Számolni kell viszont azzal, hogy a beruházások nagyságrendje miatt a költségvetésnek
lesznek olyan idıszakai, amikor a likviditás biztosítása komoly gondot fog jelenteni. A
városvezetésnek és a pénzügyi szakembereknek dolgozni kell azon, hogy megtalálják erre az
esetre is a mőködıképesség megtartásának módját.

47

Mintahogy a vita során már elhangzott sok önkormányzatnak gondot jelent, hogy azok a saját
bevételek, melyekkel számolhattak a fejlesztések kapcsán, a mőködtetés felé kell
eltolodjanak. A fejlesztéseknél viszont szorítanak a megkötött megállapodások, ezért egy
eléggé megoldhatatlannak látszó helyzetettel kell szembenéznünk.
A létszámintézkedést illetıen: személy szerint teljesen nem azonosult ezzel a gondolattal, de
visszatekintve a korábbi évekre a költségvetés problémáit mindig ilyen módon próbálták meg
megoldani. Mindenesetre nagyon meg kell nézni, hogy ezáltal az önkormányzat számára
kötelezıen elıírt feladatok ellátása nem csorbúl e. Ugyanakkor a mőködtetés területén ennek
függvényében az intézmények különösen a mostani bérrendezés kapcsán nehéz helyzetbe
kerülnek. Ebbıl a jövıre vonatkozóan okulni kell, és a mőködtetés és a fejlesztés közötti
arányokat jobban meg kell gondolni.
Mindemellett a Kis Bálint Általános Iskola épületfejlesztését mind a maga, mind a bizottság
részérıl támogatta, ami jövı évek egyik legfontosabb feladta.
Befejezésként figyelemmel a bizottság javaslatára, módosító indítványként javasolta
határozatban megfogalmazni, miszerint a költségvetés elfogadását követıen a Pénzügyi és
Gazdasági valamint a Humánpolitikai bizottságok vizsgálják meg a közoktatási megállapodás
keretében mőködı óvodák finanszírozási helyzetét, hogy mennyire és milyen mértékben
valósak az ottani problémák. A tájékozódás alapján ugyanis úgy látszik, nagyobb a probléma,
mint ahogy az a városvezetés részérıl felvetésre került. Feltehetıen a mőködés fenntartásához
a jelzettnél nagyobb összegre lesz szükség, amelynek lehetıségét meg kell vizsgálni.
A bizottságok a vizsgálat eredményét –a reális probléma nagyságát tárják a képviselı-testület
elé, és tegyenek javaslatot a jelentkezı probléma szakmai és pénzügyi megoldására.
/ ifj. Dógi János képviselı távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 17 fı./
Dr. Kovács Béla képviselı hangsúlyozta, rajtunk kívül számtalan önkormányzat hasonló
problémákkal küzd, amelyek elıl nem „menekülni” kell, hanem a helyzettel megbírkózni.
Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a 2003. évi költségvetés az öröm és a bánat költségvetése
egyben. Öröm, mert a nagy beruházásaink úgy tőnik befejezıdhetnek, megvalósulhatnak. A
bánat költségvetése, mert a város által mőködtetett intézmények igen nehéz helyzetben
vannak, amelyeket nem elıször kell, hogy megéljenek.
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke által tett módosító javaslatot annyiban javasolta
kiegészíteni, hogy valamennyi intézményre vonatkozóan idıszakonként vizsgálják meg a
mőködési költségeket, és próbálják meg a mőködéshez szükséges pénzt biztosítani.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a képviselı javaslatára hangsúlyozta, a havi finanszírozási
ütemtervbıl az intézmények finanszírozása egyértelmően látható, amelybıl nem csak a
kiadásokat kell látni, hanem adott esetben a bevéleket is. Kétségtelen, hogy a gimnázium
költségvetése eléggé feszített, így egyet lehet érteni azzal, hogy idıszakonként át kell
tekinteni az intézmények költségvetését, ami havonta meg is történik. A jogos igényeket
pedig a költségvetés módosításakor el kell ismerni. Mindez külön erre hozott határozat nélkül
megtörténik, hiszen a havi finanszírozási ütemtervbıl látható, hogy gondok vannak e egy
adott intézménynél, és azok mibıl erednek.
Dezsı Zoltán képviselı elmondta, jelen költségvetés az egész éves munkát meghatározza a
településen, ezért ezzel csak következetesen és felelısségteljesen lehet foglalkozni.
Többféle módon végzett számításokat, melyek alapján a felhalmozási célú bevételekket
szembe állítva a kiadásokkal elég sok ellentmondás volt látható. Itt megemlíthetjük a
szennyvízberuházást, melynek II-III és IV üteménél még mindig olyan tételek szerepelnek a
bevételi oldalon, aminek most még nem tudjuk a kimenetelét- a tervezett pályázati pénz abban
az összegben be fog e érkezni. Ugyan így említhetjük még a kommunális hulladéklerakó
megépítésével kapcsolatos beruházást.
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Az intézmények mőködtetési költségeit illetıen több olyan felvetés hangzott el, mint például
a Kis Bálint Ált. iskola épület beruházása stb, amelyre pályázati kiírások is megjelentek.
A maga részérıl nem értett egyet azzal, hogy a költségvetés azon fejezetében, ahol a
diáksport, és a máshová nem sorolt sporttevékenység szerepel egyetlen forint sem került
beállításra. Ugyanakkor a város drogprevenciós prograjának bıvítésére sem lett plusz pénz
elkülönítve, annak ellenére, hogy az általa és Császárné képviselı asszony által beterjesztett
képviselıi indítványra a polgármester úgy nyilatkozott, amennyiben szükséges lesz, úgy a
betervezett 450 e Ft kiegészítésére megpróbálnak forrást találni.
Hiányolta továbbá, hogy a tőzvédelmi és katasztrófaelhárítási c. alatt szintén nem került
egyetlen forint beállításra. Bár ez visszavezethetı arra, hogy az önkormányzat és a tőzoltó
egyesület között a viszony a mai napig nem rendezıdött a támogatást illetıen. Véleménye
szerint, ha már egyszer a településen mőködik egy ilyen szervezet, annak nem csak a
civilszervezetek támogatási alapjából kellene támogatáshoz jutni, hanem az önkormányzatnak
a lakosság érdekében kötelessége lenne a minimális mőködési feltételek biztosításához
támogatást adni. Jó néhány tőzeset felhívta már a figyelmet arra, hogy igen is szükség lenne a
gyomai tőzoltóságra is.
Az önkormányzati intézmények mőködtetését illetıen: – a költségvetés és a fejlesztı
beruházások szükös keretei elgondolkodtatásra késztethetnék a Képviselı-testületet, és a
hivatalt, arról, hogy a költségvetés lezárása elıtt a Kner Imre Gimnáziumot megyei
fenntartásba adják át. Attól még gyomai gimnázium lenne, csak a mőködési költségei nem a
mi önkormányzatunk költségvetését terhelné. Kérte, hogy ezt módosító indítványként vegyék
figyelembe.
Halászné Dr. Balog Erzsébet napirend elıtti felszólalásában elmondottakról az volt a
véleménye, hogy az elızı ülésen meghozott létszámleépítéssel kapcsolatos döntésüket újra át
kellene tekinteni a pedagógia programban leírtakra, és a felszólaló által elmondottakra
figyelemmel, ugyanis azokról a döntés meghozatalakor nem esett szó. Mindezekbıl számára
az szürhetı le, hogy a 4 fı létszámleépítésével veszélyeztetve van a pedagógiai program
végrehajtása.
Indítványozta, hogy a téma fentiek szerint kerüljön újra kidolgozásra, és a képviselı-testület
márciusi ülésére elıterjesztésre.
Katona Lajos alpolgármester hozzászólásában hangsúlyozta, a most elrendelésre kerülı
megszorító intézkedések közel sem olyan súlyosak, mint amilyeneket a „Bokros csomag”
idején meg kellett tenni.
Mint arról már volt szó, ez a költségvetési tervezet több fórumon is keresztül ment. Ezek a
számok nem elıszır vannak a képviselı-testület elıtt, ezért nem látta értelmét annak, hogy
most a számok aprólékos részleteibe belemenjenek, koncepciojába kell a költségvetést nézni.
Ha valakinek a számokba volt belekötni valója, azt a bizottsági üléseken kellett volna
megtenni. Kérte a képviselıket, hogy koncepcionálisan foglaljanak állást, és ha úgy látják,
hogy valahol nagyon feszített a helyzet, annak megvizsgálására konkrétan tegyenek
javaslatot, de most nincs értelme filléreken vitatkozni.
Tudomásul kell vennük, hogy a kormányváltások során a helyzet mindig változik, de nekünk
az a dolgunk, hogy a város mőködését biztosítsuk. Ez néha kellemes, de néha kellemetlen,
most az utóbbi helyzet állt elı, bele kell nyúlni olyan dolgokba, aminek nyilván az érintettek
nem örülnek. Ennek ellenére, úgy látja, hogy Gyomaendrıd város költségvetése vállaható, olyan feszültségek, amelyek miatt esetleg arra kell gondolnunk, hogy az egész költségvetés
meg fog bukni – nincs.
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A mőködési kiadásokkal kapcsolatosan már elhangzott, hogy itt-ott szorít, de ezek nem
olyanok, amelyeket gazdálkodással egy-két módosítással ne lehetne helyre tenni. A
beruházásokat illetıen valóban kényszer pályán vagyunk, mert azokat be kell fejezni, de ezek
finanszírozása nagyjából megoldott. A 2 milliárd Ft értékő beruházáshoz 60 millió Ft –ot kell
még pályázat és egyéb úton elıteremteni.
Bár teljesen nyugodtak nem lehetünk, de megítélése szerint a város mőködıképes lesz ezzel a
költségvetéssel.
A mőködési kiadásokkal kapcsolatban el kell még mondani, hogy bármennyire is kellemetlen
de a csökkenı gyermeklétszámhoz hozzá kell igazítani az egyéb feltételeket is. Így lépni kell
a dolgozói létszámot illetıen is, ott ahol az logikusnak látszik, és nyilván a nyugdíjasok azok,
akiket ilyen esetben legelıször elküldenek. Ez így van az élet más területén is. Véleménye
szerint ez teljesíthetı, és nem szentségtörés ezeket a lépéseket megtenni a város érdekében.
Császárné Gyuricza Éva képviselı elmondta, sok mindenrıl volt már szó a vita során, de
arról még nem, hogy egy nagyon komoly és tartalmas munkát végeztek a tervezet összeállítói.
A decemberben mutatkozó közel 900 millió Ft-os hiányt nem volt könnyő erre a kimutatott 50
millió Ft-os nagyságrendre ledolgozni. A tervezıi munka eredményeként sikerült a város
mőködésének és a fejlesztésének az egyensúlyát legalább papíron megteremteni.
