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Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. február 12-i rendkívüli üléséről a Városháza
Nagytermében.
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, Lehóczkiné
Timár Irén, Dr. Palya József, Putnoki László, Rácz Imre, Szabó Balázsné
képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tárgyalási joggal: Szilágyiné Bácsi Gabriella, Havelda Jánosné, Liszkainé
Nagy Mária, Keresztesné Jáksó Éva, Tímárné Binges Irén osztályvezetők,
Tóthné Gál Julianna pénzügyi előadó
Helyi sajtó képviselője,
Intézményvezetők, érdeklődő állampolgárok,
Hoffmanné Szabó Gabriella jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a mai napra összehívott rendkívüli képviselő-testületi ülésen
megjelent képviselőket, a Jegyző urat, Aljegyző urat és az osztályvezetőket. Megállapította, hogy az
ülés határozatképes, a 17 fős testületből jelen van 16 fő. Jelezte távollétét Vass Ignác képviselő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Izsó Csaba és Dr. Kovács Béla képviselőket.
Javaslatot tett az ülés napirendi pontjára. Az önkormányzat költségvetését a korábbi években a
képviselő-testület bizottsági üléseken tárgyalta, azt követően a februári képviselő-testületi ülésen
fogadták el. Most célszerűnek találták egy rendkívüli ülés keretében megtárgyalni, majd a soron
következő képviselő-testületi ülésen elfogadásra előterjesztésre benyújtani.
Megkérdezte van-e napirendi pont módosításra, vagy új napirendi pontra javaslat. Hozzászólás
hiányában felkérte a képviselőket a meghívóban szereplő napirend elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú 16 igen szavazattal a napirendet elfogadta, és az alábbi határozatot
hozták [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
41/2009. (I. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. 2009. évi Költségvetésről szóló rendelet tervezete
2. Bejelentések
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont
2009. évi Költségvetésről szóló rendelet tervezete
Várfi András polgármester a 2009. évi költségvetésről szóló rendelet tervezete kapcsán elmondta, a
költségvetésről készült egy koncepció, melyet a képviselő-testület már tárgyalt. A célokról és
elképzelésekről, melyeket a költségvetésben meg kell jeleníteni, műhelymunkában folyt megbeszélés.
Mindig gond a hitel felvétel nélküli gazdálkodás, a működési oldalon hiány ne jelentkezzen,
hiánymentesen került megtervezésre. Komoly munka előzte meg, az intézményvezetőkkel való
egyeztetéssel, mely alapján az irányszámokat elfogadták. A fejlesztési oldal az adott lehetőségek,
esetleg hitelből kerülhet biztosításra. A városnak olyan költségvetést kell elfogadni, amely megáll a
lábán és összhangban van a korábban hozott határozatokkal is, hogy a kötvényből milyen célra
történik felhasználás. Egyszerű elfogadni a költségvetést, azt követően viszont a bejelentések során a
képviselők a még megvalósítandó beruházásokat vetik fel. Előtérbe kerül a szociális érzékenység,
indokok adott témákkal kapcsolatban, hogy az intézményekkel kapcsolatos szuverenitás ne sérüljön.
Ennek szellemében kívánja végigtárgyalni a költségvetést megvitatással, minden képviselő
bevonásával. Felkérte Szilágyiné Bácsi Gabriella Pénzügyi osztályvezetőt a költségvetési tervezet
ismertetésére.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető elmondta, röviden ismertetésre kerülnek a 2009. évi
költségvetés összeállítás legfontosabb szempontjai, elvei valamint az alkalmazott jogszabályi háttért.
Ezt követően a bevételek és kiadások tételes ismertetése a jelentősebb változások indoklásával.
Legfontosabb szempontként említette meg a működési hiány nélküli költségvetés összeállítása, melyet
sikerült teljesíteni. Valamint minden olyan fejlesztési illetve felújítási elképzelés bekerüljön a
rendelettervezetbe, melyhez vagy testületi döntés tartozik vagy javaslatként elhangzottak egyéb
üléseken. Számbavételre kerültek az esetleges pályázati lehetőségek a város részére, a projektek
hozzárendelésre kerültek.
A 2009. évi költségvetést az Országgyűlés múlt év december 15-én fogadta el, ez alapján tudtak
intézmények, valamint a hivatal dolgozni. A törvény már tartalmazta a közszféra dolgozói 13. havi
juttatásának eltörléséről szóló megszorítást. Maradt a köztisztviselői alap 38.650 forint, valamint nem
változott a közalkalmazotti bértábla sem. A nyugdíjminimum a tavalyi szinten maradt 28.500 forint, a
minimálbér összege pedig 71.500 forint. A személyi juttatásokkal kapcsolatban elmondta még, hogy
ez év januárban megjelent kormányrendelet alapján a 13. havi juttatás részletes kompenzálásáról
rendelkezett, miszerint a költségvetési szerveknél dolgozók havi kereset kiegészítésének összegét és
módját szabályozza. A Hivatal és az intézmények költségvetésébe az első rendeletmódosításkor kerül
beépítésre, mind a kiadási mind a bevételi oldalon. A dologi kiadások tervezésénél csak a 4,5%-os
inflációnövekedést vették figyelembe, valamint a nyersanyag norma az elfogadott rendelettervezetnek
megfelelően került beépítésre az élelmiszer kiadásokba. Az egyéb dologi kiadások növelésére csak a
saját bevétel növelésével párhuzamosan kerülhet sor, ami vonatkozik a Hivatalokra és az
Intézményekre. Az intézményi költségvetés egyeztetése során tudomásul vették a rendelkezésükre álló
keretösszegeket. Látszik, hogy a jelenlegi szerkezeti formában nincs lehetőség a működési kiadások
területén további elvonásokra és megszorításokra. Az alkalmazott elvonások során tételesen
alátámasztásra kerültek. Amennyiben év végére olyan működési problémája lesz bármelyik
intézménynek, az Önkormányzat segítséget fog nyújtani.
Röviden a kötvényről szólt. Múlt év februárjában történt meg az egymilliárd forint összegű kötvény
kibocsátása. 2008. évben a fejlesztésekhez nem történt felhasználás a kötvényből. Nem volt szükség a
felújítások és fejlesztések megvalósítása során hozzányúlni. December 31-én a devizabetét összege
16.000 CHF (svájci frank) volt rövid lejáratú betétként 227 millió forint, állampapírba794 millió forint
van fektetve. A kibocsátás óta az önkormányzat a kötvényforrás többletbevételéből 35 millió forintot
használt fel a következő tételekre: 21 millió forint kamatkiadásra, illetve 14 millió forint képviselőtestületi döntések kapcsán (Török féle ingatlan vásárlása 8 millió forint, 1 millió forint a Református
Egyház orgonavásárlásra, a pénzügyi tanácsadó részére sikerdíj 4,7 millió forint összegben).
A bevételi illetve kiadási táblákon végigmenve a legfontosabb változásokat emelte ki.
(1. számú melléklet: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2009. évben)
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A normatív állami támogatások előző évhez képest csökkentek, mivel megtörtént a bérhordozó
normatívákból a 13. havi juttatás összegének megfelelő forrás kivonása, ugyanakkor beépítésre került
a 2008. január 1-től eszközölt bérfejlesztés forrása. A normatív kötött felhasználású támogatások is
csökkentek, mivel 2008. évben az önkormányzat részére meghatározott közcélú foglalkoztatásra keret
meg volt határozva, ettől az évtől kezdve viszont ez a keret megszűnt. Az önkormányzatoknak el kell
készíteni a közfoglalkoztatási tervét, mely alapján minden hónapban az előző hónapban ténylegesen
foglalkoztatott közcélúak után lehet igénylést alapján a támogatáshoz hozzájutni, a támogatás mértéke
95%. A központosított támogatások között a kisebbségi önkormányzatok részére biztosított
alapnormatíva került meghatározásra, mely kis mértékben növekedett múlt évhez képest, 571 ezer
forint a rendelkezésükre álló forrás. A helyi adó bevételeket óvatosan tervezték. 2008-ban az iparűzési
adó bevétele szépen alakult a tervez képest a teljesülés több mint 286 millió forint volt, negatív hatása
ebben az évben fog érződni, ugyanis félév tájékán fog látszani, hogy az adóerő képesség
növekedéséből adódóan mennyi SZJA-t kell visszafizetni. Az átengedett adóknál az SZJA helyben
maradó része is emelkedett, mely az adózók által 2007. évben bevallott és az APEH által
településenként kimutatott személyi jövedelemadó nagysága. A jövedelemkülönbség mérséklése
növekedést mutat, melynél figyelembe kell venni az adóerő képesség nagyságát, a lakosság számát,
illetve az SZJA helyben maradó része is szerepet kap, valamint a megyei feladatok után kapott
normatíva is e tételnél jelenik meg. Az intézmények működési célra átvett pénzek csökkenést
mutatnak, mert a múlt év fél 13. havi juttatás forrása valamint a bérfejlesztés összege is működési célú
pénzeszköz került megtervezésre tavaly. Idén már beépült a normatív támogatások közé. Láthatóvá
válik, hogy elsősorban a 2009. januárban kifizetett 13. havi juttatás korrekciója jelenik meg, mely a
múlt évhez kapcsolódik. Társulási normatíva, településektől átvett pénzeszközök, illetve a
pótlékváltozásból adódó növekedésre is a forrás itt került megtervezésre.
A Hivatal bevételeinek részletezését mutatta be. (1/c. számú melléklet: A Polgármesteri Hivatal 2009.
évi bevételeinek részletezése)
Elmondta, a múlt évhez képest 124 millió forintról 141 millió forintra növekedett a megtervezett saját
bevétel, melyet az újintézmény, (Katona József Művelődési Központ) és a kamatbevétel emelkedése
tesz ki. A kamatbevétel sor tartalmazza a csatornaérdekeltségi hozzájárulás lekötéséből származó
bevételt, a folyószámlán lévő kamatbevételt, valamint a belvíz V. ütemhez kapcsolódó pályázati
támogatás múlt évben megérkezett rész lekötése után kapott kamat összegét. A kötvény után kapott
kamatbevétel összege 46 millió forint, ugyanennyi került beállításra kamatkiadás címén is. Március
végén jelentkezik az első kamatfizetés, melynek összege 118 ezer CHF, 195 Ft-os árfolyamon
számolva 23 millió forint, amit az önkormányzatnak fizetni kell. Ugyanilyen árfolyammal kalkulálva a
szeptember 30-i kamatfizetésnél 23 millió forint került beállításra. A pénzügyi tanácsadó beszámolója
szerinti feltételezés alapján jelentős mértékben le fog csökkenni a kamat mértéke szeptemberre.
A működési célú pénzeszközök között elsősorban pályázatokhoz kapcsolódó források jelennek meg,
valamint a rendszeres segélyre átvett pénzeszközök.
A felhalmozási célú bevételek szinte mindegyike feladattal terhelt, valamilyen pályázathoz
kapcsolódik, egyedül a 49 millió 991 ezer forint szabad, amit a múlt évben megvalósult
beruházásoknak a támogatási nem érkezett meg (Selyem út III. ütem, a Kirendeltség akadály
mentesítése, a Térségi Szociális Gondozási Központ gépjármű beszerzése). Az összes felhalmozási
célú pénzmaradvány kötött, teljes egészében feladattal terhelt. Felsorolásként bemutatta a forrását a
működési célú pénzmaradványnak, mely 3 millió 907 ezer forint összegű, mely áll az 1 millió 800 ezer
forint összegű 2008-ban elvégzett lomtalanítás forrásából és a Tájház pályázatához kapcsolódó
megmaradt pénz.
A kölcsönök visszatérülése között kerül bemutatásra a lakáshitel, illetve a belvízkölcsön
visszatérüléséből származó összegeket.
A működési kiadások (2. számú melléklet: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 209. évi
működési kiadásai) A működési kiadások intézményenként bemutatják a személyi juttatások,
munkaadói, személyi, dologi kiadások alakulását. A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai közül
néhány tételt kiemelt. (2/a. számú melléklet: Polgármesteri Hivatal 2009. évi működési kiadásai)
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A szakfeladatok közül kiemelte, a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás szakfeladaton került
megtervezésre a parkfenntartás feladatra 25 millió forint. A lapkiadásnál a másfél millió forintra
pályázatot kell benyújtani, úgy lehet a forráshoz hozzájutni.
Igazgatás szakfeladatán az infláció mértékű növekedés mellett beépítésre került 1 millió forint
összegben a testületi ülés közvetítésének költsége, a múlt éviben nem jelent meg. Az energetikus
megbízási szerződése módosítása alapján a többletköltség itt jelenik meg. A cégautó adó szintén itt
jelenik meg, melyet az önkormányzatoknak is fizetni kell, illetve 1,5 millió forint összegben a
főépítész megbízási díja került beépítésre, mely poszt márciustól kerül betöltésre. Többletinformatikai
kiadás jelentkezik 3,5 millió forint összegben, mely szintén a dologi kiadásokat növeli.
A belvízkár elhárítás szakfeladaton nem az infláció mértékű növekedés figyelhető meg, itt jelenik meg
a Révzugi és a Hantoskerti szivattyúház működtetéséből adódó többletköltség.
A városgazdálkodás szakfeladaton a dologi kiadás csökkent, Gurin László bére korábban itt volt
megtervezve, mivel átkerült, innen kiemelésre került. A térségi közmunkaprogram pályázathoz
kapcsolódó dologi jellegű kiadás. A közcélú foglalkoztatásokkal kapcsolatban beépítésre került 5
millió forint dologi kiadásokra.
Az óvodáknál kismértékben csökkent a támogatás a tényleges óvodai létszám alapján. A település
hulladék 31 millió 800 ezer forint került beállításra, egyrészt a települési hulladék elszállítást tartalmaz
25 millió forint értékben, melyet díjkompenzációként fizet az önkormányzat. Itt jelenik meg az előző
