Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
4/2007.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. február 13-i rendkívüli üléséről a
Polgármesteri Hivatal Dísztermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester
Babos László, Béres János, Czibulka György, Gellai Józsefné, Hangya
Lajosné, Illés János, Izsó Csaba, Jakus Imre, Dr. Kovács Béla, Dr. Palya
József, Putnoki László, Rácz Imre, Szabó Balázsné, Vass Ignác képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tárgyalási joggal: Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezető,
Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a mai napra összehívott képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket, a Jegyző, Aljegyző urat. Elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívására a 2007 évi
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása miatt van szükség, melyet a képviselő-testületnek
2007. február 15-ig kell megalkotni.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 16 főből jelen volt 16 fő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Dr. Palya József és Hangya Lajosné képviselőket.
A rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint javasolta meghatározni:
2007 évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
A városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumi feladatainak ellátása
Bejelentések
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
47/2007. (II. 13.)Gye.Kt határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozta meg:
1. 2007 évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
2. A városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumi feladatainak ellátása
3. Bejelentések
Határidő: azonnal
2007 évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Várfi András polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az átmeneti gazdálkodásról szóló
rendelet megalkotására azért van szükség, mert az önkormányzat 2007 évi költségvetését február 15.
napjáig kellene elfogadni, viszont a képviselő-testület ezt követően tatja a februári soros ülését. A
rendelet lényege, hogy a költségvetés elfogadásáig az önkormányzatnak a 2006 évi irányszámoknak
megfelelően kell gazdálkodnia.
Megkérdezte a képviselőket van e kérdésük, kiegészíteni valójuk a rendelet-tervezethez.
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Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet, hogy a
rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2007. (….) Gye. Kt. rendelete
a 2007. évi átmeneti gazdálkodásról
1.§
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait- külön eljárás
nélkül- az előző évi kiadásai előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse.
2.§
(1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és működési feladatok,
az évente ismétlődő rendszeres Kht., Kft., egyesületi és egyéb támogatások,pénzeszköz
átadások 2007.évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti
kiadási előirányzatokon belül, időarányosan történhet. Az átmeneti gazdálkodás időszakában
finanszírozható továbbá a közalkalmazottak jogállásáról, valamint a köztisztviselők
jogállásáról szóló törvények szerint az őket megillető január hónapban kifizetendő egy havi
illetménynek megfelelő külön juttatás, valamint az előző évi bérintézkedések tárgyévi
kötelezettsége is.
(2) A 2007. január 01-től esedékes bérintézkedések a költségvetési intézmények és a
polgármesteri hivatal dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában
végrehajthatók.
(3) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részelő a vele
kötött megállapodásban rögzített -törvény által előírt - előző évről szóló számadási
kötelezettségének eleget tett és nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem
fizetett köztartozása nincs.
3.§
Az átmeneti gazdálkodás időszakában
(1) az önkormányzat 2006. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra
kifizetések a 2006. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül teljesíthetők a már
megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően.
(2) A folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok
tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségének megfelelően
teljesíthetők.
4.§
A 2007. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem
indítható, azokra kötelezettség nem vállalható.
5.§
Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és
beszedett bevételeket be kell illeszteni.
6.§
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a 2007. évi költségvetési rendelet
hatályba lépésének napjáig, legkésőbb 2007. február 28.-ig kell alkalmazni.
Gyomaendrőd, 2007. február
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző
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A városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumi feladatainak ellátása
Várfi András polgármester elmondta, mint emlékezetes a képviselő-testület a közelmúltban már két
alkalommal is döntött a laboratóriumi feladatok ellátásáról. Első alkalommal hozott döntés lényege,
hogy az intézmény laboratóriumának J0 –s kategóriába történő visszasorolása miatt, az itt levett vér és
vizeletminták további feldolgozásra a gyulai Pándy Kálmán Kórház laboratóriumába kerülnek, mely
feladat ellátásra határozatlan idejű megbízási szerződés kerül megkötésre az egészségügyi
intézménnyel.
Az önkormányzat döntését követően a kórház főigazgató főorvosa értesítette arról, hogy a
feladatátvállalás lehetőségei nem adottak ezért az egészségügyi intézménnyel kötendő szerződés
tervezetet elfogadni nem tudja. Ennek alapján a testületnek újból meg kell vizsgálni, hogy a feladat
ellátását kivel tudja megoldani, áll e még Dr. Hajzer Ildikó klinikai laboratóriumi szakorvos korábbi
ajánlata.