Annak a közel 451 fınek, - akik a város intézményhálózatában és a polgármesteri hivatalban
dolgoznak – a bére volt az egyik mágikus pontja ennek a költségvetésnek. Ehhez
kapcsolódóan kérdezte: jól értelmezi e a szövegbıl, hogy a köztisztivselık bérfejlesztésének
második üteme, mely július 1-tıl lép életbe, nincs beállítva a költségvetésbe, és azok alapján
amit Domokos úr is elmondott, hogy több pénzre nem igen lehet számítani, ez egy lebegtetett
téma?---- Igen.
Kérdése továbbá, hogy a saját bevételek között nem látta az értékpapír beváltásával
kapcsolatos bevételt- szepel e, vagy nem? ---- Nem.
A 7. sz. mellékletben a fejlesztési tartaléknál szereplı 30 millió Ft, felfogható e úgy mint
pályázati saját erı? ---- Igen.
Megjegyezni kívánta továbbá, hogy a 2.7 milliárd Ft összegő beruházás ÁFA finanszírozási
gondja azért ettıl jóval nagyobb.
Befejezésként indítványozta, hogy az egyházi iskola tornaterem építés támogatásának
lehetıségét ismét vizsgája meg a testület. A decemberi koncepcióban még szerepelt, mint
fejlesztési célú pénzeszköz átadás, a mostani tervezetbe viszont már nem szerepel. Véleménye
szerint, minden fejlesztés, ami a városban történik az itt élı gyermekek, az ı jövıjük
érdekében történik. Az egyházi iskolába járó gyermekek szülei éppen olyan polgárai ennek a
városnak, mint a többi iskolába járók. Jó lenne, ha ez a téma már a soronkövetkezı ülésen az
óvodák helyzetének vizsgálatával egyidıben napirendre kerülne és azt a képviselı-testület
támogatná.
Végezetül megköszönte az alapos tervezıi munkát.
Halászné Dr. Balog Erzsébet a Közalkalmazotti Tanács elnöke megköszönte a jegyzı úr
válaszát, majd hangsúlyozta, itt nem arról van szó, hogy 4 fıt elküldenek, hanem arról, hogy
az 55 fıbıl elküldenek négyet, és hármat felvesznek. Egészen más az, ha a 64 álláshelyet
leépítik 60 –ra, de itt nem errıl van szó. Itt az 55 fıbıl elküldenek 4-et, és felvesznek 3-at.
Katona Lajos alpolgármester hangsúlyozta, neki személy szerint ilyenrıl nincs tudomása, és
a költségvetésben sincs szó ilyenrıl. Természetesen ennek utána fognak nézni, hogy valóban
így van e.
Halászné Dr. Balog Erzsébet a Közalkalmazotti Tanács elnöke: ez az iskola munkatervében
szerepel.
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Katona Lajos alpolgármester lezárta a költségvetési tervezet vitáját, majd a hozzászólások
során tett módosító indítványokról kérte a képviselı-testület döntését.
Elsıként a jegyzı úr által javasolt a rendelet-tervezet 9. § (2),(3) bekezdésének módosítását,
amely szerint -…….. 4 fı pedagógusi állás és 2 fı óvónıi állás végleges létszámcsökkentést
hajtson végre a költségvetési rendelet kihirdetését követı 90 napon belül.- tette fel szavazásra.
A képviselı-testület a módosító indítványt egyhangú 17 igen szavazattal támogatta és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
27/2003. (II. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat 2003. évi
költségvetésérıl szóló rendelet-tervezet 9. § (2), (3) bekezdését az alábbiak
szerint módosítja:” ………. 4 fı pedagógusi állás és 2 fı óvónıi állás végleges
létszámcsökkentést hajtson végre a költségvetési rendelet kihirdetését követı
90 napon belül.”
Határidı: azonnal
Ezt követıen az alpolgármester Jenei Bálint bizottság elnök által tett módosító indítványt tette
fel szavazásra, amely szerint a Pénzügyi és Gazdasági valamint a Humánpoltikai Bizottságok
vizsgálják meg a közoktatási megállapodás keretében mőködı óvodák finanszírozási
helyzetét, hogy mennyire és milyen mértékben valósak az ottani problémák. A bizottságok a
vizsgálat eredményét –a reális probléma nagyságát tárják a képviselı-testület elé, és tegyenek
javaslatot a jelentkezı probléma szakmai és pénzügyi megoldására a képviselı-testület
március havi ülésére.
A képviselı-testület a módosító javaslatot egyhangú 17 igen szavazattal támogatta és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
28/2003. (II. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felkéri a Pénzügyi és Gazdasági
valamint a Humánpolitikai Bizottságot, hogy vizsgálja meg a közoktatási
megállapodás keretében mőködı óvodák finanszírozási helyzetét, hogy
mennyire és milyen mértékben valósak az ottani problémák.
A bizottságok a vizsgálat eredményét – a reális probléma nagyságát tárják a
képviselı-testüelt elé, és tegyenek javaslatot a jelentkezı probléma szakmai és
pénzügyi megoldására a képviselı-testület március havi ülésére.
Határidı: 2003. március 27.
Felelıs: Pénzügyi és Gazdasági, Humánpolitikai bizottság
A következıkben az alpolgármester Dezsı Zoltán képviselı úr által tett módosító indítványt
tette fel szavazásra, amely szerint a költségvetés helyzetének javítása érdekében vizsgálják
meg a Kner Imre Gimnázium megyei önkormányzathoz történı átadásának lehetıségét.
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Dr. Kovács Béla képviselı, és mint az érintett iskola igazgatója a szavazás elıtt el kívánta
mondani, hogy a képviselı-testületnek az ilyen irányú döntését december végéig meg kellett
volna hozni, ahhoz, hogy ez év szeptemberétıl a gimnázium megyei fenntartásban mőködjön
tovább. Viszont ha ezt a döntést most fogják meghozni, úgy csak 2004. szeptember 1-tıl kerül
az iskola a megyéhez. Azt azonban nem kellene figyelmen kívül hagyni, hogy a megyének
nem intézményfenntartási kötelessége van, hanem feladatellátási, így könnyen elıfordulhat,
hogy a megye azt mondja: mivel a környezı települések szinten mindegyikében található
gimnázium ( Mezıberény, Dévavénya, Mezıtőr) ahová a gyomaendrıdi gyerekek is
járhatnak, - a gyomai gimnáziumot akár be is zárhatják. És itt különbözik a város egy
tanyaközponttól, de a testület majd eldönti mi akarunk lenni.
Csak megjegyzni kívánta, hogy az elmúlt évben az iskola a normatív állami támogatáson felül
13 millió Ft önkormányzati támogatást kapott, az idei évben viszont csak 3 millió Ft-ot
fognak kapni.
Dezsı Zoltán képviselı hangsúlyozta, csupán abból a megfontolásból vetette fel ezt a
kérdést, hogy mint az önkormányzat nem kötelezıen ellátandó intézményének a finanszírozás
szempontjából a megyéhez történı átadásáról a döntést ez év áprilisáig hozhatja meg a
képviselı-testület. A költségvetés könnyítése érdekében tette ezt a javaslatot, nem azért, hogy
szabaduljanak az intézménytıl.
A Bethlen Gábor Mezıgazdasági szakképzıiskolánál is meglépték ezt, és azóta az iskola
sokkal jobb helyzetbe került. A megyei önkormányzatnak biztos nem az lenne célja, hogy az
átadott iskolát bezárja, hanem ezáltal ugyan úgy pénzt tudnák ide orientálni, és az iskola
továbbra is tudna mőködni.
Tóth Lajosné a pénzügyi osztály vezetıje a javaslatra reagálva tájékoztatta a jelenlévıket,
hogy mivel az önkormányzatunk megyei feladatot lát el, a megyei önkormányzat kiegészítı
támogatást ad a gimnáziumra. Tehát nem biztos, hogy megérné az önkormányzatnak átadni a
gimnáziumot a megyének.
Dr. Kovács Béla képviselı hangsúlyozta, természetesen nyugodtan állnak minden vizsgálat
elébe, nézzék meg mi jobb a városnak, de mint említette az idei évre semmilyen hozadéka
nem lenne, ezért komolyan végig kell gondolni. Ugyanakkor párhuzamot vonni lehet; a
Bethlen Gábor Szakképzı Iskolának 75 % -a vidéki tanuló, míg a gimnáziumnak 75 %-a
gyomai.
Katona Lajos alpolgármester lezárva a módosító javaslat vitáját, a döntés meghozatalára
kérte fel a képviselıket.
A Képviselı-testület 1 igen szavazattal, 15 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elvetette a
módosító javaslatot.
Katona Lajos alpolgármester a továbbiakban Császárné Gyuricza Éva képviselı azon
módosító indítványát tette fel szavazásra, amely szerint a képviselı-testület március havi
ülésére vizsgálják meg az egyházi iskola tornaterem építése támogatási lehetıség
felülvizsgálatára.
A szavazás elıtt Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, a bizottság
ülésén a költségvetés tárgyalásakor Iványi László plébánus úr támogatási kérelmére a
Polgármester megválaszolta, hogy a költségvetés helyzetére figyelemmel az önkormányzat a
tornaterem építését nem tudja támogatni. Ezt a plébános úr sajnálattal, de tudomásul vette.
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A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 5 ellen szavazattal és 5 tartózkodás mellett a módosító
indítványt elvetette.
Végezetül Katona Lajos alpolgármester Dezsı Zoltán képviselı azon módosító javaslatát tette
fel szavazásra, amely szerint vizsgálják felül a Kis Bálint Általános Iskolánál elrendelt 4 fı
pedagógus, és 2 fı óvodapedagógus felmentéssel történı létszámleépítést, megvizsgálva
annak körülményeit, és azt, hogy ezen intézkedés nem csorbítja e az iskola pedagógi
programjának teljesítését.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a maga részérıl nem értett egyet a módosító javaslattal, egyrészt,
mert a költségvetés elıkészítése során az iskola vezetıjének tisztában kellett lennie a
pedagógusi létszámmal, amibıl látható az intézmény bérkiadása. Ugyanakkor az intézmény
vezetésének meg kell tudni ítélni, hogy a pedagógiai program teljesíthetı e csökkentett
létszámmal, vagy nem. Egy csökkenı gyermeklétszám mellett a képviselı-testületnek nem a
pedagógiai program teljesíthetıségének megvizsgálása a feladata, hiszen az az
intézményvezetınek a feladata. Ha nem teljesíthetı, úgy a költségvetés elfogadástá követıen
meg kell vizsgálni a pedagógiai program módosításának lehetıségét, és megállapítani, hogy
milyen új pedagógiai programmal teljesíthetı az intézmény mőködése. Az elmúlt ülésen már
a költségvetési koncepció készítése során 4 pedagógus + 2 óvodapedagógus
létszámleépítésérıl döntött a Képviselı-testület, az egyéb döntés, vizsgálat már nem a testület,