évi lomtalanítás költsége, melynek forrása a pénzmaradványban található. 5 millió forint illegális
hulladéklerakók felszámolására, lomtalanításra. Megyeriné Csapó Ildikónak – Katona József
Művelődési Központ – adott támogatás lecsökkent. A tájház szakfeladat kiadásai már lezárult
pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadásokat tartalmaznak. Beépítésre került az új intézmény
költségvetése, személyi juttatások, dologi kiadások a korábban ismertetettek szerint. A fürdőnek ebben
az évben 48 millió forint önkormányzati tájékoztatást biztosítanak.
A dologi kiadások nem az infláció mértékével növekedtek, kiemelte azokat a tételeket, melyek ebben
szerepet játszottak. Az új intézmény költségei, a tájház pályázat dologi kiadások, melynek a forrása
megvan a kiadási oldalon. A szemétszállításnál a múlt évben betervezetthez képest 3 millió forintos
növekedés, ugyanez vonatkozik a közvilágításra. Közcélú foglalkoztatás címén 6,5 millió forint a
növekedés (5 millió forint dologi kiadás és térségi közmunka program 1,5 millió forint dologi
kiadásából tevődik össze).
Felújítások, felhalmozások (3. számú melléklet: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási
kiadásai 2009. évben)
Az intézmények felújítási, felhalmozási igényeit vizsgálva látható, hogy differenciáltan kaptak
felújítási fejlesztési forrást. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda felújításra 2,5 millió forint került
beépítésre, a város költségvetésében megjelenik a Fő úti épület rekonstrukciójára pályázat benyújtása.
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola esetében 8 millió forint nyílászárók cseréjére fordítva a
működési kiadások csökkenése érdekében. A Kner Imre Gimnázium járdafelújításra 3 millió forintot
kapott. A többi intézménynek a fejlesztési kiadások között jelenik meg az igénye. A Polgármesteri
Hivatal felújítási elképzelései jelennek itt meg.
Fontos lenne minden tételen végighaladni, és megvizsgálni, hogy valóban szüksége van-e városnak
ezekre a kiadásokra, esetleg lehetőség van-e átütemezésre. Amennyiben a költségvetésben meg
kívánják hagyni, akkor a forrást kell megjelölni hozzá.
(4. számú melléklet: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2009. évben)
A felhalmozási kiadások között jelenik meg a Városi Egészségügyi Intézmény részére biztosított 5
millió forint eszközbeszerzésre, valamint a Térségi Szociális Gondozási Központ konyhabővítésre 15
millió forint 2009. évben, mely kimondottan szolgáltatásbővítést jelentene, mely térítési díj
növekedést is eredményezhet. Polgármesteri Hivatal fejlesztési elképzelései itt jelennek meg.
próbálták minden fejlesztési elképzeléshez a forrást megtalálni. Megvizsgálták, mennyi az a
felhalmozási bevétel, mely szabad bevétel, ezeket azokhoz a tételekhez rendelték, melyhez nem
kapcsolódik pályázat és kötvény sem jelölhető ki, mert nem termelő és működési kiadást csökkentő
tétel.
Tartalékok (5. számú melléklet: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2009. évi tartalékai)
A tartalékok között olyan tételek jelennek meg, melyek pályázatokhoz kapcsolódó saját erőt foglalnak
össze.
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Azok a tételek melyeket felül kell vizsgálni, megtárgyalni, meghatározni, hogy melyek maradjanak az
önkormányzat költségvetésében. A működési tartalékok között kerültek megtervezésre az egyes
alapoknál felhasználható keretek: Ifjúsági alap 1,3 millió civil 8 millió, sport alap 17 millió forint
összegben. Rendezvények szervezésére 10 millió forintos alap került beállításra. Az adóerőképesség
növekedéséből adódó SZJA visszafizetésre 35 millió forintot.
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Zeneiskola) minimális önkormányzati támogatást
igényel ebben az évben, mely a normatíva visszafizetéshez kapcsolódik, alapnormatíva és megyei
normatíva. Kiemelte még, hogy az intézményfinanszírozásnál a Zeneiskola önkormányzati kiegészítés
szükséglete 22 millió forint, de ehhez 25 millió forintos megyei normatíva kapcsolódik. A tartalékban
a 4 millió forintos visszafizetés volt látható, ami azt jelenti, hogy szinte önkormányzati támogatás
nélkül működhet a Zeneiskola. A Kner Imre Gimnázium esetében a megyei normatíva összege 21
millió forint, az önkormányzati kiegészítés szükséglete 51 millió forint. Összehasonlítást végzett
önkormányzati kiegészítés 2008. és 2009. évi összegével a következő formában. Az önkormányzati
támogatás arányát az összes támogatáshoz: Kis Bálint Általános Iskola esetében 2008-ban 36,47%
volt, 2009-ben 39%. Valamint viszonyították még az önkormányzati kiegészítést az összes kiadáshoz:
jelentős változás nem figyelhető meg összességében az oktatási ágazatnál. A Gondozási Központnál
látható az önkormányzati kiegészítés szükséglete múlt évhez képest megnövekedett, elsősorban azért,
mert bizonyos feladatok kikerültek az alapnormatívák köréből, pl. közösségi ellátás, támogató
szolgálat. Központosított támogatások között van lehetőség az intézménynek pályázatra, viszont így
nem lehet társulási normatíváról beszélni. A házi segítségnyújtásnál az ellátottak létszáma jelentősebb
mértékben lecsökkent, a MÁK által feltárt hiányosságok megszüntetésének megfelelve, illetve
jogszabályi változásból adódóan nem lehet szó 10-15 perces házi segítségnyújtásról beszélni.
Tájékoztatója befejezéseként várja a kérdéseket, melyet megválaszolása után kéri, hogy tételesen
tárgyalják meg a fejlesztések és felújítások pontjait.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást az osztályvezető asszonynak. Javasolta, hogy
először a működési oldalról mondja el minden képviselő a véleményét, vagy tegye fel kérdését. Azt
követően a fejlesztések, felújítások pontjait tárgyalják tételesen. A város működtetésével kapcsolatban
elmondta, gyakorlatilag elavult struktúrával történt, mely a számadatokból is kiderült. Nem nagy
változás történik. A kötelező feladatok teljesítése, valamint a nem kötelező feladatok kihúzásával
lehetne egyszerűen dönteni, de nem erről van szó. Megadta Czibulka György képviselő úrnak a szót
hozzászólásra.
Czibulka György képviselő megkérdezte a kötvény svájci frankban vagy forintban van-e elhelyezve,
mert kamat szempontjából nem mindegy. Megkérdezte még, hogy az intézmények működési
költségeit végignézve, az eddigi években, mint a citrom ki lettek facsarva, most pedig még a hajától is
megszabadítjuk. Azaz a Kis Bálint Általános Iskolában 6%-os csökkenéssel kell dolgozni, melyre a
4,5%-os infláció tevődik. A Rózsahegyi K. Általános Iskola 8,5%-kal plusz infláció, a Kner Imre
Gimnázium 5,7%-kal, de a dologi és a személyi kiadásoknál is jelentős ez a tétel. Beállításkor
feltételezve, hogy minden ember egészségesen végigdolgozza az évet, azaz nem kell helyettesítést
fizetni, táppénzt fizetni. Annak tudtával, hogy nem hagyja az önkormányzat az intézményeket bajban,
a tervezéskor vegyék figyelembe, hogy ebből kell gazdálkodniuk. Megkérdezte még, hogy erre az évre
mennyi sikerdíjat fizetnek Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadónak.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető válaszában elmondta, ahogyan korábban említette a
kötvényről, devizabetét lekötés összege 16 ezer CHF, egyébként forintban van lekötve 227 millió
forint, magyar állampapírban pedig 794 millió forint. A kibocsátás svájci frank alapú, de a lejegyzés
már forintban történt. A kamatot is svájci frankban állapítják meg és abban is kell törleszteni. Az
intézmények esetében tételesen haladtak a kidolgozott költségvetésükön, javaslatot tenni azokra a
tételekre melyek csökkenthetők. A dologi kiadásoknál a csökkentés abból adódik, hogy az ellátottak
juttatása a múlt évben a dologi kiadásokban jelent meg, idén viszont két tételben található. Az
elvonások összegét úgy próbálták meghatározni, hogy a működését az intézményeknek ne
veszélyeztesse. A Csapó Ágnesnek fizetendő sikerdíj összege a képviselő-testületi tagok előtt is tudott,
a megtermelt többlethozam 35%-a, amit pillanatnyilag nem lehet tudni. Az a lekötések alkalmazása és
az állampapírba fektetett forrástól függ.
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Várfi András polgármester megköszönte a válaszadást, elmondta, hogy a sajtó azokra nagy hatással
van, akik több időt szánnak azok tanulmányozására.
Illés János képviselő hozzászólásában elmondta, az Országos Önkormányzatok ülésén vett részt,
melyen elhangzott, hogy az önkormányzatok felülvizsgálták-e a kötelezően ellátandó feladatainak a
körét. Sok olyan kötelezően ellátandó feladat van néhány önkormányzatnál, mely 10-15 éve ott ragadt,
és már nem is kötelezően ellátandó. Megkérdezte, volt-e az önkormányzatnál ilyen felülvizsgálat.
Kovács Béla képviselő elmondta 19 éve képviselő, illetve 19 éve folyamatosan minden évben volt
alkalma egyeztetni a mindenkori polgármesterekkel és pénzügyi osztályvezetőkkel. Azóta
intézményvezető is. Elmondta, az intézmények nem ellenségei a városnak és attól város a város, hogy
vannak intézményei. Szeretné, ha a jövőben partnerek lennének az egyeztetések során. Az
intézmények finanszírozásával kapcsolatban elmondta, bázisalapon történt a költségvetés. Az idei
évben tételesen dolgozták ki az intézményekben lévő pénzügyi vezetőkkel a költségvetést, mely
esetükben azt jelenti, hogy kevesebbet kértek, mint az előző évben, azaz hat, illetve polgármester úr
jóvoltából öt millió forinttal kapnak kevesebbet. Az összeg elvonása a rendszerükben tételesen nincs
benne. Következésképpen már másnap korlátozták működésüket, sportkörnél megfelezték a
lehetőséget, korrepetálás, felzárkóztatást eltörölték, versenyzési lehetőségeket megfelezték. 75-80%ban helyi gyerekekről van szó. A 30 millió forint megspórolását tudomásul vették, hogy az
intézményeken kell megspórolni, de jelezni szeretnék, hogy a legszűkösebb, csökkentett kiadás mellett
nagy valószínűséggel év közben pótelőirányzatot kell kérniük, mivel a legoptimistább számításokkal
sem tudnak az összegből kijönni. Összegszerűen az intézményeknél az esetleges pótelőirányzat nem
súlyos. Jelentős működésbeli, minőségbeli csökkenést eredményez az iskola működésében. Attól tart,
hogy az országos versenyeken való részvétel, helyezések megnyerésének hiánya a gyerekek részére
erkölcsi hozzáállását rombolja. A pedagógusok az órákat ingyen is megtartják, de a boltban nekik is
fizetni kell.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, az intézmények költségvetése között jelentős tétel
volt a csökkentési kötelezettségek miatt a 13. havi bér kikerülése. Ebben a tekintetben a százalékos
összehasonlítás nem teljesen pontos és torz, mert az önkormányzat döntésétől függetlenül került ki a
költségvetésből ez a tétel, mely a 2008. évi költségvetéshez képest nyilván kevesebb átadandó
pénzeszközt jelent. Az intézmények valóban szoros és feszített gazdálkodásba kényszerülnek bele
2009-ben, azonban még mindig nem olyan súlyos, mint más önkormányzatoknál, hiszen az adómentes
juttatások egy részét – 6.500 forint – az önkormányzat biztosítja. Számításokat végzett a pénzügyi
osztály, hogy városi szinten ez jelentős tétel. Más önkormányzatoknál ez nem így működik. Ebben a
szerkezetben valóban nem lehet tovább csökkenteni az intézményi költségvetést. 2008. év végét
minden intézmény pénzmaradvánnyal zárta, az utolsó negyedévi pénzkiáramlások megnövekedtek. A
kiadások részben fejlesztéshez, részben egyéb bérjellegű kiadásokhoz kötődtek, ugyanekkor egyéb
jellegű kifizetések is történtek. Nem jó a 2009. évi költségvetési pozíciókra, de adott esetben a
pénzmaradványok vizsgálata nem történt. Ahol a dologi kiadás csökkenése jelentős volt – Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola – ott 8 millió forintos nyílászáró csere jelenik meg, mely a
működési kiadások csökkenését lehetővé teszi. A többi intézménynél már részben megtörténtek a
nyílászáró cserék, a dologi kiadások drasztikus növekedésével az inflációs hatásokat leszámítva nem
lehet számolni. A 2009. évi intézményi költségvetés bizonytalansága miatt minden hónapban
figyelemmel fogja a Hivatal kísérni a kifizetések alakulását, melyet a POLISZ rendszer lehetővé is
tesz. Amennyiben valóban a túlórákra betegség miatt kerül sor, akkor a költségvetés módosításnál a
szintre hozás az utolsó negyedévben megtörténhet. Az intézményi bevételek korlátozottak az oktatási
ágazatban, a Gondozási Központ esetében ez nem igaz. Ott bérjellegű kifizetés nem volt az utolsó
negyed évben, azonban a kincstár által feltárt hiányosságot az intézmény a költségvetéséből tudta
rendezni. Jelentősebb összeg szerepel az idei költségvetés tervezetében a konyhai fejlesztésre, mellyel
meg tud jelenni a piacon, az óvodák és más költségvetéshez kapcsolódó intézmények igények
teljesítésre, mellyel bevételhez juthat. A rezsiköltség számítása miatt térítési költség csökkenést is
eredményezhet. A fejlesztési kiadások tekintetében megteremtődik a lehetőség a dologi kiadások
csökkenésére vagy bevételhez jutáshoz.
Az önkormányzatnál a kötelező és a nem kötelezően ellátandó feladatok felülvizsgálatára az elmúlt két
évben voltak folyamatok.