Mindezekre tekintettel a bizottság elnökökből álló munkacsoport azt javasolta, hogy az egészségügyi
intézmény a szarvasi laboratóriummal kössön szerződést. A döntés meghozatalára mielőbb szükség
van, mivel csak így lehet az OEP-től a feladat elvégzéséhez szükséges összeget visszaigényelni.
Megkérdezte a képviselőket van e kérdésük, észrevételük.
Dr. Palya József képviselő, mint háziorvos meg kívánta jegyezni, hogy az átmeneti időszakban sem
volt fennakadás a laboratóriumi vizsgálatot illetően, az eredmény másnapra visszaérkezett az
intézményhez, a betegek azt megkapták. Sürgős esetben pedig a laboratórium értesítette a háziorvost.
További a témával kapcsolatos érdemi hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a határozati
javaslatot egyhangú, 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
48/2007. (II. 13.)Gye.Kt határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 296/2006. (XI. 02.) KT sz.
határozatát visszavonja, és utasítja a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy a laboratóriumi
szakfeladatokhoz kapcsolódó munkák elvégzésére a Szarvasi laboratóriummal kössön
szerződést.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gedei Margit igazgató főorvos
Várfi András polgármester
A bejelentések között Várfi András polgármester tájékoztatta a képviselőket az önkormányzat önálló
kistérség kialakításával kapcsolatos szándékának jelenlegi alakulásáról. A mai napon egyeztetett
Köröstarcsa polgármesterével, aki úgy nyilatkozott, hogy csatlakozását Mezőberénytől teszi függővé.
A hivatal munkatársai elkészítették ennek a témának a jogszabályi háttér elemzéséből kiinduló
lehetőségeit, illetve a gazdaság földrajz szerinti elemzést. Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy
legyenek segítségére, baráti, ismeretségi körükben szorgalmazzák az önálló kistérség kialakításának
támogatását, melyet személy szerint megvalósítható szándéknak tart.
Gellai Józsefné képviselő aziránt érdeklődött, amennyiben a környező településekkel sikerül
egyezségre jutni, a kormányzat mennyire fogja a gyomaendrődi önálló kistérség kialakítását
támogatni.
Várfi András polgármester válaszolva elmondta, amennyiben a kormányzat úgy ítéli meg, hogy nem
akarnak több kistérséget, úgy nem szavazzák meg. Bíztatónak látszik azonban, hogy még nem lefutott
a kistérségek kialakítása, a minisztérium honlapján is az olvasható, hogy több kistérség kialakulása
még folyamatban van. A Békés Megyei Közgyűlés elnöke, Domokos László úr támogatja az
önkormányzat ezen szándékát.
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A megyén belül is vannak még mozgások, tudomása szerint a békési kistérség szeretne még
településeket bevonni. Hunya egyenlőre még bizonytalan, fél attól, hogy amennyiben kilép a békési
kistérségből, úgy az ott felvett támogatásokat vissza kell fizetni.
Dr. Csorba Csaba jegyző Hunya települést illetően meg kívánta jegyezni, hogy az oktatási kistérségi
társulás –mikortérségi társulás éppen a gyomaendrődi önálló kistérséghez történő csatlakozással lenne
fenntartható. Itt lenne esélye arra, hogy az oktatással kapcsolatos kiadásit újra tárgyalja.
Természetesen, ha Kondoros településhez való csatlakozást választja, ott más feltételekkel kell
tárgyalnia. Látni kell azonban, hogy más feladatellátás tekintetében /szociális gondoskodás,
családsegítő, tűzoltóság) Hunya vagy már részese, vagy úgy nyilatkozott, hogy aláírja a mikrotérségi
megállapodást. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy Hunya alapvetően Endrődhöz kötődik,
vélhetően a családi és egyéb emberi kötelékek azért e tekintetben meg fognak mozdulni.
Dr. Kovács Béla képviselő véleménye szerint egy falugyűlés keretében kellene a hunyai képviselő
testülettel tárgyalni ebben a kérdésben. Kétségtelenül igaz, hogy Hunya minden ízében inkább
Endrődhöz kötődik, mint Kondoroshoz.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva elmondta, február végén közös testületi ülés tartására kerül majd
sor Hunya település képviselő-testületével, a Rózsahegyi Kistérségi Általános Iskola költségvetésének
elfogadása tárgyában, ahol önkormányzatunk képviselői tájékozódhatnak a hunyai testület kistérségi
hovatartozási szándékáról, elképzeléséről.
További bejelentés, hozzászólás a jelenlévők részéről nem volt, Várfi András polgármester
megköszönte a jelenlétet és a rendkívüli ülést bezárta.
K. m. f.
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Hangya Lajosné
hitelesítő

Dr. Palya József
hitelesítő
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