hanem az intézményvezetı feladata.
Amennyiben a képviselı-testület most elfogadja a képviselı úr módosító indítványát, abban
az esetben borulhat a költségvetés, hiszen a létszámintézkedést nem lehet végrehajtani, és
annak csúszása miatti összes költségvetési kihatása érinti az önkormányzat költségvetését.
Halászné Dr. Balog Erszébet kérdésként vetette fel, ha a jegyzı úr úgy gondolja, hogy
helyes volt ez a létszámintézkedés, miért akadályozza meg, hogy azt a testület újra tárgyalja.
Katona Lajos alpolgármester lezárta a módosító javaslat vitáját, és felkérte a képviselıket a
döntés meghozatalára.
A Képviselı-testület 2 igen szavazattal, 7 ellen szavazattal és 8 tartózkodás mellett elvetette a
módosító javaslatot.
Végezetül Katona Lajos alpolgármester a fentiekben hozott határozatokra is figyelemmel az
önkormányzat 2003. évi költségvetésérıl szóló rendelet megalkotására kérte fel a
képviselıket.
A szavazás elıtt felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített
többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
6/2003.(…..)KT. Sz. rendeletét
az önkormányzat 2003. évi költségvetésérıl
3. Napirendi pont
A 2002. évi normatív állami támogatás elszámolása
Katona Lajos alpolgármester felkérte Csíkné Timár Évát, a Pénzügyi és Gazdasági bizottság
elnökét, hogy ismertesse az elıterjesztést.
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Csíkné Timár Éva tájékoztatásában elmondta, az intézmények a 2002. évi költségvetés
kapcsán még az elızetes létszám adatokkal számoltak és a normatíva elszámolások a
létszámváltozásokkal arányosan kell, hogy mozogjanak. A Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda esetében a tervezett normatív statisztikai létszámban nem szerepelt a „Különleges
gondozás keretében nyújtott ellátás” normatíva iránti igény. A normatív támogatás nagysága
következtében az összegszerő eltérés a tervezett normatív támogatáshoz képest 4.271.-eFt. A
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon esetében fordított a helyzet, a tanulói
létszámnál csökkenés mutatkozik, az intézmény túlbecsülte tanulóinak számát, ezért a tanulói
létszámcsökkenés miatt, 2.558.-eFt összegő támogatásról mondott le. A Kner Imre
Gimnázium egy technikusi képzést nyújtó csoportot indított, mely növeli a tervezett normatív
támogatás összegét, így a változások összességében plusz 1.923.-eFt eltérést eredményeznek.
A Városi Zene és Mővészeti Iskola tanulói létszámában a becsült adatokhoz viszonyítva a
növekedés mértéke nem volt jelentıs, így nem befolyásolta jelentısen a zeneiskola normatív
támogatásának alakulását. A Városi Gondozási Központnál ısszel elkészült és átadásra került
az átmeneti gondozói ellátást biztosító és fogyatékosokat ellátó klub. Az intézmény kérte,
hogy a feladatnövekedésébıl adódóan a 2002. évi normatív állami támogatás plusz igényébıl
885.-eFt kerüljön megelılegezésre, mely a mőködési költségeinek fedezetére fordítható.
Katona Lajos alpolgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a döntés
meghozatalára.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal,1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
29/2003. (II. 27.) KT sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a "A 2002. évi normatív állami támogatás
elszámolása" tárgyú elıterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
Határidı: azonnal
2. /
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2002. évi normatív állami támogatás
visszafizetési kötelezettsége miatt a 2002. évi mőködési önkormányzati támogatást a költségvetési rendelet IV. számú módosítása során - a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskolánál 2.558.-eFt-tal csökkenti.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a jegyzıt, hogy az intézmény 2002.
évi támogatásának csökkenése a 2002. évi költségvetési rendelet módosítástának
elıkészítése során vegye figyelembe.
Felelıs: Dr csorba Csaba jegyzı
Határidı: 2003. február 28.
3 ./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 2002. évi normatív elszámolás során elért
többlet állami támogatás 4.634.-eFt összegébıl 885.-eFt összeget megelılegez a
Városi Gondozási Központ részére, és a 2002. élvi költségvetésében biztosítja az
intézmény mőködési kiadásainak fedezetére.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a jegyzıt, hogy az intézmény 2002.
évi támogatásának növekedését a a 2002. évi költségvetési rendelet módosítástának
elıkészítése során vegye figyelembe.
Felelıs: Dr Csorba Csaba Jegyzı
Határidı: 2002. február 28.
4. napirendi pont
Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Katona Lajos alpolgármester felkérte Hangya Lajosnét, a Humánpolitikai bizottság elnökét
az elıterjesztés ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásában elmondta, hogy a humánpolitikai bizottság
tárgyalta az elıterjesztést, és elfogadásra javasolja az Ifjúsági-, a Sport- és a Civilszervezetek
támogatási alapra a pályázati kiírást. A beérkezı pályázatok elbírálását, és az alapok
felosztását a képviselı-testület átruházta a humánpolitikai bizottság hatáskörébe. A
pályázatokat március 31. 12 óráig lehet benyújtani. A pályázati kiírásokat kérné a
Gyomaendrıdi Híradóban is közzé tenni. A Sportalapra 17.367 e Ft áll rendelkezésre,
melyben vannak kötött felhasználású támogatások, melyek levonása után a Sportegyesületek
támogatására 13.623 e Ft összegő pályázati alap marad Az Ifjúsági alap 800 eFt, mely az
ifjúság szabadidejének kultúrált és hasznos eltöltésére szolgál. A Civil szervezetek támogatási
alap összege - a kötött felhasználású támogatások meghatározása után - 7.219 e Ft. Pályázni
kizárólag csak az arra a célra szolgáló, a hivatalban beszerezhetı pályázati adatlapon lehet, a
pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot. A tartalmi és formai
követelményeknek meg kell felelni. A támogatási alapra politikai tevékenységet folytató
szervezet nem pályázhat. Politikai tevékenységnek minısül, ha a szervezet az országgyőlési-,
önkormányzati választásokon jelölı szervezetként jelöltet állított. A március 31-ig beérkezett
pályázatok az áprilisi bizottsági ülésen kerülnek elbírálásra.
Az alapok pályázati kiírását a bizottság támogatta, és kérte a sportegyesületek, hogy az elmúlt
évhez hasonlóan próbáljanak meg konszenzusra jutni és a pályázatot már ennek megfelelıen
benyújtani.
Továbbá kérte a pályázati kiírás készítıit, nézzék meg, hogy a Táncsport Egyesületek a sport
alapra, vagy a civilszervezetek támogatási alapjára pályázzanak e, hogy az elbírálás során ezt
egységesen tudják majd kezelni.
Katona Lajos alpolgármester megköszönte a szóbeli tájékoztatót, majd javasolta a
bizottságnak, hogy a Császárné Gyuricza Éva és Dezsı Zoltán képviselık által beterjesztett
képviselıi indítványban a drogmegelızési program bıvítésére tett javasoltot vegye
figyelembe a pályázatok elbírálása során.
Dr. Csorba Csaba jegyzı kiegészítésként elmondta, hogy a DADA program kötött
felhasználású program, arra a képviselı-testület nem ír ki pályázatot, erre automatikusan a
program folyamata során biztosítja az önkormányzat a támogatást. Mint azt az alpolgármester
úr is elmondta, a képviselık javaslatát úgy lehetne kezelni, hogy a humánpolitikai bizottság a
pályázatok elbírálása során azokat a programokat, amelyek kapcsolatba hozhatók a kábítószer
megelızéssel, azt kiemelten kezelné és lehetısége szerint emeltebb összegben támogatná. Ez
elméletileg két alapnál jöhet szóba, egyrészt az Ifjúsági alapnál, másrészt a Civil szervezetek
alapjánál. Ezzel a képviselıi indítvány megfelelı súllyal kerülne kezelésre és összhangban
lenne az önkormányzat anyagi lehetıségeivel is.
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A DADA programnak fix költségvetése van, az igényelt támogatáshoz igazodi, és fedezi azt
az igényt, amit a program szervezıi benyújtottak.
Császárné Gyuricza Éva képviselı megkérdezte, hogy a kötött felhasználású programokból
nem maradt e ki az Önkéntes Tőzoltó Egyesület?
Dr. Csorba Csaba jegyzı válaszában elmondta, - nem, -a bizottsági megbeszélésen döntés
született, hogy a Tőzoltó Egyesület pályázzon a Civil szervezetek alapjára és abban az esetben
a támogatást meg fogja kapni, de elkülönített pénzalapot nem hoznak létre.
Katona Lajos alpolgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a döntés
meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
30/2003. (II. 27.) KT sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot hirdet a 2003. évi
Ifjúsági alap felhasználására.
A pályázat célja: az ifjúság szabadidejének kultúrált és hasznos eltöltése, a gyermekeknek,
tanulóifjúságnak szervezett táborok, programok támogatása.
A pályázat feltételei: pályázni csak kizárólag az erre a célra szolgáló pályázati adatlapon
lehet, ha a pályázat formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg a pályázatból
kizártnak tekintendı. A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be
pályázatot.
A támogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem pályázhat. Politikai
tevékenységnek minısül, ha az országgyőlési-, önkormányzati választásokon jelölı
szervezetként jelöltet állított.
Adatlap igényelhetı:
Polgármesteri Hivatal
Kóris Györgyné oktatási elıadónál
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. Telefon: 386.122 - 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2003. március 31. 12 óráig.
Elbírálási idıpontja: 2003. áprilisi Humánpolitikai Bizottság ülésen.
A pályázati elbírálás eredményérıl a pályázókat levélben értesítjük.
A pályázatokat a következı címre kérjük megküldeni:
POLGÁRMESTERI HIVATAL
"Ifjúsági alap pályázat"
GYOMAENDRİD, Szabadság tér 1. sz.
Határidı:
Felelıs:

A pályázat közzététele azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester

2./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot hirdet a 2003. évi
Sport alap felhasználására.
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A pályázat célja: a településünkön mőködı olyan sportszervezetek támogatása, akik jelentıs
eredményeket értek el a versenysportban, akik az utánpótlás nevelését is folyamatosan
biztosítják. Új sportágak beindításával is elısegítik a fiatalság egészségmegırzését, a
rendszeres testedzést. Jelentıs szerepet vállalnak a testkultúra, az egészséges életmód
népszerősítésében.
A pályázók köre: Gyomaendrıd Városban mőködı, bírósági bejegyzéssel rendelkezı
sportszervezetek és sporttevékenységet folytató alapítványok.
A pályázat feltételei: pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló pályázati adatlapon lehet, ha a
pályázat formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg a pályázatból kizártnak
tekintendı. Csak bírósági bejegyzéssel rendelkezı sportszervezet pályázhat. Azok a
sporttevékenységet folytató szervezetek részesülhetnek támogatásban, akik az év folyamán,
legalább egy alkalommal városi szintő sportversenyen vagy bemutatón tevékenységükrıl
számot adnak. Az önkormányzati támogatásban részesülı sportszervezetek sportolói a
bajnokságokon és versenyeken Gyomaendrıd Város címerével ellátott sportruházatban
kötelesek részt venni. Az igényelt támogatási összeget féléves bontásban szíveskedjenek a
pályázatban feltüntetni.
A támogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem pályázhat. Politikai
tevékenységnek minısül, ha az országgyőlési-, önkormányzati választásokon jelölı
szervezetként jelöltet állított.
A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
Pályázatból kizártnak tekintendı az a sportszervezet, amelynek 90 napot meghaladó
köztartozása van.
A pályázati laphoz kérjük csatolni az APEH által kiadott igazolást a köztartozásokról.
Adatlap
igényelhetı:

Polgármesteri Hivatal
Kóris Györgyné oktatási elıadónál
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. Telefon: 386.122 - 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2003. március 31. 12 óráig.
Elbírálási idıpontja: 2003. áprilisi Humánpolitikai Bizottság ülésen.
A pályázati elbírálás eredményérıl a pályázókat levélben értesítjük.
A pályázatokat a következı címre kérjük megküldeni:
POLGÁRMESTERI HIVATAL
"Sport alap pályázat"
GYOMAENDRİD, Szabadság tér 1. sz.
Határidı:
Felelıs:

A pályázat közzététele azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester

3./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot hirdet a 2002. évi
“Civil szervezetek támogatási alap” felhasználására.
A pályázat célja: Gyomaendrıd Város területén mőködı civil szervezetek, magánszemélyek
támogatása.
A pályázók köre: kiemelten közhasznú szervezetek, alapítványok, klubok, egyesületek,
magánszemélyek. (Kivétel sporttevékenységet folytató szervezetek vagy magánszemélyek.)
Tevékenységi kör szempontjából a pályázatok között elınyt élvez az a pályázó személy vagy
szervezet, aki tevékenységével jelentısen növeli a város hírnevét, hagyományokkal
rendelkezik, magas színvonalon végzi tevékenységét, karitatív jellegő, a lakosság aránylag
nagy létszámának biztosít tartalmas kulturált szabadidı eltöltést.
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A pályázat feltételei: pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adatlapon lehet, ha a pályázat
formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg a pályázatból kizártnak tekintendı. A
támogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem pályázhat. Politikai
tevékenységnek minısül, ha az országgyőlési-, önkormányzati választásokon jelölı
szervezetként jelöltet állított.
A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
Pályázatból kizártnak tekintendı az a civil szervezet - 100 ezer Ft támogatási összeg felett amelynek 90 napot meghaladó köztartozása van. A pályázati laphoz kérjük csatolni az APEH
által kiadott igazolást a köztartozásokról.
Adatlap
igényelhetı:

Polgármesteri Hivatal
Kóris Györgyné oktatási elıadónál
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. Telefon: 386.122 - 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
A pályázatok benyújtási határideje: 2003. március 31. 12 óráig.
Elbírálási idıpontja: 2003. áprilisi Humánpolitikai Bizottság ülése.
A pályázati elbírálás eredményérıl a pályázókat levélben értesítjük.
A pályázatokat a következı címre kérjük megküldeni:
POLGÁRMESTERI HIVATAL
"Civil szervezetek támogatási alap"
GYOMAENDRİD, Szabadság tér 1. sz
Határidı:
Felelıs:

A pályázat közzététele azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester

5. napirendi pont
Tourinform Iroda tartós üzemeltetésére beérkezett pályázatok értékelése
Katona Lajos alpolgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt a napirendi pont ismertesére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásában elmondta, hogy a benyújtási határidın belül 2
pályázat érkezett be, melyek közül egyet – a Bencsik Mária pályázatát lehet- pályázatnak
tekinteni. Az ı pályázata a kiírásnak megfelel, így azt érvényesnek lehet tekinteni. Ezzel
szemben a határozati javaslatban még is azt javasolták a képviselı-testületnek, hogy
nyilvánítsa eredménytelennek a pályázati eljárást. Ami nem jelenti azt, hogy ez a benyújtott
pályázat érvénytelen lenne. Ami miatt javasolják a képviselı-testületnek, hogy ez a pályázat
ennek megfelelıen kerüljön elbírálásra és a késıbbiekben – a pótanyagban leírtak szerint - a
Tourinform Iroda mőködtetésére közalkalmazotti jogviszonyba nevezze ki Bencsik Máriát, az
az, hogy az iroda mőködtetésével kapcsolatban felmerültek bizonytalanságok. A bizottsági
véleményezések során egyöntetően megfogalmazódott, hogy a Tourinform Irodának a
jövıben nagyobb szerepet kell adni. De változhat és nagyvalószínőséggel változni fog a
Tourinform Iroda helye, - a Fürdı fejlesztésének elkészülte után szeretnék, ha az a Ligetfürdı épületén belül mőködne. Annál is inkább ide kellene az iroda mőködését áttenni, mivel
a legnagyobb nyári idegenforgalomban itt összpontosul rá a legnagyobb igény. Tehát a
helyszín megváltozásával az iroda összes mőködési kiadása megváltozik.
Ugyanakkor nem határozható meg, hogy milyen bevételekkel rendelkezhet a Tourinform
Iroda, hiszen a kiadványszerkesztések nagymértékben függnek attól, hogy a város ezekbıl
mennyit rendel meg az irodán keresztül. Függ továbbá attól, hogy a város milyen
rendezvényeket „rendel” meg az irodától, és ehhez milyen támogatási feltételeket biztosít. Az
elıkészítés során az volt a vélemény, hogy mind a Tourinform Irodát vezetı személy, illetve
az önkormányzat szempontjából is nagyobb garanciát jelent az, ha az iroda vezetıje
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közalkalmazotti jogviszonyban dolgozik, erre egy évre kinevezést kapna Bencsik Mária, majd
1 év után át lehetne tekinteni azt a kérdést, hogy a Tourinform Irodát szabad-e vállalkozás
formájában üzemeltetni, vagy mindenképp egy önkormányzati intézményként kell
mőködtetni. A közalkalmazotti státusz azért is lényeges a mőködési kiadások tekintetében,
hiszen közhasznú munkavégzés kereteiben a nyári mőködés is jobban biztosítható.
Bencsik Máriával az egyeztetések megtörténtek, aki elfogadta a közalkalmazotti státuszba
történı kinevezést. Ami azt jelenti, hogy a munkáltatói jogokat a képviselı-testület, egyéb
kérdésekben, pedig a munkáltatói jogot a polgármester gyakorolja, nevezetesen szabadság,
pótlékok biztosítása, stb. Bencsik Mária bére az elıterjesztéshez képest annyiban változhat,
hogy, ha megszerzi a másod diplomát a bére ennek megfelelıen jelentıs mértékben növekszik
A kiegészítı elıterjesztésben a jelenlegi iskolai végzettségének megfelelı bér került
beállításra.
Dezsı Zoltán képviselı ellentmondást látott a pályázati kiírás és a kiegészítı elıterjesztésben
szereplı közalkalmazotti jogviszony létesítése között, mivel a másik pályázó – Ádám
Gyöngyi – pályázatát éppen azért nem tartották elfogadhatónak, mert ı a pályázatában
közalkalmazotti jogviszonyt jelölt meg, ami nem felel meg a pályázati kiírásnak. Ezzel
szemben van egy érvényes pályázat, melyre az elıkészítık azt terjesztik a képviselı-testület
elé, hogy létesítsenek közalkalmazotti jogviszonyt azzal a személlyel, aki alkalmas, és a
pályázati kiírásnak megfelelı pályázatot nyújtott be.
A költségvetésben az iroda mőködtetésére 2.4 e Ft került beállításra, a pályázatban viszont
3,180 e Ft + ÁFA támogatást kért a pályázó, amit a maga részérıl nem tartott elérhetetlenne,
és elfogadhatónak talált. Az mindenesetre jól hangzik, hogy próbálkoznak különbözı
megoldásokat találni, hogy hogyan mőködjön és mit várnak el az iroda vezetıjével szemben.
Csak, hát az eddigiekben nem ezt láttuk visszaköszönni, tapasztalva azt, hogy az elızetes
idıszakban az eddig üzemeltetıvel szemben a beszámolók alkalmával különösebb probléma
sosem merült fel. Annélkül, hogy bár kit is védene, az ügy további elımenetelét szem elıtt
tartva nem látta helyesnek a közalkalmazotti jogviszony létesítését az iroda mőködtetésére,
akkor, amikor vállalkozási formára írták ki a pályázatot.
Katona Lajos alpolgármester a felvetésre elmondta, nem olyan nagy probléma az, ha egy
évig ilyen formában mőködtetik az irodát. Ennek is meg lenne az elınye, hiszen az
önkormányzatnak nagyobb rálátása lenne a mőködésre.
Csíkné Timár Éva bizottsági elnök hangsúlyozta, függetlenül attól, hogy pótlólag milyen
javaslat került elıterjesztésre, le kell szögezni, hogy Bencsik Mária pályázata nagyságrenddel
jobb volt, mint a másik pályázóé. Konkrét elképzelései voltak, konkrét költségvetést nyújtott
be, melyet egyáltalán nem sokkalottak. Közalkalmazotti jogviszonyban történı mőködtetést
illetıen, nem a költségek csökkentése, hanem inkább az erısıdött meg az elıkészítıkben, annak ellenére, hogy az eredeti pályázat vállalkozói formára lett kiírva, -hogy ezáltal jobban
átlátható lesz az iroda mőködése az önkormányzat részére is. Az egy év letelte után pedig meg
lesz a lehetıség arra, hogy ezen a formán az önkormányzat változtasson.
Katona Lajos alpolgármester további hozzászólás nem lévén kérte a képviselı-testületet,
hogy a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánításáról valamint Bencsik Mária
közalkalmazotti jogviszonba történı kinevezésérıl külön- külön határozzanak.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 17 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatokat hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
31/2003. (II. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a tulajdonát képezı Gyomaendrıd, Fı út
173 - 179. szám alatti ingatlanban lévı Tourinform Iroda üzemeltetésére meghirdetett
pályázati kiírásra beérkezett pályázatok ismeretében a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítja.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 2003. március 31.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
32/2003. (II. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Közalkalmazottak
Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdésben meghatározott
jogkörében eljárva, Bencsik Máriát ( Sz: Szeghalom, 1978. 07. 21; a: Tóth Mária;
lakcím: Gyomaendrıd Bajcsy Zs. 127. sz.) 2003. március 1. napjától 2004. február 28.
napjáig, a Tourinform Iroda általános ügyintézıje munkakörben, F / l. besorolásban
100.000.-Ft /hó bruttó közalkalmazotti illetménnyel kinevezi.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a polgármestert, hogy a kinevezési
okmányt és a munkaköri leírást készítse el.
Határidı: azonnal
6. napirendi pont
Intézményhálózat racionalizálása - a Jókai úti Óvoda közoktatási megállapodás
keretében történı üzemeltetése
Katona Lajos alpolgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy ismertesse a napirendi
pontot.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásában elmondta, hogy a költségvetési tárgyalás
folyamán felmerült, hogy annak hiányára figyelemmel, az intézményhálózatot lehetıség
szerint racionalizálni kell, és meg kell keresni azokat a költségtakarékos intézkedéseket,
amivel a hiány csökkenthetı. Ennek keretében született az a javaslat, mely szerint az
önkormányzat vizsgálja meg, hogy a Jókai úti Óvoda közoktatási megállapodás keretében
üzemeltethetı e, és szükséges e kiírni a pályázatot.
A vizsgálat során arra a megállapodásra jutottak, hogy amíg a közoktatási törvény módosítása
le nem zajlik nem szabad kiírni a pályázatot. Ugyanis ahhoz, hogy az óvoda jól tudjon
mőködni, szükséges kimondani az óvoda jogutód nélküli megszőntetését, ami azt jelenti, hogy
ki kell fizetni a végkielégítéseket. Ez a korábbi intézmény racionalizálások során is így
történt. Van azonban egy eltérés: mégpedig, ha az álláshely a településen nem szőnik meg,
abban az esetben a felmentési idıre és a végkielégítésre járó pénzt az önkormányzat a
pályázati eljárás keretében nem igényelheti meg, így ezen kiadásoknak nem lesz meg a
fedezeti oldala. A korábban az ilyen irányú döntések következtében kifizetett pénzösszeget az
önkormányzat pályázat útján megkapta az államtól. Tehát ez az egyik ok, amiért nem
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javasolják a pályázat kiírását. A másik ok, hogy a közoktatási törvény módosítás-tervezetben
jelenleg javaslatként az szerepel, hogy az intézmény fenntartói és intézményvezetıi
jogosultságokat szét kell választani. A jelenleg közoktatási megállapodás keretében mőködı
intézményeknél ezek a jogosultságok egybe esnek; aki alapította az intézményt, az vezeti. Itt
viszont már automatikusan jelentkezne egy plusz intézményvezetıi létszámnak a kiadása,
amit egy ilyen kis létszámú óvoda nem bír el. A törvény módosítása során további
problémaként jelentkezik, hogy az, aki a vállalkozói vagy társasági adó hatálya alá tartozó
vállalkozóként üzemelteti az óvodát, az nem kapja meg a teljes állami normatívát. Ami azt
jelenti, hogy az önkormányzati támogatást nem hogy csökkentené, hanem inkább növelné az
átszervezés. Mindezekre figyelemmel az elıkészítıknek az volt a véleménye, hogy a
közoktatási törvény módosításáig ezzel a kérdéssel nem célszerő foglalkozni, persze ez nem
azt jelenti, hogy az óvodánál más irányú költségcsökkentı intézkedést nem lehet meghozni.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke kiegészítésként elmondta, hogy a döntés
elnapolásának okaként merült fel az is, hogy a jelenleg közoktatási megállapodás keretében
mőködı óvodákkal kötött megállapodás 2004—ben lejár, a pályázatokat újra ki kell írni, és
ezekkel együtt kellene a Jókai úti óvodát is “kezelni.”
Katona Lajos alpolgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a döntés
meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
33/2003. (II. 27.) KT sz. határozata
I./
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Jókai úti Óvoda közoktatási
megállapodás keretében történı üzemeltetésének lehetıségét a 2004. évi
önkormányzati költségvetés készítésének idıszakáig elnapolja.
Határidı: 2003. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
II./
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete utasítja Fülöp Istvánné a Kis
Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatóját, hogy a gyermeklétszám csökkenés miatt
az óvodai szakfeladat hatékonyabb és költségtakarékosabb mőködtetése érdekében a
hatáskörébe tartozó intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Fülöp Istvánné intézményvezetı
7. napirendi pont
Az endrıdi Tájház és Közösségi Ház 2002. évi tevékenységérıl készült beszámoló
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke bizottság megtárgyalta a beszámolókat
és azokat elfogadásra javasolja. A Tájház és Helytörténeti Múzeum vezetıje lelkesedéssel és
szakértelemmel gondozza, és gyarapítja a győjteményt. Nagy dolognak számít, hogy a
hagyományırzésnek vannak fellegvárai a városban. A Tájház látogatásakor olyan élménnyel
teli tájékoztatót kapnak a diákok, melyek a fiatalság képzésére, okulására szolgál.
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Az endrıdi városrész közmővelıdési színtere a Közösségi Ház, melyben két fı
mővelıdésszervezı látja el a feladatot, tavalyi évtıl kezdve ık mőködtetik a Kecskés-zugi
faházat is. Elismeréssel kell szólni az ottani felújítási munkákról is. A Közösségi Ház
munkája is jó, a lakosság érdekeit szolgálja, kulturális programokkal próbálják színesebbé
tenni az endrıdi lakosok életét. Nagyon sok kellemes rendezvényen lehet részt venni. Sok
változás történt az elmúlt idıszakban a Közösségi Ház felszereltségében is.
Katona Lajos alpolgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a döntés
meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
34/2003. (II. 27.) KT sz. határozata
I. Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Szonda István a
Tájház és Helytörténeti Múzeum vezetıjének beszámolóját a 2002. évi munkájáról.
Határidı: azonnal
II. Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Molnár Borbála
vezetı népmővelı beszámolóját a Közösségi Házban 2002. évben végzett munkájáról.
Határidı: azonnal
8. Napirendi pont
Beszámoló a Városi Családsegítı Központ 2002. évi munkájáról
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke tájékoztatásában elmondta, hogy a
Városi Családsegítı Központ beszámolóját kétszer tárgyalta a bizottság, mivel az elsı
beszámoló alkalmával a beszámoló kiegészítésére kérték az intézményvezetıt. A családsegítı
szolgálat tulajdonképpen megelızı tevékenységet lát, fontos a város életében és az
önkormányzat alapvetı feladatai közé tartozik. Ebben a városban is sok hátrányos helyzető
család van és sok esetben nem anyagi segítséget kell nyújtani a családoknak. Sok
társintézménnyel tartanak kapcsolatot, iskolák, óvodák, gyámhatóság. Emberekkel
kapcsolatos komoly feladatokkal foglalkoznak.
Katona Lajos alpolgármester megköszönte a tájékoztatást, majd felkérte a képviselıket a
döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
35/2003. (II. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Városi
Családsegítı Központ 2002. évi munkájáról készített beszámolót.
Határidı: azonnal
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9. Napirendi pont
Városi Könyvtár és Tájház 2003. évi belépı díjainak alakulása
Katona Lajos alpolgármester tájékoztatásában elmondta, hogy 2003-ban is folytatódik az
ÁFA-ról szóló törvény hozzáigazítása az Európai Unió forgalmi adózást szabályozó
irányelveihez. Az EU kötelezıen alkalmazandó elıírásai, és a lehetséges kedvezményezések
következtében egyes, eddig 12 százalékos adókulccsal terhelt, illetve tárgyi adómentességben
részesített értékesítésekre a normál áfa-kulcs fog vonatkozni. 2003. január 1.-tıl fentieknek
megfelelıen a tárgyi adómentesség helyett 12 százalékos felszámított adómérték alá kerültek
a könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturális szolgáltatások. Az Áfa változása miatt a
Városi Könyvtár részben önálló intézményünk kikerült a tárgyi adómentes körbıl, így 2003.
január 1.-tıl az általános szabályok szerint történik az ÁFA fizetési kötelezettsége.
Kérte a képviselıket a véleményezı bizottságok által elıterjeszetett javaslat elfogadására.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 17 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
36/2003. (II. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Könyvtár könyvtárhasználati
szabályzatában foglaltakkal egyetért, az abban meghatározott szolgáltatási díjak
összegét 2003. január 1.-tıl visszamenılegesen elfogadja.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Endrıdi Tájház szolgáltatás díjainak
összegét az alábbiak szerint határozza meg:
Belépıdíjak:
100.-Ft (12 % áfát tartalmaz)
Kedvezményes belépı:
50.-Ft (12 % áfát tartalmaz)
Kézmőves csop. foglalkoztatás:
500.-Ft/fı (12 % áfát tartalmaz)
Tárlatvezetés:
1.000.-Ft (12 % áfát tartalmaz)
Képeslap :
50.-Ft, 70.-Ft (25% áfát tartalmaz)
Határidı: azonnal
10. Napirendi pont
Óvodai és általános iskolai beíratás idıpontja
Katona Lajos alpolgármester tájékoztatásában elmondta, hogy törvény írja elı a települési
önkormányzatok részére, hogy március 1-je és április 30-a közötti idıpontban határozzák meg
a 2002/2003. tanévre a beíratás idıpontját. Az óvoda fenntartókkal és az általános iskolákkal
egyeztetve az óvodai és az általános iskolai beíratás javasolt idıpontja Gyomaendrıd Város
közigazgatási területén március 31, és április 1, 2 napok.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület vita nélkül egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
37/2003. (II. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a város közigazgatási
területén mőködı óvodákban és általános iskolákban a 2003/2004-es nevelési- illetve
tanévre történı beíratást március 31, és április 1, 2 napokra rendeli el.
A Képviselı-testülete utasítja az óvodák és általános iskolák vezetıit, hogy a beíratás
idıpontját - a helyben szokásos módon - tegyék közzé.
Határidı:
Felelıs:

Kihirdetés idıpontja: 2002. március 1.
óvodák és általános iskolák intézményvezetıi