99

Az önkormányzat megerősítette, hogy a nem kötelezően ellátandó feladatokat változatlanul fent
kívánja tartani. Két jelentősebb tétele a Kner Imre Gimnázium működtetése és a Városi Alapfokú
Művészetoktatási Iskola (Zeneiskola) működtetése.
Olyan szervezési változtatás történt a Zeneiskola esetében, mely azt eredményezte, hogy ha
megfelelően és szabályszerűen működik az intézmény, akkor minimális önkormányzati támogatásra
lesz szükség a 2009. költségvetési évben a 2008. évihez viszonyítva. A nem kötelezően ellátandó
feladatok sok esetben megyei normatívát biztosítanak az önkormányzatnak, a két megyei feladat
ellátás közel 46 millió forint önkormányzati bevételt eredményez. A nem kötelezően ellátandó
feladatok az elmúlt két évben valamilyen formában felülvizsgálata megtörtént. A korábbi képviselőtestületi döntések alátámasztották, hogy a feladatok ellátását igényli a település. Példaként említette
meg az Endrődi Közösségi Házat, Kirendeltséget. A feladatok ellátását próbálja az önkormányzat nem
megszűntetéssel, hanem átszervezéssel megoldani, egyéb pénzeszközt bevonni, például kistérségi.
Ilyen például a Tájház esetében a Közkincs program.
A Térségi Gondozási Központ és a Térségi Humánsegítő Szolgálat (Családsegítő) esetében szintén
megtörtént a mikrotérségi feladat ellátás, a térségi normatíva megnyílt. Itt nem klasszikus kistérségi
feladatellátásról van szó, hanem mikrotérségről, ennek közel 50%-a.
Szintén átszervezési kérdés volt a központi konyha megvalósítása, melynél támogatás csökkenésre
lehetett volna számolni. A felülvizsgálat folyamatát a jövőben is folytatni kell. Például a Rózsahegyi
K. Kistérségi Ált. Iskola esetén a kollégiumának felülvizsgálata vagy a Gondozási Központ
telephelyeinek összevonása, csökkentése, mely működési költségcsökkentést eredményezne.
Drasztikusabb intézkedések is tehetők, de minimális kihatással lennének a nem kötelezően ellátandó
feladatokra. Nem kötelező a vásárok-, piacok fenntartása, azt viszont az önkormányzat kiszervezi.
Szintén nem kötelező még a fürdő fenntartása, viszont annak más gazdasági, önkormányzati érdekei
vannak. A finanszírozást tekintve, az önkormányzati támogatási igény jelentős a kötelezően ellátandó
feladatok esetében.
Végül elmondta, úgy gondolja, azokat a lehetőségeket, ami az egyensúlyhoz illeszkedett, részben
megtette az önkormányzat, nem drasztikus intézkedésekkel.
Hangya Lajosné képviselő asszony megkérdezte, hogy lesz-e létszámcsökkentés az intézményeknél,
valamint, hogy a kistérséghez való tartozás mennyibe kerül az önkormányzatnak.
Babos László képviselő elmondta, meglepetésként érte a mai ülés meghívójának kézbevételekor, hogy
külön tárgyalja a képviselő-testület a költségvetés tervezetet. Több határozat mellékesként való
kezelésén meglepődött, példának említett a kötvényről szóló határozatot, a konyhákról, mivel
Polgármester úr kérésére bizonytalan időre levették napirendről a kérdést. Lapkiadásra nem volt
tervezve költség korábban. Úgy látja a kötelező és a nem kötelezően elvégzendő önkormányzati
feladatok aránya, és a felmerülő költségek támogatása a nem kötelezők arányában kicsit nagyobb
mértékű. Úgy érzi, hogy a képviselő-testületet bele akarja vonni a költségvetés elkészítésének egy
részébe konkrét véleményformálással. Véleménye szerint ez nem feladata a képviselőknek, ebben nem
akar részt venni. Amennyiben kész van, akkor hajlandó róla véleményt mondani, de képviselő-testületi
ülésen konkrét számokról dönteni nem.
Várfi András polgármester megkérdezte kinek van még kérdése, véleménye. Elmondta képviselőtestület feladata Gyomaendrőd Város 2009. évi költségvetése két olvasatban tárgyalva, most először
majd a következő ülésen tárgyalva. A képviselő-testületnek dolga, a város életébe való beleszólás, ne
hallgasson, amikor készül a költségvetés, majd azt követően meg az igényekkel jelennek meg a saját
körzetüket érintően például út vagy járdaépítéssel. A kötvényről vannak határozatok, erről fognak
dönteni. A képviselőknek lehetősége van arra, hogy egy-egy beruházás megvalósítását ne szavazzák
meg, ezért vannak itt. Pontosításként elmondta, a konyhákkal kapcsolatban módosító indítvány
hangzott el, melyet megszavaztatott, nem ő javasolta, hiszen feladata a képviselő-testületi ülés
vezetése. A lapkiadással kapcsolatban elmondta, konkrétan elhangzott, a Gyomaendrődi Hírmondónak
a forrás egy részéhez honnan juthat hozzá. Nem helyes feltételezni, hogy valahol el lenne dugva az
összeg, ha feltételezi képviselő, akkor mondja ki, ne tegyen ráutaló magatartást. Kötelező és nem
kötelező feladatokat illetően elmondta, az elmúlt két évben erről tárgyaltak. A Gimnáziumról úgy
döntöttek, hogy maradjon a városnál, 21 milliót kap az intézmény, de 30 millióba meg kerül, mely a
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költségvetést erősítené, amennyiben a megyéhez tartozna. A város attól város, hogy van művészeti
oktatása, ami nem kötelezően ellátandó feladat, de legyen gimnázium és legyen művészeti oktatás is a
városban.
Gellai Józsefné képviselő asszony a Gondozási Központtal kapcsolatban kérdezte, hogy az
összehasonlító táblából kiderül, hogy 2008-ban az összkiadás 443 millió forint, most 428 millió forint
az intézménynél. Megkérdezte, azzal az önkormányzati döntéssel, hogy megszavazták a fogyasztók
tárgyéve 10-e utáni fizetését, így 11 havi bevétel lesz az eddigi 12 helyett, a decemberi áthúzódik
január 10-re. Számításai szerint ez nagyjából 17-18 millió forint. Úgy gondolja ez egyhavi
kintlévőséget jelent erre az évre. Rákérdezett a mikrotérségi támogatásra, mely egy korábbi társulási
anyag szerint közel 19 millió forint, ez az összeg hol szerepel, illetve, ez csökkent-e le drasztikusan
ötven százalékra.
Babos László képviselő feltette a kérdést, jól érti-e, hogy Polgármester úr azt várja, hogy a képviselőtestület a költségvetést alakítsa át, ahogy szeretné és szavazza meg, illetve, hogy bizottsági tárgyalás
nélkül megszavazható-e a költségvetés.
Várfi András polgármester igennel válaszolt, valamint megkérte Jegyző urat világosítsa meg a
kérdést.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, nem ma fogadja el a képviselő-testület a
költségvetést, hanem a februári rendes testületi ülésen belül. Amennyiben a bizottságok óhajtják,
megtárgyalhatják. Sok fejlesztési tétel van, melyről a képviselő-testületnek dönteni kell, e tételek
mögött jórészt képviselő-testületi döntések és a fejlesztési koncepcióban megalapozott célkitűzések
állnak. Ezek közül, amit az önkormányzat el kíván hagyni, azokat a képviselő-testületnek kell
meghatározni. A Polgármesteri Hivatal részéről egyszerű elkészíteni a fejlesztési kiadások
elhagyásával a költségvetést egyensúlyi helyzetre, viszont nem ez a megoldás. Azonban azok a
célkitűzések melyeket megfogalmazott a képviselő-testület a fejlesztési koncepcióban vagy képviselőtestületi határozatban, akkor azok nem kerülnek bele. A költségvetés előkészítése a Hivatal feladata a
polgármester irányításával, ami meg is történt. A költségvetési rendeletet azonban a képviselőtestületnek kell elfogadni. Az előkészítő nem tudja megnevesíteni, hogy a döntéshozó milyen prioritást
kíván meghatározni.
Babos László képviselő újból megkérdezte, hogy ha az előkészítő nem tudja, akkor miért kell testület
elé hozni, miért nem ülnek össze csak a képviselők tizenheten, valamint az osztályvezetők. Ott nem
kell kézfelnyújtással szavazni, abszurdnak tartja.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, képviselő-testület döntésén múlik, mi kerül bele a
költségvetésbe. A képviselő-testület a döntéseit a képviselő-testületi ülésen hozza, melyeket
meghoznak. Gyakorlatilag konkrét feladatokról való vita alapján történő döntéseket kíván. Az itt
megszületett döntések eredménye kerül be a költségvetési rendeletbe, ahhoz, hogy február végén olyan
költségvetési rendelet tervezetet tárgyaljon a testület, ami mögött testületi döntések vannak.
Babos László képviselő elmondta, nem vitatja, hogy a képviselő-testületnek kell elfogadni a
költségvetést, azt nem érti, miért kell egy képviselő-testületi ülést összehívni annak az előkészítésére,
amikor még nem kell dönteni erről. Üljenek össze kötetlen megbeszélésen, mindenki mondja el a
véleményét, esetleg intézményvezetőkkel. Továbbra is azon a véleményen van, hogy ilyen formában a
költségvetés előkészítésen nem jó.
Várfi András polgármester hozzátette, a képviselő úrnak a magánvéleményét tiszteletben tartva, hogy
egy kötetlen megbeszélés már volt. Ott nem volt szavazás, viszont nem volt konkrét
véleménynyilvánítás, ilyen baráti megbeszélések sűrűn nem tarthatóak, mivel kevés az idő a
költségvetési időszakban. Az ott elhangzott elképzelések alapján is készült el a felújítási és fejlesztési
rész. Sokan a kötvényre készültek, annak kibeszélésére, viszont a hatékony ülés érdekében javasolta a
működési oldal tárgyalásának megbeszélését, majd azt követően a fejlesztéseket beszéljék meg, úgy,
hogy mindenki mondja meg egyetért-e a tétellel vagy sem.
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Bizottsági üléseken is ugyanez lett volna megtárgyalva csak négyszer. Ez a megoldás tűnt a
leghatékonyabbnak a költségvetési rendelet tervezetének megtárgyalására.
Izsó Csaba képviselő hozzászólásában elmondta, mint képviselők tettek egy esküt, arra, hogy a város
közvagyonát legjobb tudásukhoz híven a legjobb helyre teszik és a legjobb döntéseket hozzák. Ez a
fórum erre hivatott, megvitassák, hogy a 2009. évi költségvetés számait ki-ki hogyan látja, hogyan
gondolja súlyozni az intézményvezetők bevonásával. Ennél jobb és nemesebb fórumot nem tud a
továbbhaladás érdekében. Megjegyezte, Gyomaendrőd a Magyar Köztársaság része, ne
vonatkoztassák el a várost az ország költségvetésétől, ahol viszont brutális megszorítások vannak.
Kötelesek vagyunk alkalmazkodni ahhoz, amit a kormány diktál. Szűk a mozgástér, ki kell dolgozni
egy olyan költségvetést, mely a város javát szolgálja. Úgy véli az előterjesztett költségvetési
koncepció megfelelő alap a tárgyalásra. Az intézményvezetők sem örülnek a megszorításoknak, de
indulásnak megfelelő anyag. Gyomaendrőd nem rendelkezik egyéb bevételi forrással, csak az állam
részéről kiutalt összegekből tudunk gazdálkodni. Azért választották meg a képviselőket, hogy a
legjobb tudásukhoz híven azt a változatot fogadják el, amelyik Gyomaendrőd város érdekeit szolgálja.
Babos László képviselő hozzászólásában elmondta, az elhangzottakkal egyetért, a világválságra
tekintettel olyan országban élünk, mely most nincs a legjobb helyzetben.
Várfi András polgármester hozzátette, a hitvány kormány miatt van ilyen helyzetben az ország.
Babos László képviselő válaszolta, egy hitvány ellenzék van.
Várfi András polgármester elnézést kért, amiért elragadtatta magát. Kérte képviselőtársát is, kérjen
bocsánatot.
Babos László képviselő folytatta hozzászólását, valóban a költségvetést a rendelkezésre álló
anyagiakból kell megalkotni, elsősorban a kötelezően előírt feladatokat, másodsorban a lakosság
igényei szerint a fontos és a még fontosabb dolgokat kell megvalósítani. Véleménye szerint a
költségvetés szelleme nem ezen az úton halad, a nem kötelezők egy kicsit jobban vannak preferálva,
mint a kötelezőek. Fontos a Gimnázium, de fontos az általános iskolák és egyéb intézmények
megfelelő szinten történő működtetése is. Amikor el kell venni, akkor elsősorban a település életében
nem fontosnak tartott dolgokat kell elvenni. A fürdőből egymillió forint csökkentés helyett lehet olyat
is tenni, ami több millió forint támogatás csökkentést jelenthetne. Nem tartja a könyvtár ilyen mértékű
növekedését és az új művelődési egység ilyen mértékű támogatását indokoltnak. Összefoglalóan
elmondta, elfogadja, hogy probléma van, mint az ország egyéb területén, ennek szellemében kellene
irányítani a kötelező és a nem kötelező feladatokat irányítani.
Várfi András polgármester kérte a képviselőket, konkrétan fogalmazzák meg a működési kiadásokat
melyik feladatban csökkentenék, és melyikben növelnék. A politizálás miatt ismét elnézést kért. A
Magyar Köztársaság költségvetéséhez igazodva kell az önkormányzat költségvetését megalkotni.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, a Könyvtár esetében a növekmény oka, hogy a
Rózsahegyi Könyvtárból átkerül a Határ Győző Városi Könyvtárhoz, egyébként ott más költségvetési
növekmény nincs. A Művelődési Központ üzemeltetésére alapított új intézmény létszáma kevesebb
nem lehet, kevesebb önkormányzati támogatás érdekében viszont fel kellene újítani. Legjelentősebb
kiadása a Művelődési Központnak a fűtési költség. A fűtési rendszer korszerűtlen, a gazdaságosabb
működtetéshez a nyílászárókat a fűtési- és világítási rendszerének felújítását felül kell vizsgálni és
modernizálni. A könyvtár is azért kerülne ide, hogy a rendelkezésre álló hely minél gazdaságosabban
legyen kihasználva. A Liget Fürdő 48 millió forintos támogatása abban az esetben csökkenthető, két
körből. A fűtési rendszer teljes korszerűsítése és termálvízzel való fűtése, másik a bevétel növelése,
melyhez több szolgáltatási elemet kellene bővíteni. Ez az összeg nem növekmény a 2008-as évhez, a
hőcserélő fejlesztése megtörtént. A minimális foglalkoztatási létszámot tovább csökkenteni nem lehet,
emeltebb összegű támogatási igénye lett volna. A fürdő fejlesztéssel kellene foglalkozni ahhoz, hogy a
bevételeit lehessen növelni, ezáltal az önkormányzati támogatást pénzeszköz átadásként csökkenteni
lehessen.
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Szabó Balázsné képviselő asszony hozzászólásában elmondta, mint gyomaendrődi lakosok vannak itt
jelen politikától mentesen.
A kötelezően ellátandó feladatok a közlekedésben, általános iskolában, idősgondozásban,
egészségügyben, temetkezésben és egyéb olyan szolgáltatások, melyre valamennyi lakosnak szüksége
van. Példaként említette az általános iskolák összevonását működési célú összegek megtakarítására,
nagy megtakarítást gazdasági oldalon, de óriásit veszíteni emberi érzések tekintetében. Valamennyien
kötődnek a településen belüli helyükhöz, ez nem megvalósítható. Példaként említett hasonló
területeket a kultúra, lapkiadás, fejlesztések, gimnázium és zeneiskola átadása a megyéhez vagy a
sportéletben. Feladata a képviselők az emberséges döntés, hogy a megállapodás megszülessen.
Kérdezte, hogy a 10-19 éve képviselőként dolgozók miért nem tudtak olyan intézkedéseket hozni, ami
a mai napig jó megoldásokat jelentett volna a problémákra, hiszen akkor a belátásuk szerinti legjobb
döntést hozták meg akkor. Mégis voltak sikertelen dolgok. Javasolta a működési kiadások végig
elemzését, azután a fejlesztés tárgyalására. A fejlesztéseket a képviselők állították össze bizottsági
üléseken, megbeszéléseken, nincs benne új tétel. Döntsenek részletesen a fejlesztésekről, hozzák meg
a döntést a tervezetről. Kérte a képviselőtársait, az ülést annak szellemében tárgyalják végig, hogy
megfelelő rendelet tervezet születhessen meg.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető a korábban feltett kérdésre válaszul elmondta, jogszabály
mondja ki, hogy az adott évi költségvetési rendelettervezetet február 15-ig be kell terjeszteni a
képviselő-testület elé. Mivel a bizottsági ülések időpontjai is ezt követően lesznek, így célszerűnek
tartották egy képviselő-testületi ülés keretében első körben megtárgyalni. Létszámcsökkentésre
vonatkozó kérdésre elmondta, központilag elrendelt létszámleépítés nem várható 2009. évben. A
Gondozási Központ esetében 1 fővel csökkent a létszám, mert a közösségi ellátás kikerült, ennek
következtében 2 fővel csökkent a létszám, a tanyagondnoki szolgálat bekerülésével viszont egy fővel
növekedett. A kistérségi hozzájárulás mértéke a Körös-szögi Kistérség felé 500 forint lakosonként
marad 7 486 ezer forint. A Gondozási Központ esetén csak az alapellátás tekintetében került
bevezetésre a térítési díjak tárgyhót követő hó 10-ig történő befizetése, ebből adódóan 2,5-4 millió
forint a bevétel kiesés. A társulási normatív bevétel összege a működési célra átvett pénzeszközök
között jelenik meg.
Illés János képviselő a költségek közül a településrendezési terv felülvizsgálatára 8,8 millió forint
beállítását soknak találta. A fürdő gyógyvíz tanulmányterve 6 millió forint. A jelenlegi gyógyvíz
1952-ben kapta meg a gyógyhatású minősítést.
Várfi András polgármester a képviselő urat kérte, hogy a működési célú kiadásokhoz szóljon most
hozzá a hatékony munka miatt.
Dr. Kovács Béla képviselő hozzászólásában elmondta, egyetért a Szabó Balázsné képviselőasszony
által elmondottakkal. Hozzátette mindkét oldalon van tisztességes és tisztességtelen ember. A
működéssel kapcsolatban elmondta, az intézmények érzékelik a megszorításokat. A működéshez
konkrét javaslat hiányában javasolta haladjanak tovább az érdemi vitához.
Dr. Csorba Csaba jegyző a létszámmal kapcsolatos kérdésre reagálva elmondta, az óratervhez
kapcsolódik, egy terv melyet biztosítani kell. Az intézményi létszám ki van feszítve, ami azt jelenti,
elég sok a túlóraszám. Elméletileg erre a feladatra létszámot is lehet beállítani, melyre azért nem került
sor, mert a nyári időszakra nem kell túlórát fizetni. Bármilyen betegség vagy tragédia esetén a túlóra
kiadást növeli a költségvetésben, mely nincs betervezve. Kivételes helyzet az előző évekhez képest,
hogy a közalkalmazotti létszám növekszik, mely az új intézmény tekintetében 3 fő beállítását jelenti.
Egy fővel növekszik a Hivatal létszáma a kistérségi referens, Tóth Katalin személyének megtartásával.
Jelentősége abban van, hogy az Érdekegyeztető Tanács még nem tárgyalta a költségvetést, akit
alapvetően a létszám illetve a bérkiadások biztosítása érdekli. A lapkiadást civil szervezet biztosítja.
Az elmúlt évben módosultak a jogszabályi feltételek, a közpénzek felhasználásával kapcsolatban
szintén. Miszerint civil szervezet részére 2008. áprilisától csak pályáztatási eljárás keretében lehet