11. Napirendi pont
Szúnyoggyérítési megállapodás módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásában elmondta, hogy az elmúlt évhez hasonlóan a
Körös- Völgyi Települések Regionális Szervezete ismét benyújtotta pályázatát a Magyar
Turizmus Rt-hez a szúnyoggyérítési költségek támogatására. A benyújtott pályázaton elnyert
pályázati összeg a szúnyog-gyérítés költségek kb. az 50 %-át jelenti. A pályázatot Dr. Szító
András készíti el, megállapítja az érintett területekre vonatkozó költségeket, és azt, hogy
hányszori gyérítést tart indokoltnak. A kivitelezı személyének kiválasztása közbeszerzési
eljárás keretében történik. A közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását az érintett települések
polgármesterei elfogadták.
Idén szükségessé vált a társult önkormányzatok között a Megállapodás módosítása, okai,
hogy a tavalyi év végén a Szervezetbıl kilépett Öcsöd, Cserkeszılı, Körösladány
önkormányzata, belépett viszont Dévaványa és Ecsegfalva önkormányzata. A mellékelt
megállapodás-tervezetben a vastagon szedett, dılt betős részek jelölik a változásokat.
Katona Lajos alpolgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a döntés
meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
38/2003. (II. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a 2003. évben térségi
szúnyog-gyérítésre vonatkozó, 15 önkormányzat polgármestere által aláírandó
Megállapodást.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: értelem szerint
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12. napirendi pont
Kistérségi Koordinációs Program pályázat benyújtása
Csíkné Timár Éva a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke elmondta, hogy a Nemzeti
Területfejlesztési Hivatal összesen 80 millió forint összegben pályázatot írt ki Kistérségi
Koordinációs Program megvalósítására. A pályázatot Területfejlesztési Társulások
nyújthatják be. A „Hármas-Körös” Kistérségi Területfejlesztési Társulás pályázatot kíván
benyújtani Gyomaendrıd gesztorságával. A pályázatnak két fı része van, a
programdokumentum, melyben egy éves idıtartamra kell elıre térségi koordinációs
programot összeállítani, melynek alapján fórumokat, térségi értekezleteket, projektfeltáró
konferenciákat, esetleg képzéseket kell megvalósítani. A második legfontosabb rész, létre kell
hozni egy Kistérségi Irodát, melyben legalább 2 fı területfejlesztéssel foglalkozó személyt
kell elhelyezni. Gyomaendrıd részérıl elsı sorban a két irodahelység díjmentes használatát
kellene biztosítani, melyhez a többi önkormányzat felajánlásától függıen szükség lesz
irodabútorokra és számítástechnikai eszközökre, telefonra, az Internet-használat biztosítására.
Katona Lajos alpolgármester megköszönte a tájékoztatást, majd arra kérte a képviselıket,
támogassák a pályázat benyújtását.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
39/2003. (II. 27.) KT sz. határozata
Gyomaenrıd Város Önkormányzata támogatja a „Hármas-Körös” Kistérségi
Területfejlesztési Társulás azon szándékát, mely szerint pályázatot nyújt be a Nemzeti
Területfejlesztési Hivatal pályázati felhívására, Kistérségi Koordinációs Program
megvalósítása érdekében.
Az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Kistérségi Iroda Gyomaendrıd Város
Polgármesteri Hivatalában, a Hármas-Körös Csatornamő Beruházó Víziközmő
Társulás jelenlegi irodáiban legyen.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a
program megvalósulása esetén az iroda kialakításához és mőködtetéséhez szükséges
infrastruktúrát biztosítja.
Határidı: a támogatási szerzıdés szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
13. napirendi pont
Vészhelyzet rendkívüli védekezéssel
Katona Lajos alpolgármester elmondta, hogy február 4-én ismét nagy mennyiségő hó hullott
le térségünkben, aminek következtében Gyomaendrıd város és közigazgatási területének
közlekedési útvonalait fokozott tisztítással kellett járhatóvá tenni. Az utak kezelıje, a
hóeltakarítással megbízott Gyomaszolg Ipari Park Kft. A korábban kialakult vészhelyzet
rendkívüli védekezéséhez hasonlóan szervezetten lebonyolította a közutak megtisztítását. Az
önkormányzatnak február hónap elején nettó 5.966.085 Ft költsége merült fel a hóhelyzet
miatt. A Kormányzati Koordinációs Bizottság 1/2003-as számú határozata alapján
önkormányzatunk a rendkívüli hóhelyzet kezelésével kapcsolatos feladatokból származó,
2003. február 4.-ét követıen felmerülı, költségvetési elıirányzaton felüli többletköltségeket
vis maior kérelem útján igényelheti. A rendkívüli védekezés során felmerült többletköltségek
finanszírozására hivatalunk, az említett vis maior helyzet költségtérítésének támogatására
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5.966.085 Ft+ÁFA támogatási kérelmet fog benyújtani a Békés Megyei Területfejlesztési
Tanácshoz.
Szujó Zsolt a városüzemeltetési osztály vezetıje a határozati javaslat kiegészítésére tett
javaslatot, mely szerint a rendkívüli védekezés során felmerült költségeket a 2003. évi
költségvetésbıl a képviselı-testület finanszírozni nem tudja.
Katona Lajos alpolgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket, hogy a
javasolt kiegészítéssel a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
40/2003. (II. 27.) KT sz. határozata
1. /
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2003. február 4.-én kezdıdı havazás miatt
kialakult rendkívüli védekezés során felmerült 5.966.085 Ft + ÁFA költséget
tudomásul veszi.
2./
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete megállapítja, hogy a rendkívüli védekezés
során felmerült 6.748.437 Ft-ot a 2003. évi költségvetésébıl finanszírozni nem tudja.
3. /
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, mivel a
költségvetésben elıirányzott 1.600.000 Ft nem elegendı, hogy a hóhelyzet miatt a
költségvetési elıirányzaton felül 2003. február 4.-ét követıen felmerült pótlólagos
nettó 5.966.085 Ft, azaz bruttó 6.748.437 Ft költséget vis maior támogatási keretbıl
hívja le.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
14. napirendi pont
Önálló statisztikai kistérség kialakításának kezdeményezése a KSH-nál
Katona Lajos alpolgármester a jelenlévık tájékoztatásra elmondta, hogy 2003-ban lehetıség
van a statisztikai kistérségek újjászervezésére és új kistérségek kialakítására. Ennek jelentısége abban
lenne, hogy az Európai Uniós csatlakozást követıen szükségessé válik a területi rendszer átalakítása.
Ennek kapcsán a megyei területfejlesztési tanácsok szerepe megszőnik, és a területfejlesztéssel
kapcsolatos döntéssorozat két szintre tagozódik, egyrészt régiós, másrészt pedig a statisztikai
kistérségi szintre.
A statisztikai kistérségek számának növelésével az önkormányzat most abba a helyzetbe került, hogy
kérheti a kistérségnek a kialakítását, melyhez minden lehetıség adott, hiszen akár kulturálisan, akár
történelmileg egy közel egységes terület jönne létre. Összegezve, elmondható, hogy elég nagy
realitása van annak, hogy amennyiben az érintett önkormányzatok meg tudnak állapodni, kialakuljon
ez a statisztikai kistérség.

66

A kialakítani kívánt statisztikai kistérséghez Gyomaendrıd
Ecsegfalva, Dévaványa,
Gyomaendrıd, Hunya, Köröstarcsa és Csárdaszállás települések és a hozzájuk tartozó
közigazgatási területek tartoznának. A kialakítani kért statisztikai kistérség egyrészt a
Berettyó-Körös vidékén fekszik, másrészt a Körös-Maros közéhez tartozó területen fekszik.
Közúton, vagy vasúton a körzetközponti feladatokat ellátó települések jól megközelíthetıek,
hiszen a távolság a 25 km-t egy település vonatkozásában sem haladja meg. Az ingatlan
nyilvántartási feladatokat Csárdaszállás és Köröstarcsa kivételével a Gyomaendrıdön mőködı
földhivatali kirendeltség látja el, hasonló rendszerben mőködik a Békés Megyei Munkaügyi
Központ Gyomaendrıdi Kirendeltsége. A térséghez tartozó települések vonatkozásában a
veszélyforrások azonosaknak tekinthetık, így védelmi bizottsági szinten Köröstarcsa
település kivételével egy mőködési területet képeznek, melynek székhelye Gyomaendrıd. A
gondok azonossága miatt kezdeményezte Köröstarcsa település a védelmi bizottsághoz való
csatlakozását. A térség települései jelenleg is több területen kapcsolódnak egymáshoz.
Az azonos gazdasági elmaradottság, magas munkanélküliség mind rövid közmunkák közös
szervezése, vállalkozási övezetben és ipari parkban lévı lehetıségek kihasználása, mint
hosszú távon további együttmőködésre ösztönzi az önkormányzatokat. Megállapítható, hogy
mutatóit tekintve a kistérség kialakítását kérı települések sok azonos jellemzıket mutatnak. A
bizottságok az elıterjesztést tárgyalták és javasolják az Önálló Statisztikai Kistérség
kialakításának kezdeményezését.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
41/2003. (II. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete egyet ért azzal, hogy Ecsegfalva, Dévaványa,
Gyomaendrıd, Hunya, Köröstarcsa, és Csárdaszállás települési önkormányzatok
figyelembevételével önálló statitsztikai kistérség kerüljön kialakításra. A képviselıtestület utasítja a polgármestert, hogy az érintett településekkel a statisztikai kistérség
kialakításának kezdeményezéséhez szükséges egyeztetı tárgyalásokat folytassa le,
továbbá a Békés Megyei Közgyőlés elnökénél, mint a területfejlesztési tanács
elnökénél járjon el. Az egyeztetések lefolytatását követıen az érintett települések
egyetértése esetén a KSH-nál kezdeményezze az önálló statisztikai kistérség
kialakítását.
Határidı: 2003. július 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
15. napirendi pont
A „Hármas-Körös”
módosítása