pénzt adni. Az összeg nem lett eldugva, vagy átcsoportosítva, a Civil Szervezetek Alapjában lehet
pályázni a lapkiadásra az Egyesület részéről.
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Várfi András polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület a költségvetés tervezet működési
bevételeivel és kiadásaival egyetért, elfogadja a 2.481.234 forint összeget.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető válaszolt a településrendezési terve felülvizsgálatával
kapcsolatos kérdésre, miszerint ehhez a kiadáshoz pályázat kapcsolódik. Közbeszerzési eljáráson a
nyertes cég 8.880 ezer forintért vállalta a települési terv elkészítését 4.440 ezer forint pályázati
támogatás kapcsolódik, másik része saját erő. A fürdő gyógyvíz tanulmányterve szintén pályázat 6
millió forintba kerül, és 4,5 millió forint pályázati pénzzel. Múlt évben nyertes pályázatok, a
közbeszerzési eljárás pedig a településrendezési terv felülvizsgálata során idén került kihirdetésre.
Fejlesztésekkel kapcsolatban várja a további kérdéseket.
Csányi István alpolgármester elmondta, rosszul érintette, hogy politikai síkra próbálták terelni a
megbeszélést. Felsorolt néhány tételt, melyet megkérdőjelez, hogy a költségvetésben maradjon-e.
Szíve szerint mindent benne hagyna, a 607 millió forráshiány esetén ez nem lehetséges. Úgy véli a
kötvényről tájékoztatást kellene kapniuk, mivel az egymilliárd forint értékű kötvényt 154 forinton
jegyzete az önkormányzat. Jelenleg 190 forint a svájci frank, amennyiben CHF-ben kell törleszteni a
tőkét és a kamatot is, akkor ez nagy árfolyamromlást jelent. Kérte, hogy a költségvetés megszavazása
előtt erről a pénzügyi tanácsadó adjon tájékoztatást. Felújítási kiadásoknál a járda és útfelújítás 15
millió forintos összegének a jogosságát nem vitatja, de azt nem látja, hogy hová költötték el az eddig
erre szánt összegeket, mert nem látja sehol sem a nyomát. Az ivóvíz rekonstrukcióra vonatkozó 25
millió forintra kérdezett, hogy pontosan mit takar. A konyhafejlesztés a Gondozási Központnál
betervezett 15 millió forint. Amikor a napirendről levették a központi konyha tárgyalását, akkor is
felmerült, hogy konyhakorszerűsítésre akkor is költeni kell, kell-e ekkora összeg. A Polgármesteri
Hivatal egyéb feladatai között szereplő, Út és parkoló tervek elkészítése (elkerülő) a vasúti felüljáróval
kapcsolatos út terveiről van-e szó? A város feladata a terv elkészítése, ha egyáltalán azt a tételt jelenti.
A külterületi utak tervezési díja 10 millió forint (Ugari és Hunyai út tervezése), van-e reális esély arra,
hogy valaha meg tudják valósítani, valamint milyen önrésszel, van-e erre a városnak pénze?
Amennyiben nem, akkor hiába van terve a városnak, ha az elévül néhány év múlva. Az endrődi
vásártér burkolattal való ellátása most nem annyira nagy jelentőségű, hogy a jelenlegi pénzügyi állapot
ezt megengedné megvalósítani. Fürdő gyógyvíz tanulmányterve – legtöbb része semmire nem
használható fel, erre ad kormányunk, pártunk pénzt. A helyi védett természeti területek fenntartása,
fejlesztése amennyiben a ligetet takarja, akkor rendben van. Megkérdezte továbbá, mit takar a fák
telepítése, geodéziai felmérése, tereprendezése tétel. Hullámtéri bekötő csatorna 3 millió forintért, a
Fűzfás-zugi már készen van, a Torzsási- vagy Hantoskerti részt jelenti az összeg. Tartalékok közül a
következőket emelte ki: Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése – határidőre kell bevezetni, akkor ez
kötelező feladatot jelent. 300 millió forintos tétel az Ipari Parkban egy inkubátor ház tervezése és
megépítése, közműbővítéssel. Ha nagy üzlet lenne, akkor már itt lenne a befektető. Békésen épül egy
ezer négyzetméteres, Békéscsabán üresen áll, Dunántúlon a csarnokok kiürültek. Autóbusz megálló
saját erő, mit takar és feltétlenül szükséges-e. Hozzátette az összes belvízprogramot támogatja, de a
Belvíz VI. külterületi holtágak esetén jó lenne, ha itt az is tudott lenne, hogy az érintett holtág
egyesületek illetve hétvégi ház tulajdonosok mennyiben fognak hozzájárulni az önrészhez. Vállalkozói
alap – a gondolat szép, melyet Polgármester úr vázolt, de nem hiszi, hogy most van ideje annak, hogy
30 millió forintot felosszon az önkormányzat. Ezt nem támogatja, amennyiben a vállalkozó alap benne
marad, akkor javasolja csak kölcsönként felosztani. A tételeket saját véleménye alapján ki lehetne
hagyni a költségvetésből. A kötvény felhasználás feltételeinek megfelelően 45.661 ezer forint
valósítható meg a megjelenített tételekből véleménye szerint.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő asszony az autóbusz megálló pályázattal kapcsolatban
megkérdezte, mit takar a saját erő összege, mert mióta képviselő nem volt szó a buszmegálló
áttelepítéséről. Úgy véli, jogos igényként élhetne a nyugodt lakhatás és az ingatlan értékének
megfelelővé való visszaállításáért a lakóháza előtti buszmegálló áthelyezésének kérésével. Örülne, ha
erről lenne szó, de nem ő szorgalmazta.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, egy pályázat van a közlekedési infrastruktúra
fejlesztésére, ez a tétel annak a saját erőként szerepel. Ennek a Fő úti buszmegálló csak egy része.
Települési buszközlekedés egyik buszforduló esetében sem szabályozott és engedélyezett.
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Ami azt jelenti, hogy a Közlekedési Felügyelet eltűri, de normális öblözeteket kellene kialakítani,
buszmegállót jelező táblával, és az összes ehhez illeszkedő infrastruktúrával.
Az út és parkolótervek elkészítése, elkerülőút kérdésre válaszolva elmondta, a Hősök úti Városi
Egészségügyi Intézmény előtti parkoló megtervezése és készítése szerepel valamint a Fürdő környéki
állapotok rendezése. Tudni kell, hogy az egészségügyi intézmény előtt rendezetlen az állapot, és mint
minden intézményhez, ehhez is ki kellene alakítani egy normális parkolót. Vásártér burkolat
kialakításával kapcsolatban a képviselő-testületnek kell eldönteni, hogy a lakossági tiltakozást hogyan
kezelje, ami arra vonatkozik, hogy vásári napokon az Endrődi úton élők részéről az utcában lehetetlen
állapotot idéz elő a gépjárművek parkolása, a közlekedés. Nagy aláírás számot tartalmazó aláírás
gyűjtemény került polgármester úrhoz, úgy vélték a költségvetésben rendezni kell ezt a problémát. A
fürdő gyógyvíz tanulmánytervével kapcsolatban elmondta, ahogyan az osztályvezető asszony már
megválaszolta a kérdést, egy folyamatban lévő tanulmánytervről van szó. Hozzátette még, hogy a
gyógyvízzé minősítéstől függetlenül a képviselő-testületnek foglalkozni kell a fürdővel, mivel újabb
kérelme van a Liget Fürdőnek az új kúttal kapcsolatos gyógyvízzé minősítéshez való hozzájárulást a
képviselő-testület megtegye, ami legfőképp a TB ellátások végzéséhez szükséges. A helyi védettségű
természeti területek fenntartása alatt a Torzsási szelídgesztenyés és a Hársfasor szerepel. Geodéziai
mérések, fák telepítése ugyanezt a feladatot tartalmazza. Hullámtéri bekötőcsatorna már megvalósult,
a Fűzfás-zugnál a bejövő szivornyához vezető csatorna kialakítása, ennek a megvalósítása és a
kifizetése megtörtént. A tározó kikotrása és a folyóból való bevezetése és zsilippel való ellátása
megtörtént. Az ipari parkról a képviselő-testület döntött. Autóbuszról volt szó az előzőekben. Belvíz
VI. ütem külterületi holtágak tervezési eljárás költsége szerepel. A vállalkozói alapról szintén a
képviselők dönteni fognak, amelyről korábban az említett megbeszélésen már volt szó. A Sebes
György utca szintén pályázati összeg. Járdaépítés és útépítés ügyben elmondta, az alpolgármester úr
által elmondottak szerint van, azonban viszonylag sok járda készült az öregszőlői részen. Az
útkezelési feladatok fenntartásával a Gyomaszolg Ipari Park Kft. van megbízva. Kezelői feladatok
ellátását bevétel nélkül nem lehet hagyni, az APEH vizsgálhatja, hogy miből látja el ezt a
tevékenységet a vállalkozás, így legalább a költségvetésben meg kell jelennie az összegnek. A
külterületi utak tervezési díjáról elmondta, a Hunyai bekötőút tervezését jelenti, a tervezés
megrendelése megtörtént, a tervet elkészültekor ki kell fizetni, most engedélyezés alatt áll. A konyha
fejlesztés 15 millió forint összeg betervezésével kapcsolatban tájékoztatásul elmondta, jelenleg közel
450 főre van engedélye a Gondozási Központnak, mely minden további nélkül 500-550 főre
emelkedhet, melyben az óvodai igények vannak megcélozva. Teljesíteni kell mindenféleképpen az
ételszállító gépjármű beburkolása 2 millió forint összeggel. A jelenlegi kapacitással számítva bővíteni
kell az épületet, amit hosszú távú működésre kell kialakítani, kb. 10 millió forintos összköltséggel.
Közel 3-3,5 millió forint a berendezési tárgyak cseréje, mely mindenféleképpen indokolt. Az építési
beruházás nélküli összeg kb. 5 millió forint.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, véleményeket és tájékoztatásokat. Úgy
véli, tételesen kell végig haladni. Jelentős, több mint 600 millió forintos hiány van. Tudomásul kell
venni, hogy olyan tételek vannak benne melyek valóban fontosak a város fejlődése szempontjából, a
város működése szempontjából. Az elmúlt időszakban számtalan megkeresés volt ipari csarnok
bérlése ügyében. Magyarországon sok nagyáruház bérelt épületben működik, mert működése során
így könnyen struktúrát tud váltani, az épület gondja nélkül. Az elmúlt években jelentősen fejlődött az
ipari park, új beruházók vannak, jelenleg is folynak beruházások. Ebben kellene lépni az
önkormányzatnak. A 250 millió forintot meg lehet gondolni, esetleg kisebb csarnok építésében
gondolkodni, vagy még azt is elvetni. Elmondta még az 50 millió forintként szereplő összegről, hogy
az ipari parknak nincs jelenleg útja, elfogytak az ingatlanok. Vagy értékesítve vannak, jelenleg per
alatt, mert nem valósult meg rajta a beruházás. Ha nem lép ez ügyben az önkormányzat, akkor nem
lesznek megközelíthetőek az értékesíthető területek. Az elmúlt évben is jelentős összeg került
megtervezésre a fejlesztéseknél hiányként, mely ellenére megvalósult néhány százmillió forintos
beruházás. Ugyanakkor a kötvényhez az önkormányzat nem nyúlt hozzá. A 607 millió forint értékben
betervezett fejlesztések megvalósításra kerülnének, akkor az ipari parkra szánt összeg fele. A másik
feléből kb. 100 millió forintot ki lehetne forgatni év végéig, mely előre nem tervezhető, így a
tényleges kötvényhez nyúlás a város érdekében 200 millió forint lenne, a 300 millióról viszont el kell
gondolkodni.
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Így az 50 millió forint szükséges az előbbiekben elmondottak alapján, és a 250 millió forintról kell
dönteni.
Dr. Csorba Csaba jegyző korábbi két kérdésre válaszolva elmondta, a 25 millió forint ivóvíz
rekonstrukciós alap a képviselő-testület döntése alapján elfogadott ivóvízdíj szabályozáshoz
kapcsolódik. Az árszabályozás alapján szétbontásra kerül az ivóvíz és a szennyvíz-szolgáltatási díj,
melyek csak az üzemeltetési díjakat teszik ki. A vízdíjba nem került beépítésre a rekonstrukció díja,
mely két részből áll, egyrészt az azonnali hibaelhárítást igénylő rekonstrukció, azaz a csőtöréshez
kapcsolódó cserék. Másrészt a tervezett rekonstrukció költsége. Az azonnali elhárítást igénylő
rekonstrukciókra a bérleti díj nyújt fedezetet, az egyéb rekonstrukciót viszont meg kell tervezni,
mellyel a képviselő-testület foglalkozni fog. A településen az ivóvíz rendszert érinti, mert az
összetétele vegyes. Jelenleg látható, hogy a bérleti díj nem fogja fedezni ezt az összeget, ezért kellett
ezt az összeget betervezni. Drasztikusabb díjakat is meg lehet állapítani, azonban az inkább a 2010. évi
díjak megállapításának tárgyalásakor lehet aktuális.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat.
Szünet után a költségvetési tervezet tárgyalására kérte fel a képviselőket, az eddig elhangzottak
alapján több beruházás megvalósításának elhagyását javasolták a képviselők. Hozzátette az ipari park
részére szánt összeget a bérleti díjból tudná visszafizetni az ipari park.
Dr. Kovács Béla képviselő véleménye szerint az önkormányzat fennállása óta az előterjesztett
költségvetési tervezet a legnagyobb felelősségű döntést rója a képviselő-testületre. Korábbi években
kimutatásra került, hogy Gyomaendrőd kitörési pontja a turizmus és az ipari park. Azóta a világ sokat
változott. A néhány héttel ezelőtti kötetlen megbeszélés óta is drasztikus változások történtek. Egyetért
azzal, hogy fejleszteni kell, és ki kell törni, ugyanakkor baj lenne, ha 17 ember saját feje szerint
döntene. Először stratégiai célról kellene dönteni, miszerint a kötvényt felhasználják-e, ha igen, akkor
milyen irányban. A multinacionális cégek valószínűleg nem az ország ezen részén fognak elsősorban
beruházni, hanem megerősödésük után újra a Dunántúli régiót foglalják el. Megfontolásra javasolta a
tőke befektetését az ipari parkban. Azonban örülne, ha a fürdőtervek után egy szállodára kiterjedő
megoldást találnának, így a kitörés egy pontján előre tudna lépni az önkormányzat. Amíg reális
befektetésként ez nem körvonalazódik, addig visszafogottságot javasol a kötvény felhasználásában.
Illés János képviselő hozzászólásában elmondta, mint vállalkozó is tapasztalja, hogy egy vállalkozás
is plusz-mínusz 10%-ot tud elviselni, a 600 milliós hiányt soknak tartja. Javasolta a 10%-os,
maximálisan 360 millió forintos hiány tervezését. Felhívta a figyelmet, van egy 50 millió forintos
perköltség, amivel számolni kell.
Várfi András polgármester úgy ítélte mindkét javaslat helyes és egybe is cseng, hiszen az ipari park
beruházás kihagyásával nagyjából 300 millió forintos forráshiány kerülne betervezésre. Így
valószínűleg kevéssé kell a kötvényhez hozzányúlni. Természetesen nem biztos, hogy nem kell a
kötvényhez nyúlni, mivel az országban már lánctartozás van. Amennyiben kedvezően történik a
gazdálkodás, akkor a kötvényből esetleg felhasználásra kerülő 250 millió forint kigazdálkodásra
kerülne. A kötvényről való beszámolást a márciusi képviselő-testületi ülésen Csapó Ágnes pénzügyi
tanácsadó megteszi. Az átváltási árfolyam változóban van, de nem szabad sem egymást, sem a
lakosokat azzal riogatni, hogy mekkora kár érte az önkormányzatot, mert ez még nem igaz.
Csányi István alpolgármester véleménye szerint a 300 millió forint értékű tételek kihúzása egy dolog,
viszont olyan tételek szerepelnek, melyek a kötvény felhasználás feltételeinek nem felelnek meg. A
költségvetés elfogadásakor a felhasználásra felhatalmazást adnak, a kötvényt viszont a város
biztosítékának tartja, bármilyen gazdasági helyzet adódik. A belterületi útépítés 50 millió forint
betervezésével kapcsolatban elmondta, az utcák lakosai feltételezhetően ki sem tudja fizetni a saját
20%-át fizetni. Jelenleg is sok halasztási kérelem van. Meggondolandónak véli, hogy erre 50 millió
forintot rászánjanak-e, annak ellenére, hogy a város szempontjából jó lenne. Kérte ez ügyben is
jussanak konszenzusra, minél kevesebb kötvény leterheléssel.
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Gellai Józsefné képviselő asszony kérte, hogy az alpolgármester úr által említett 41.661 ezer forinthoz
tartozó tételeket pontosítsa, melyeket a fejlesztésben meghagyna. Az lehetne kiinduló pont és minden
képviselő ezt egészítené ki, illetve venne el belőle.
Várfi András polgármester összefoglalóan elmondta, két javaslat hangzott el a költségvetés
tárgyalásának folyamára. Egyik szerint a 300 millió forintos forráshiányból induljanak ki, másik
javaslat szerint 45 millióból induljanak ki.
Csányi István alpolgármester hozzátette helyesbítésként, az 553 millióból 52 millió forint értékű
tételre tudja szívfájdalom nélkül rámondani, hogy a kötvényből felhasználásra kerülhet, mivel azok a
tételek összhangban vannak a testület által a kötvényfelhasználásról hozott határozattal. A többi
elfogadása kapcsán ezt a határozatot felül kell bírálni, mivel azok már nem munkahelyteremtő vagy
költségcsökkentő tételek.
Várfi András polgármester úr elmondta, a tételek megítélése szubjektív, hogy melyik nyereséget hozó
vagy nem. Példaként említette a sportcsarnokot, ami működési tétel viszont nagy szerepet játszana a
turisztikában, ha olyan lenne, ami miatt messziről is ide jönnek, táboroznának, mérkőzéseket
tartanának. Hasonló tétel az ipari parkot körül ölelő út megítélése, mely nélkül nem tud az
önkormányzat területet értékesíteni. A 300 millió forintos forráshiányból való kiindulást tartja
helyesnek. Megkérte Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezetőt, hogy a tételeket mondja,
részletezze a képviselők pedig eldöntik, hogy maradhat-e vagy sem.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető először megjegyezte, hogy a költségvetésben útépítésre,
parkoló építésre, kerékpárút építésre, út-, járda felújításra 125 millió forint van betervezve. Ebből
olyan tétel melyhez nem kapcsolódik pályázat 58 millió forint, út- járdafelújítás esetén pedig16,2
millió forint van tervezve. Irányvonalként jelezte előre az összeget, hogy ebből mi az, amit 2009-ben
meg szeretnének valósítani.
A Költségvetési rendelet tervezet előterjesztése 3. számú Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
felújítási kiadásai 2009. évben című, valamint a 4. számú Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
felhalmozási kiadásai 2009. évben című mellékletei alapján az előirányzatokat felsorolta, majd azok
maradásáról a képviselők döntöttek az alábbiak szerint:
A képviselő-testület 10 igen, 5 nem szavazattal és 1 tartózkodással a Járda felújítás előirányzatot 5
millió forinttal elfogadták [Babos László nem, Béres János nem, Czibulka György nem, Csányi István nem, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla tartózkodom,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László nem, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András
igen.]