Kistérségi

Területfejlesztési

Társulás

Alapító

Okiratának

Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásában elmondta, hogy az alapító okirat módosítására
azért van szükség, mert két szakfeladat -a pedagógiai szakszolgálat és a szennyvízelvezetés
és kezelés – megszőntetésre kerül, és azokat az alapító okiratból ki kell venni. Bizonyára
sokak elıtt ismert, hogy kezdeményezés volt egy regionális szennyvízhálózat kialakítására,
mely Kardos, Örménykút és Hunya településeket érinetette volna. Erre az elıtanulmányok
elkészültek, de mivel központi támogatást nem kaptak, ezért a társulás ezt a beruházást
elvetette.
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A pedagógiai szakszolgálat közös feladatellátását Csárdaszállás, Hunya vonatkozásában - az
iskolaérettségi vizsgálatokat - Gyomaendrıdi székhellyel a társulás látta el, melyhez jelentıs
támogatást kapott a megyei önkormányzattól. A támogatás megszőnésével azonban ezt a
feladatot Gyomaendrıd nem tudja biztosítani, így a szakfeladatot törölni kell az alapító
okiratból.
Katona Lajos alpolgármester megköszönte a szóbeli tájékoztatást, majd felkérte a
képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
42/2003. (II. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a „Hármas-Körös” Kistérségi
Területfejlesztési Társulás Alapító Okiratának módosítását az elıterjesztés
mellékletében szereplı tervezet szerint.
Határidı: az Alapító Okirat aláírására 2003. március 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
16. napirendi pont
A „Hármas-Körös” Kistérségi Területfejlesztési Társulás Megállapodásának módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a társulási megállapodásban egyetlen lényegi
módosulás szerepel, amikor is a megállapodásban résztvevı önkormányzatok száma
kiegészülne Köröstarcsa településsel. A társulási tanács ülésén Köröstarcsa csatlakozását –
Kondoros település kivételével – egyhangúlag elfogadták. Ahhoz, hogy a társulási tanács
Köröstarcsát végérvényesen felvehesse a tagjai sorába, szükséges az érintett önkormányzatok
döntése, hiszen a tárulási megállapodást a polgármesterek az önkormányzat felhatalmazása
alapján írhatják alá.
A kistérség szerepét illetıen az volt a személyes véleménye, hogy ez addig fog élni, és
mőködni amíg a statisztikai kistérségek létre nem jönnek, melyekhez a területfejlesztési
társulások is autómatikusan hozzá fognak igazodni. Ebbıl a szempontból is van jelentısége
Köröstarcsa csatlakozásának. Kondoros inkább Szarvas felé orientálódik, ezért is ellenezte a
csatlakozást, hiszen neki nem érdeke ennek a társulásnak az erısítése.
Katona Lajos alpolgármester kiegészítésként még annyit kívánt elmondani, hogy egyedül
Kondoros település nem támogatta, hogy a polgármester úr helyett 2003. január 1. napjától ı
lássa el az elnöki feladatokat.
A képviselı-testület a megállapodás módosítását egyhangú 17 igen szavazattal támogatta, és
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
43/2003. (II. 27.) KT sz. határozata
A Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a „Hármas-Körös” Kistérségi
Területfejlesztési Társulás Megállapodásának módosítását az elıterjesztés
mellékletében szereplı tervezet szerint.
Határidı:
Felelıs:

a Megállapodás aláírására 2003. március 1.
Dr. Dávid Imre polgármester
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17. napirendi pont
Hısök u. 66/A. sz. alatti szolgálati bérlakás kiutalása
Dr. Kovács Béla képviselı tájékoztatásában elmondta, hogy Pappné Nagy Katalin a Kner
Imre Gimnázium német szakos tanárnıje, kérése az Önkormányzat felé, hogy a
Gyomaendrıd, Hısök útja 66/A. szám alatti szolgálati bérlakást, határozatlan idıtartamra
kiutalni szíveskedjen részére. Kérését azzal indokolta, hogy hét éve jár át Dévaványáról
Gyomaendrıdre, s az átjárás egyre nehezebb. A dévaványai ingatlana értékesítése után
Gyomaendrıdön szeretne lakást venni, de ennek lebonyolítása idıbe telik. A szolgálati lakás
kisebb felújításra szorul, de ezt a felújítást ı vállalja, ennek fejében a lakbérfizetési
kötelezettsége alól 6 hónapra mentességet kér.
Dr. Csorba Csaba jegyzı kiegészítésként elmondta, hogy a lakást megtekintette a bérlı, és
ebben a formában kérné részére kiutalni.
Hangya Lajosné további kiegészítésként elmondta, hogy a 6 havi lakbér elengedése nem
fedezi természetesen a lakás felújításának a költségét, de csak belsı felújításról lenne szó.
Javasolja a lakás kiutalását.
Katona Lajos alpolgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a döntés
meghozatalára.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a lakás kiutalását támogatta, és
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
44/2003. (II. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2003. március 1. napjától
kezdıdıen kiutalja a Gyomaendrıd, Hısök útja 66/A. szám alatti szolgálati
bérlakást Pappné Nagy Katalin részére mindaddig még nevezett
közalkalmazotti jogviszonya fennáll, de maximum 2004. február 28. napjáig.
Ezzel egy idıben a lakbérfizetési kötelezettség alól hat hónap idıtartamra
felmenti, amennyiben a lakást saját költségén lakhatóvá teszi és a felújítási
költség elér, vagy meghaladja a hat havi lakbér összegét.
Határidı: azonnal
18. napirendi pont
Gyomaendrıd belterületén a közvilágítás bıvítésére benyújtott lakossági kérelmek
Csányi István a Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság elnöke elmondta, hogy a
település belterületérıl újabb lakossági kérelemek érkezett be a közvilágítás minıségének
javításával kapcsolatban. Az egyik kérelmezı Megyeri István Gyóni G. utca 2. szám alatti
lakos, aki a fenti ingatlana elıtti villanyoszlopra kérne lámpát elhelyezni. A helysziní
szemrevételezéskor megállapításra került, hogy az ingatlan környezetében lévı Damjanich tér
közvilágításával vannak problémák, amely megoldásával az utca érintett szakaszának
világítása is megoldódik. Mindezek alapján a bizottság nem javasolta a lámpa felszerelését.