A képviselő-testület 10 igen, 6 nem szavazattal a Út felújítás előirányzatot 10 millió forinttal
elfogadták [Babos László nem, Béres János nem, Czibulka György igen, Csányi István nem, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János nem, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla nem, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László nem, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

A képviselő-testület 13 igen, 3 nem szavazattal a Kerékpárút felújítás előirányzatot 1,2 millió forinttal
elfogadták [Babos László igen, Béres János nem, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné nem, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László nem, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető elmondta, nincs itt több tétel, amelyiknek fedezetként a
kötvény volt kijelölve, természetesen attól függetlenül végig nézhetik előirányzatonként a felújítási
kiadásokat.
Katona József Művelődési Ház fűtéskorszerűsítése előirányzat már folyamatban van, arról nem
szavaztak.
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Az Óvodák felújítására előirányzott összegekkel (Selyem úti-, Csemetekert-, Napsugár-, Margaréta-,
Tulipános-, Vásártéri Óvoda épület felújítása – 400-400 ezer forint) kapcsolatban Várfi András
polgármester elmondta, hogy minden évben ilyen kevés összeget kapnak, ahhoz nem kell hozzányúlni,
ezért erről nem szavaztak, marad a költségvetési tervezetben.
A Lévai, Kálvin út felújítás12,7 millió forinttal összeg forrása pénzmaradványból már megvan.
Fűzfás-zug-1.909 ezer forint, Kirendeltség épület felújítás-27.581 ezer forint és a Tájház múzeumi ref.
pályázat építés felújítás-3 millió forint előirányzatok egy-egy pályázatot takarnak, melyek
folyamatban vannak, így szavazás nem szükséges, marad a felújítási kiadások között.
Az Ivóvíz rekonstrukciós alap-25 millió forint és a Németzug szivattyú felújítás-1 millió forint forrása
az egyéb felhalmozási bevétel, ezen előirányzatokról nem szavaztak.
Az iskoláknak juttatott felújítási összegekről az intézményekkel megegyeztek.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető javasolta, hogy a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskolánál a nyílászárók cseréje, mivel működési kiadást csökkentő tétel-8 millió forint, forrása lehetne
a kötvény, az egyéb felhalmozási összeg forrás helyett. Így felszabadulva kiváltja a Sebes György út
útfelújítás saját erejének összegét.
Az összeg átvezetésre került a 2009. évi tartalékok, felhalmozási tartalékok Sebes György útfelújítás.
Saját erő 35%-8 millió forint előirányzathoz.
Várfi András polgármester a felhalmozási kiadásoknál kiemelte a Térségi Szociális Gondozási
Központ – Konyha fejlesztése-15 millió forint előirányzatot.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető elmondta konyhafejlesztés forrása a kötvény, mivel
szolgáltatásbővítésről lesz szó, mely plusz bevételhez juttatja az intézményt.
Dr. Palya József képviselő megkérdezte a jelen lévő Gondozási Központ vezető Mraucsik Lajosnét,
végig gondolták-e mekkora az a legszükségesebb költség, ami a felújításhoz szükséges a kapacitás
bővítéshez.
Mraucsik Lajosné a Gondozási Központ vezetője válaszában elmondta, a konyhát illetően egy
infrastruktúrafejlesztésről van szó. Ennek részét képezi a Toyota gépkocsi ÁNTSZ általi kötelező
kibélelése, kb. 2 millió forint értékben. A jelenlegi 450-460 adag étel főzési adagjának növeléséhez az
eszközöket kell bővíteni. Jelenleg egy kisebb óvoda étkeztetését tudnák megoldani az olcsóbb és
életkori sajátosságokat figyelembe vevő ételek elkészítésével. A múlt éven 2,5 millió forintot költöttek
egy nagy teljesítményű üst beszerzésére. A sütők és gázzsámolyok fokozatosan, mindennapos javítást
igényelnek. Hangsúlyozta, hogy az adagszám növelésével mindenképpen szükség van a bővítésre,
mivel a működési engedély ezt írja elő.
Illés János képviselő hozzászólásában visszatért az utakra szánt előirányzatokra. Megkérdezte
összesen mennyi szánnak az utak építésére, mivel a 125 millió forint be van tervezve, ezért véleménye
szerint az első három előirányzat elfogadására nem volt szükség.
Várfi András polgármester hozzátette, a módszeren ne vitatkozzanak, jelenleg a konyhafejlesztésnél
tartanak. Az intézményvezető asszony elmondta az előnyöket.
Hangya Lajosné képviselő asszony módosító indítványként javasolta, hogy 5 millió forintot költsenek
a konyha felújítására, az építkezést pedig, amennyiben jövőre lesz rá keret, akkor valósítsák meg.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő asszony megkérdezte az intézményvezető asszonyt, hogy ebből az
összegből meg tudják-e valósítani a fejlesztést.
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Mraucsik Lajosné intézményvezető válaszában elmondta, hogy az ételszállító gépjármű bélelésére
elég, melyet előírás szerint meg is kell valósítani, azonban a bővítésre nem, pedig az óvodák
folyamatosan keresik az étkeztetés miatt a Gondozási Központot.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzászólásában elmondta, más konyhák esetében nincs szállítási
kapacitás.
Várfi András polgármester kérte a szavazást, a Gondozási Központ konyhafelújítás 5 millió forintos
összegének beépítéséről, mely a kötvényből kerülne megvalósításra.
A képviselő-testület 11 igen, 5 nem szavazattal a Térségi Szociális Gondozási Központ – Konyha
fejlesztés előirányzatot 5 millió forinttal elfogadták [Babos László nem, Béres János igen, Czibulka György igen,
Csányi István igen, Gellai Józsefné nem, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba nem, Jakus Imre igen, Dr.
Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén nem, Dr. Palya József igen, Putnoki László nem, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Várfi András igen.]

Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető a felsorolást a Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb
feladatainak előirányzataival folytatva elmondta, a Belterületi útépítés előirányzat 55 millió forintos
összegénél 5 millió forint származik az útérdekeltségi hozzájárulásokból. Liszkainé Nagy Mária
osztályvezető segítségével vázolták, hogy még 2009. évben egyéb DAOP-os útépítési pályázat indul,
melynek saját erejére kerül elkülönítésre.
Csányi István alpolgármester rákérdezett, hogy a beállított lakossági saját erő miért nem felel meg a
százaléknak.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető válaszolt, miszerint nem állította be az egész összeget
befolyt összegként.
Csányi István alpolgármester javasolta, hogy amennyiben nincs saját erő befizetés, akkor beruházás
se legyen. Az ott élők sem különbek más utcában lakóknál.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzászólásában elmondta, attól a költségvetés egyensúlya nem javul, ha az
egész összeget beállítják. A Bizottság részletfizetést és halasztást ad, attól a költségvetésbe nem folyik
be, tapasztalat alapján 10% folyik be.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető folytatva elmondta, reálisan az öt millió forint folyik be, kb.
10%.
Várfi András polgármester kiegészítésként hozzátette, nem arról van szó, hogy a mostani emberek
másmilyenek lennének, ez a korábbi években is így volt, hogy a szándéknyilatkozatot aláírták, majd a
teljesítéskor a részletfizetési igénnyel fordultak a Polgármesteri Hivatal felé, azután a képviselőtestület döntött arról, hogy megkapja a részletfizetési lehetőséget. Összefoglalva elmondta, két tételről
van szó, egyik rész a már beadott pályázat – 33 millió forint, ahol elkötelezettség van. Másik része a
még ezután benyújtásra kerülő pályázatokra szánt saját erő összege, amiről dönteni kell, hogy bent
maradjon-e a költségvetésben. Módosított indítványról kért szavazást a képviselőktől, miszerint a
Belterületi útépítésre tervezett összeg 33 millió forint legyen.
A képviselő-testület 14 igen, 2 nem szavazattal a Belterületi útépítés előirányzatot 33 millió forinttal
elfogadták [Babos László nem, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László nem, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Az út- és parkoló tervek elkészítése (elkerülő) – 9 millió forint előirányzat az ipari park két szélső
határútjának (nyugati és déli oldal) megvalósítása. A tervezése már meg van rendelve. Ezekkel az
utakkal válnak eladhatóvá és elérhetővé az Ipari Park, erről nem szavaztak.
A Külterületi utak tervezési díja – 10 millió forint előirányzat a Hunyai, Ugari és a Polyákhalmi utak
tervezését takarja, erről nem szavaztak.
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Várfi András polgármester a következő előirányzatot ismertette. A Parkoló építés (Hősök,
Semmelweis) – 10 millió forint előirányzat a Hősök úton az Egészségügyi Intézmény előtt, a
Vállalkozók Háza, valamint a Mentők előtt területen tragikus az állapot a parkolással kapcsolatban. A
megfelelő parkolók fontosak. Megkérte a képviselőket szavazzanak.
A képviselő-testület 15 igen, 1 nem szavazattal a Parkoló építés (Hősök, Semmelweis) előirányzatot
10 millió forinttal elfogadták [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László nem, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

A Régi hulladéklerakó folyamatos ellenőrzési költség – 570 ezer forintos előirányzat kötelező feladat,
az Endrődi és Áchim utca szennyvízcsatorna építés – 500 ezer forint előirányzathoz szerződés
kapcsolódik, ezekről nem szavaztak.
A Belvíz I. holtágak rehabilitációs földrészletek tulajdonjog- 8 millió forint előirányzat forrása a
szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás, ehhez kapcsolódik a Belvíz I. ütem vízjogi üzemeltetési engedély1 millió forint előirányzat, mindkettőről egyszerre szavaztak.
A képviselő-testület 13 igen, 2 nem szavazattal és egy tartózkodással a Belvíz I. holtágak
rehabilitációs földrészletek tulajdonjog előirányzatot 8 millió forinttal, valamint a Belvíz I. ütem
vízjogi üzemeltetési engedély előirányzatot 1 millió forinttal elfogadták [Babos László igen, Béres János nem,
Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné nem, Hangya Lajosné tartózkodom, Illés János igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Dr. Csorba Csaba jegyző ismertette a következő előirányzatot. a Helyi örökségvédelem – 1,5 millió
forint előirányzat nem kötelezően ellátandó feladat. A helyi védelem alá eső épületek védelmére.
Várfi András polgármester javasolta, hogy maradjon a költségvetésben, felkérte a képviselőket a
szavazásra.
A képviselő-testület 12 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással a Helyi örökségvédelem
előirányzatot 1,5 millió forinttal elfogadták [Babos László igen, Béres János nem, Czibulka György tartózkodom,
Csányi István igen, Gellai Józsefné nem, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr.
Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László tartózkodom, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Várfi András igen.]

A Településrendezési terv felülvizsgálata – 8, 88 millió forint előirányzat pályázat, a Belvíz V. ütem –
129 millió forint előirányzat megtörtént, a Belvíz II. vízjogi üzemeltetési engedély – 1 millió forint
kötelező feladat, e három tételről nem szavaztak, az eredeti összegekkel maradtak a költségvetésben.
A Vásártér burkolt felület kialakítás – 5 millió forint előirányzatról Várfi András polgármester
elmondta, az Endrődi utca mindkét szakaszán a vásár idején gondot okoz a parkolás az ott lakók
akadályoztatása a közlekedésben.
Hangya Lajosné képviselő asszony úgy véli, sáros időben okoz ez gondot, miért nem lehet az endrődi
piactéren rendezni ilyenkor a vásárt.
Várfi András polgármester a vásárokról elmondták, az állatvásár sem foglal nagy helyet. Esetleg
kijelölni lehet egy területet. Az összeg elhagyásáról kérte a szavazást, a döntés értelmében pedig
javasolta előterjesztés készítését a vásár megtartásának körülményeiről, a nyertes üzemeltetővel való
megbeszélésre. Az előirányzat elhagyásáról kérte fel a képviselőket a szavazásra.
A képviselő-testület 15 igen, 1 nem szavazattal a Vásártér burkolt felület kialakítása előirányzatot 5
millió forinttal elutasította [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné nem, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]
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A Kerékpárút ingatlan terület megszerzés – 2 millió forint előirányzat két évre történő ütemezése erre
az évre két millió forint, áthúzódó összeg 6.963 ezer forint 2010. évre, tájékoztatta a jelenlevőket
Szilágyiné Bácsi Gabriella. A kerékpárút építéséhez szükséges ingatlanok megszerzéséhez szükséges
összeg. Amennyiben nincs pályázat beadva, akkor az idén ez nem lesz aktuális. Az összeg
elhagyásáról szavaztak.
A képviselő-testület egyhangú 16 igen szavazattal a Kerékpárút ingatlan terület megszerzés
előirányzatot 2 millió forinttal a költségvetési tervezetből kihagyják [Babos László igen, Béres János igen,
Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

A egyszerre szavaztak a képviselők, mivel mindkét esetben a közbiztonságról van szó.
A képviselő-testület 15 igen, 1 nem szavazattal a Lámpatestek felszerelése (Gyóni, Dobi) előirányzatot
900 ezer forinttal, valamint a Közvilágítás bővítése előirányzatot 1 millió forinttal elfogadták [Babos
László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István nem, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés
János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

A következő négy előirányzatról egyben szavaztak:
A képviselő-testület 14 igen, 2 nem szavazattal a Fürdő gyógyvíz tanulmányterv előirányzatot 6 millió
forinttal; a Fürdő gyógyvízzé minősítés eljárási ktg .előirányzatot 1 millió forinttal; a Régi játékok
átalakítása előirányzatot 500 ezer forinttal, valamint az Új játszótér építése előirányzatot 2,5 millió
forinttal elfogadták [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné
nem, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén
igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László nem, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

A képviselő-testület 14 igen, 2 nem szavazattal a Helyi védett természeti területek fenntartása,
fejlesztése előirányzat 1,56 millió forinttal elfogadták [Babos László nem, Béres János igen, Czibulka György
igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr.
Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László nem, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Várfi András igen.]