69

A CUTI Kft. az Apponyi u. 14. szám elıtti vegyesbolt és sütıüzeme elıtti terület, illetve a
bejáró megvilágításának javítására, balesetveszély elkerülése végett az Endrıdi utca 19.
számú ingatlan elıtt elhelyezkedı villanyoszlopra kérné a világítótest felszerelését. A
kivitelezés költségeit a Cuti Kft. felvállalja. A bizottság véleménye, hogy ez nem
közvilágítási probléma a bejáró megvilágítását telephelyrıl meg lehet oldani.
A Lévai utcán, a sertésrakodó épülete mellett, a vasútállomás felé kanyarodó út jobb
megvilágítása érdekében feltétlen indokoltnak és szükségesnek tartják a lámpa elhelyezetését.
A Gyızelem Tsz bejáratánál a forgalom nem indokolja a megvilágítást, ugyanis a
fénysorompó meg van világítva, illetve a lakóházak elıtt is van lámpatest. Ezen a részen
inkább napközben van forgalom, ezért a bizottság ezt nem támogatta.
Az elıterjesztésben ugyan nem szerepel, de a bizottság tárgyalta az Arany J. u., Hunyadi u, és
a Rákóczki u a lámpa elhelyezést, ugyanis van ahol egymás mellett három lámpa is van,
amibıl egyet a sarokra kellene áthelyezni.
A bizottság nevében javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Hangya Lajosné bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, hogy a további lakossági igények
mikorra terjeszthetık elı úrja. A Damjanich tér megvilágítása sürgı megoldást igényel, a VI.
kerületben pedig az a gond, hogy ott csak egy lámpatest van, az ott telephellyel rendelkezı
vállalkozók viszont este is elég nagy forgalmat bonyolítanak le. Esetleg ıket is meg lehetne
kérni, hogy szálljanak be a közvilágítás bıvítésébe.
Jenei Bálint bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, hogy a Damjanich tér közvilágításának
megoldása mikorra várható?
Csányi István bizottsági elnök válaszában elmondta, a következı képviselı-testületi ülésre
elı lehet készíteni, és a többi beérkezett kérelemmel is lehet foglalkozni.
Dezsı Zoltán képviselı örömmel konstatálta, hogy a Damjanich tér szóba került és bízott
abban, hogy így a romokban lévı Hamza féle ház végre eltakarításra kerül, amire a kötelezés
már régen megtörtént. Véleménye szerint a tér megvilágítását ezzel együtt kellene megoldani.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a felvetésre reagálva elmondta, hogy Hamza féle házra a bontásra
kötelezı határozatot a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal jóváhagyta, a munkákra a
kivitelezési szerzıdés megkötésre került, de a rossz idıre való tekintettel azt nem tudják
megkezdeni.
Katona Lajos alpolgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a döntés
meghozatalára azzal a kiegészítéssel, hogy a Damjanich tér közvilágítása és a beérkezı újabb
lakossági kérelmeket a bizottság terjessze a képviselı-testület soron következı ülésére.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 17 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
45/2003. (II. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a közvilágítás hálózatának bıvítése kapcsán
beérkezett lakossági igényeket indokoltnak tartja. A Képviselı-testület az alábbi helyeken
tartja indokoltnak közvilágító lámpatest elhelyezését:
1. A Lévai utcán, a sertésrakodó épülete mellett, a vasútállomás felé kanyarodó út
jobb megvilágítása érdekében.
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2. A Hunyadi János u. Rákóczi és Arany u. közötti szakaszon lámpatest áthelyezése a
keresztezıdés jobb megvilágítása érdekében.
A Képviselı-testület felkéri a Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottságot, hogy a
Damjanich tér közvilágításának megoldási tervezetét és a beérkezı újabb lakossági
kérelmeket terjessze be a márciusi képviselı-testületi ülésre.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı, Csányi István bizottsági elnök
19. napirendi pont
Endrıdi Cuti Kft. kérelme
Katona Lajos alpolgármester felkérte Csányi István bizottsági elnököt a kérelem lényegének
ismertetésére.
Csányi István a Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság elnöke hozzászólásában
elmondta, Farkas István a Kft. ügyvezetıje kérelemmel fordult a képviselı-testület felé, hogy
az 5271 hrsz.-ú közterületen létesített élelmiszerbolt alatti 186 m2 nagyságú területet
értékesítse a CUTI Kft. részére. Az önkormányzati törvény értelmében a közterület
forgalomképtelen, nem lehet értékesíteni. Az ilyen tevékenységek folytatására a közterület
bérlete nyújt lehetıséget. De, ha ezt a területet még is értékesítené az önkormányzat, úgy
módosítani kellene az Általános Rendezési Tervet, és ezt a területet kivonni a
forgalomképtelen kategóriából. Ugyanakkor a terület alatt lévı gázközmő vezeték miatt csak
szorgalmi joggal terhelten lehetne értékesíteni.
Mindezekre figyelemmel a bizottságnak egyhangúlag az volt a javaslata, hogy a kért terület
ne kerüljön értékesítésre.
Császárné Gyuricza Éva képviselı a téma kapcsán felvetette: volt már olyan eset, hogy az
Általános Rendezési Tervet módosításra került hasonló dolog miatt. Sajnálta, hogy a bizottság
nem támogatja a terület értékesítését, pedig jó lenne, ha nem csak idısek otthona lenne azon a
településrészen, hanem egy olyan kulturált kávézóhely is, ahová az arra igényesek szívesen
beülnének egy kávét, süteményt elfogyasztani. Az endrıdnek azon a részén ilyen nem
található.
Az elızı képviselı-testületi ciklusban hasonló feltételekkel, - ugyan nem ilyen közcélt
szolgáló beruházásra – módosították a rendezési tervet, és kivettek területet a
forgalomképtelen kategóriából.
A maga részérıl átgondolásra javasolta, hogy az elıírásnak megfelelı feltételekkel ezt a kért
területet még is értékesítsék a Kft. részére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a felvetés reagálva hangsúlyozta, ha most a közterületet ilyen célra
értékesítik, akkor a többi vendéglátóhely elıtti közterület eladását sem tudja, vagy nem
tagadhatja meg az önkormányzat. Ezzel a döntéssel olyan lavina indulna el, amivel ez a
folyamat nem lesz visszafogható. A bizottság ezen indokok alapján is tette ezt a javaslatát.
Katona Lajos alpolgármester további hozzászólás nem lévén kérte a képviselıket döntsenek
a bizottság által elıterjesztett javaslatról.
A képviselı-testület 15 igen szavazattlal, 1 ellen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
46/2003. (II. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı - testülete az önkormányzat
tulajdonában lévı 5271 hrsz. alatt nyilvántartott közterületet figyelemmel A helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. Rendelkezéseire hivatkozva, sem
egészében, sem megosztás útján keletkezı részeiben nem értékesíti.
Határidı: 2003. március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
20. napirendi pont
EU csatlakozással kapcsolatos rendezvénysorozat
Katona Lajos alpolgármester felkérte Dr. Kovács Béla képviselı urat néhány szóban
ismertesse az elıterjesztés lényegét.
Dr. Kovács Béla képviselı elmondta, napjainkban a médiák és a sajtók által legötbbet
emlegetett téma Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása. Ennek jegyében zajlanak
majd a tavaszi ünnepségek is. A Békés Megyei önkormányzat megküldte részünkre javaslatát
a megyék és a megyei jogú városok programjainak és ünnepeinek megrendezéséhez. A
megyei javaslatból városunkban a tavaszi ünnepség sorozatok alkalmával négy programot
valósítanánk meg. Ezek részletesen az elıterjesztésben olvashatóak.
Az Európai Emlékalbum készítésében a város három elemet határoz meg, amellyel hozzájárul
az európai kultúra gazdagításához; a Kner Nyomda és Nyomdaipari Múzeum, Tájház és a
Gyomaendrıdi Tánckultúrát mutatná be.
A Március 15-i ünnepség szent misével egybekötött ünnepi megemlékezéssel kezdıdne az
endrıdi településrészen, ezt követıen ünnepi mősort adnak a Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskola diákjai. 11 órakor Európa fa ültetés a Gyomaendrıdi Emlékparkban egy gyomai
településrészi polgár, és egy endrıdi településrészrıl kikerülı általános iskolai tanuló
közremőködésével. 12-kor a gyomai településrészen harangzúgás mellett az Országzászló és
az Európai zászló felhúzására, majd a Magyar Himnusz és az Európai Himnusz elhangzása
után ünnepi beszédre és a Kis Bálint Általános Iskola ünnepi mősorára kerül sor. Ezt
követıen március 27-én ünnepi képviselı-testületi ülés, melyen Gyomaendrıd Város
Önkormányzatának Képviselı-testülete ünnepi testületi ülésen fog megemlékezni az Európai
Uniós csatlakozással kapcsolatban. Április 16-án Gyomaendrıd Szabadság téren elhelyezésre
kerül az Európai Uniós alapokkal ellátott elektromos óra, mely az aláírás idıpontjában lesz
elindítva.
Katona Lajos alpolgármester kiegészítésként elmondta, hogy ez az ünnepségsorozat
országosan meghatározott koreográfia szerint zajlik, amelyhez valamilyen formában
alkalmazkodni kell nekünk is. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a döntés
meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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1. /
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Európai Uniós csatlakozással kapcsolatos
ünnepi testületi ülés keretében az Európai Emlékalbumban az alábbiakat kívánja
rögzíteni:
1./ Kner Nyomda és Nyomdaipari Múzeum (Termékeivel, kiadványaival
európai szinten hirdeti és hirdetni fogja az európai szintő kultúra gazdagítását)
2./ Tájház (A múltunk megismerésével, a jelen bemutatásával irányt mutat a
jövıbe vezetı úton.)
A képviselı-testület utasítja Dr. Kovács Béla képviselıt, hogy a márciusi ünnepi
képviselı-testületi ülésre az Emlékalbumba rögzítendı határozat tervezeteket készítse
elı.
2./
A Képviselı-testület az EU csatlakozási rendezvényeket az alábbiakban fogadja el:
I.
Március 15-i ünnepség
II.
Március 27-i ünnepi képviselı-testületi ülés
III.
Április 16. Gyomaendrıd Fı terén elhelyezésre kerül Európai Uniós
alapokkal ellátott elektromos óra, mely az aláírás idıpontjában lesz elindítva.
A rendezvények szervezésére felhasználható költségeket 400 ezer Ft összegben
határozta meg, mely összeg forrása a 2003. évi költségvetés tartalékai között a (Városi
Image 2 millió FT) tartalmazza.
.
Határidı: értelem szerint
A rendezvény szervezéséért felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester és Dr. Kovács Béla
képviselı
21. napirendi pont
Helyi birtokhasznosítási bizottságba tagdelegálás
Katona Lajos alpolgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt a napirendi pont
ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásában elmondta, hogy a Nemzeti Földalap létrejöttével
viszonylag rendezıdni látszódik az állami földek sorsa,és pályázati úton történı hasznosítása.
A pályázati hasznosításban a bírálatnál van jelentıs szerepe a helyi birtokhasznosítási
bizottságnak. A birtokhasznosítási bizottságba országos érdekképviseleti szervek
delegálhatnak tagokat, illetve delegálhat a területi agrárkamara, és a települési önkormányzat
is. Önkormányzatunk részérıl mindenképpen jelentısége lenne a bizottságba tagot delegálni,
mert, ha azt az 1700 hektár vitott földterületet az önkormányzat elveszti, annak jelentıs része
a nemzeti földalapba kerül, illetve a volt Körösi ÁG földterületek hasznosítása miatt is
jelentısége lenne.
A bizottság tagjainak száma 3-tól 5 fıig terjedhet. A delegálást a Nemzeti Földalapkezelı
Szervezetnek kell bejelenteni. A bizottság mőködése nem az önkormányzatot terheli, hanem a
Nemzeti Földalapkezelı Szervezet biztosítja a tagonkénti 1000 Ft-os költségtérítést.
Javasolta, hogy a helyi birtokhasznosítási bizottságba Gyomaendrıd Város Önkormányzatát a
mindenkori polgármester, jelenleg Dr. Dávid Imre képviselje.
Katona Lajos alpolgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a szavazásra.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a helyi birtokhasznosítási bizottságba,
figyelemmel a 2001. évi CXVI tv. 4/A § (3) bekezdésére, valamint a végrehajtása
tárgyában kiadott 108/2002.(XII.13.) FVM rendelet 2.§ (4) bekezdésére is,
Gyomaendrıd Város Polgármesterét, Dr. Dávid Imrét delegálja.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat delegáltját a
Nemzeti Földalap Kezelı Szervezetnek jelentse be.
Határidı: 2003. március 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
22. napirendi pont
Közmunkaprogram pályázat
Katona Lajos alpolgármester elmondta, hogy Gyomaendrıd Város Önkormányzata
pályázatot nyújtana be hátrányos helyzető, tartós munkanélküli, elsısorban cigány lakosság
foglalkoztatását, megélhetését, életkörülményeinek javítását szolgáló közmunkaprogramok
megvalósítására. A program tervezett összköltsége 10.668 E Ft, ehhez saját erı 128 E Ft
szükséges. Ennek eredményeképp 31 fı foglalkoztatása lenne megoldott 4 hónapon keresztül,
napi 8 órában. Elsısorban a városban a csapadékvíz csatornahálózatának helyreállítása,
karbantartása, belterületi útjainak fenntartása, szabad zöldterületek tisztítása, hulladék
eltakarítás. Véleménye szerint mindenképpen célszerő benyújtani ezt a pályázatot.
Babos László képviselı felvetésében elmondta, hogy a közmunkások részére valami
értelmesebb munkát kellene adni, mert jelenleg a utak jégmentesítésével a mostani tempóval
nem haladnak.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a képviselı úr felvetéséhez csatlakozva elmondta, a
kerékpárúton lévı lefagyott vízfolyások, lesózására a közmunkások ki lettek rendelve, de nem
haladnak a munkával. Kellene egy munkavezetı, aki figyelemmel kíséri a munkákat.
Katona Lajos alpolgármester további hozzászólás, kiegészítés hiányában felkérte a
képviselıket a szavazásra.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaenrıd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Foglalkoztatáspolitikai és
Munkaügyi Minisztériumhoz (FMM) elsısorban hátrányos helyzető, tartós
munkanélküliek közmunkaprogram keretében történı foglalkoztatása érdekében.
FMM-tıl igényelt támogatás:
Saját erı:
A program tervezett összköltsége:

10.540 E Ft
128 E Ft.
10.668 E Ft
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A pályázat benyújtásához Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 128 E Ft saját erıt
biztosít a 2003. évi költségvetési rendeletének tartalék keretébıl.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert
a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidı: a pályázat benyújtására: 2003. március 10.
A pályázat eredményének jelentésére: 2003. május 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
További nyilvános ülésre szóló napirendi pont nem volt az alpolgármester az Ötv. 12. § (4)
bekezdés b. pontja alapján javasolta a képviselı-testületnek, hogy a Szennyvízberuházás IV.
ütem közbeszerzési eljárás eredményhirdetése tárgyú elıterjesztés megtárgyalására zárt ülés
keretében kerüljön sor. A döntés elıtt felhívta a Képviselık figyelmét, hogy a zárt ülés
elrendeléséhez minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület a zárt ülés elrendelésére tett javaslatot egyhangú 17 igen szavazattal
támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testület az Ötv. 12. § (4) bekezdés b. pontja
alapján a Szennyvízberuházás
IV. ütem közbeszerzési eljárás
eredményhirdetése tárgyú elıterjesztés megtárgyalására zárt ülést rendel el.
Határidı: azonnal
Katona Lajos alpolgármester a továbbiakban tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Ötv. 12. §
/4/ bekezdés a. pontja alapján az alábbi napirendek megtárgyalására szintén zárt ülés
keretében kerül sor.
Hozzájárulás kérést elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés,
Lakásfenntartási támogatás elutasító határozatok ellen benyújtott fellebbezések,
Átmeneti segély elutasítása ügyében érkezett fellebbezés
Megköszönte az érdeklıdık részvételét, majd a nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Jenei Bálint
hitelesítı

Béres János
hitelesítı
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