A képviselő-testület 13 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással a Téli díszvilágítás szerelés és
üzemeltetés előirányzatot 960 ezer forinttal elfogadták [Babos László igen, Béres János tartózkodom, Czibulka
György igen, Csányi István nem, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László nem, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Várfi András igen.]

A képviselő-testület egyhangú 16 igen szavazattal a Fák telepítése, geodéziai felmérés, teleprendezés
előirányzatot 500 ezer forinttal elfogadták [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi
István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla
igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi
András igen.]

A következő előirányzatokról nem szavaztak, mivel ezek már folyamatban vannak: Fürdő hőcserélő r.
– 1,8 millió forint előirányzat; Hullámtéri bekötő csatorna – 3,35 millió forint előirányzat; Tájház
múzeumi ref. pály. ép. beruh. – 3.505 ezer forint előirányzat; Informatikai fejlesztések (ind.végp. és
POLISZ) – 3,15 millió forint előirányzat.
A Felhalmozási célú pénzeszköz átadások közül mindegyik előirányzatot megtárgyalás után szavazás
nélkül a képviselők elfogadtak 24.215 millió forint összegben.
5. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2009. évi tartalékai előirányzatairól az
alábbiak szerint döntött a képviselő-testület:
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A Működéssel kapcsolatos tartalékokat szavazás nélkül elfogadták a képviselők, azzal a
kiegészítéssel, hogy a Rendezvények alapja (május 1. aug. 20) előirányzatot ne csak ezzel a két ünnep
megnevezéssel szerepeltessék.
A képviselő-testület 11 igen, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással a Fő úti kerékpárút ép.(Gyomai)
előirányzatot 6.414 ezer forinttal elfogadták [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi
István igen, Gellai Józsefné nem, Hangya Lajosné nem, Illés János tartózkodom, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr.
Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén tartózkodom, Dr. Palya József igen, Putnoki László nem, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Várfi András igen.]

Várfi András polgármester az Ipari Parkkal kapcsolatos előirányzatok előtt elmondta, a jelenlegi
szerződésekből hiányoznak azok a biztosítékok, hogy amennyiben a beruházás 2-3 éven belül nem
valósul meg, az önkormányzat visszavásárolhatja a területet. - 420 ezer forint előirányzat és az - 250
millió forint előirányzat törléséről szavaztak.
A képviselő-testület 15 igen, 1 nem szavazattal az Ipari Parkban inkubátorház tervezése 95%
előirányzatot 420 ezer forinttal valamint az Ipari park csarnok előirányzatot 250 millió forinttal
elutasította [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné nem, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

A képviselő-testület 12 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással az Ipari Park közmű bővítés
előirányzatot 52 millió forinttal elfogadták [Babos László nem, Béres János nem, Czibulka György igen, Csányi
István tartózkodom, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr.
Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László nem, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Várfi András igen.]

A képviselő-testület 15 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Gye-Cssz-Mb kerékpárút építés 99,6%
előirányzatot 3.615 ezer forinttal elfogadták [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi
István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla
igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László tartózkodom, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Várfi András igen.]

A képviselő-testület 11 igen, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással a Szennyvíztisztító telep kapacitás
bővítés és felújítás előkészítésre saját erő előirányzatot 5,4 millió forinttal elfogadták [Babos László nem,
Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné nem, Hangya Lajosné nem, Illés János igen,
Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László
tartózkodom, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

A Sebes Gy.útfelúj. Saját erő-35% - 8 millió forint előirányzat forrását korábbi döntés alapján jelölték
ki a Rózsahegyi K. Kistérségi Ált. Iskola nyílászáró felújításra szánt felújítási összeggel felcserélve.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Sportcsarnok felújítás saját e.
előirányzatot 10 millió forinttal elfogadták [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi
István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla
igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László tartózkodom, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Várfi András igen.]

A képviselő-testület 14 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással a Fürdő tervek előirányzatot 3
millió forinttal elfogadták [Babos László igen, Béres János nem, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László tartózkodom, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András
igen.]

A képviselő-testület 14 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással a Katona József Művelődési
Központ átalakítása előirányzatot 10 millió forinttal elfogadták [Babos László igen, Béres János nem, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László tartózkodom, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]
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Várfi András polgármester a Vállalkozói alapról elmondta, dönteni kell, hogy a vállalkozók az
idegenforgalmi alapból kapjanak-e visszaosztásként. A környékbeli településeken döntöttek a
vállalkozók megsegítéséről.
Illés János képviselő hozzátette, abban egyetért, hogy a vállalkozók helyzete nagyon nehéz. A
kamatmentes kölcsön vagy egyéb segítség nagy lehetőség számukra.
A képviselő-testület 8 igen, 5 nem szavazattal és 3 tartózkodással a egyszerű többség hiányában nem
tudtak dönteni a Vállalkozói alap előirányzatról [Babos László nem, Béres János nem, Czibulka György
tartózkodom, Csányi István nem, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné tartózkodom, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre tartózkodom, Dr. Kovács Béla nem, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László nem, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Szabó Balázsné képviselőasszony hozzászólásában elmondta, hogy sok vállalkozó sorsa ellen szólt
az előbbi döntés.
Illés János képviselő kívánta, hogy sokan legyenek vállalkozók és tapasztalják meg milyen nehéz a
helyzetük.
Putnoki László képviselő hozzászólásában elmondta véleményét, miszerint a működő vállalkozásokat
a kormány döntése fogja segíteni. Miért segítené az önkormányzat azokat a vállalkozókat, akik nem
fizetnek megfelelően adót, és nem fizeti meg a munkavállalóját sem.
Dr. Palya József képviselő elmondta, a vállalkozó megfizeti a kötelező költségeit, hiszen anélkül nem
tud működni. A vállalkozói adót országosan csökkentették, valamint az iparűzési adót. A vállalkozói
alap létrehozását mindenféleképpen támogatja.
Lehóczkiné Timár Irén képviselőasszony véleménye szerint az a vállalkozó, aki megérdemli, az
kapjon segítséget. Cél a munkahely megőrzés legyen.
Czibulka György képviselő megkérdezte, vajon elég-e az összeg egy-egy vállalkozónak, segítséget
nyújt-e ez az összeg.
Várfi András polgármester elmondta, a nyújtott összegnek nem feladata a munkahelyteremtés. A
városban jó az adózási morál. A kialakított feltételeknek megfelelő vállalkozók kapják meg a
támogatást.
Gellai Józsefné képviselőasszony módosító indítványt terjesztett elő, miszerint a vállalkozói alapból
történő segítségnyújtás csak kölcsönként legyen adható.
Várfi András polgármester az előterjesztett módosító indítvány szerinti Vállalkozói alap 30 millió
forintos összeg csak kölcsönként való nyújtásának megszavazására kérte fel a képviselőket.
A képviselő-testület 11 igen, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással a Vállalkozói alap előirányzatot 30
millió forinttal – csak kölcsönként elfogadták [Babos László nem, Béres János nem, Czibulka György igen, Csányi
István nem, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla
tartózkodom, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László nem, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Várfi András igen.]

A képviselő-testület 13 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással a Kis Bálint Általános Iskola Fő úti
épületének fejlesztése előirányzatot 3.330 ezer forinttal elfogadták [Babos László nem, Béres János
tartózkodom, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László
tartózkodom, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Lehóczkiné Timár Irén képviselő asszony a következő előirányzat esetében javasolta, hogy a Térségi
Szociális Gondozási Központ és a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kollégiumi
épületének cseréjével javíthatnának a helyzeten.
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Várfi András polgármester kiegészítette azzal, hogy a Fő úti épületben az ellátó szolgálat
berendezkedhetne. Kérte a képviselőket az előirányzatról szavazzanak.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal és 2 tartózkodással a Térségi Szociális Gondozási Központ
infrastruktúra fejlesztés + Rózsahegyi Kálmán Ált. Iskola kollégium előirányzatot 5 millió forinttal
elfogadták [Babos László igen, Béres János tartózkodom, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Dr. Palya József igen, Putnoki László tartózkodom, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

A szavazásra nem bocsátott előirányzatokat megtárgyalás után, szavazás nélkül a költésvetési
tervezetben meghagyták.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető felsorolta a kötvényfelhasználás alakulását, e szerint:
fejlesztési hiány: 318.086 E Ft, kötvényhez kapcsolódó fejlesztés: 264.086 E Ft, egyéb forrásból
megvalósuló felh. kiadás: 54.000 E Ft.
Várfi András polgármester összefoglalta a költségvetés tervezetről hozott döntés eredményét.
Működési oldalon nincs hiány, a működési bevételek és kiadások összege 2.481.234 e Ft.
Felhalmozási oldalon a bevételek összege 556.092 e Ft, a kiadások összege 874.178 eFt. A
felhalmozási forráshiány 318.086 e Ft.
Hozzászólások hiányában felkérte a képviselőket Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2009. évi
költségvetési tervezet eredményéről való szavazásra.
A képviselő-testület 13 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadták Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 2009. évi költésvetési tervezetét, és az alábbi határozatot hozták [Babos László nem,
Béres János tartózkodás, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki
László nem, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
42/2009. (II. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetés tervezetét
javasolja II. fordulós tárgyalásra előterjeszteni az alábbi fő összegekkel:
- működési bevételek és kiadások összege 2.481.234 e Ft
- felhalmozási oldalon a bevételek összege 556.092 e Ft, a kiadások összege 874.178 e Ft
- felhalmozási forráshiány 318.086 e Ft
Határidő: 2009. február 26.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester végül tájékoztatásul elmondta, a tervezet nem közvetlenül került
beterjesztésre, mivel a bizottságok is megtárgyalhatják. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a
költségvetési tervezetről való tárgyalás kötelező.
Bejelentések és egyéb hozzászólás hiányában a rendkívüli ülést bezárta.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Izsó Csaba
hitelesítő

Dr. Kovács Béla
hitelesítő
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