Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
5/2009.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. március 3-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, Dr. Palya
József, Rácz Imre, Vass Ignác képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető, Tóthné Gál Julianna pénzügyi
ügyintéző,
Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a rendkívüli ülésen megjelent képviselőket, a Jegyző urat,
Aljegyző urat és a hivatal részéről jelenlévőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 17 fős
testületből jelen van 14 fő. Putnoki László, Szabó Balázsné és Lehóczkiné Timár Irén képviselők
jelezték, hogy az ülésen nem tudnak részt venni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Csányi István és Rácz Imre képviselőket.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a tárgyalandó napirend fontossága miatt volt indokolt az ülés
telefonon történő összehívása.
Az ülés napirendjét az alábbiak szerint javasolta meghatározni:
1. „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” c. kiemelt projekt megvalósítására irányuló új
Konzorciumi Együttműködési megállapodás
2. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása
Megkérdezte a képviselőket van e kérdésük, eltérő javaslatuk a napirendekkel kapcsolatba.
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal
támogatta, és az alábbi határozatot hozta: [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, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
77/2009. (II. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” c. kiemelt projekt megvalósítására irányuló új
Konzorciumi Együttműködési megállapodás
2. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont
„Belvízrendezés az élhetőbb településekért” c. kiemelt projekt megvalósítására irányuló új
Konzorciumi Együttműködési megállapodás
Várfi András polgármester emlékeztette a képviselőket, hogy a február 26-i ülésen határoztak arról,
hogy felhatalmazzák a polgármestert a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásra, de mivel
az önkormányzatra eső saját erő összegét pontosan meg kell határozni, ezért szükséges, hogy erről a
képviselő-testület döntsön a határozati javaslatban foglaltak szerint.
Felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt adjon rövid tájékoztatást a napirendi pont lényegéről.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, mint ahogy polgármester úr is említette a konzorciumi
megállapodásban változik a saját erő összegének mértéke. 2008. decemberében a polgármester úr által
aláírt megállapodásban a saját erő mértéke 37.893.280 Ft volt, amely összeg lecsökkent 37.887.975 Ftra, melynek oka, hogy a projekt műszaki tartalma felülvizsgálatra, pontosításra került, és a kapott
összeget az együttműködésben résztvevő településekre újra szétosztották.
A konzorciumi megállapodásban más változás nincs.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában ismertette a határozati javaslatot, majd felkérte a
képviselőket annak elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [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, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Vass Ignác igen, Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
78/2009. (III. 03.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 16 Békés Megyei
település által megvalósítandó „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” című DAOP-20085.2.1./D-0002 azonosító jelű kiemelt projekt megvalósítására irányuló új Konzorciumi
Együttműködési megállapodást.
A képviselő-testület a projektre vonatkozó Támogatási Szerződést megismerte, azt elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására és a
Konzorcium vezetőjét a Támogatási Szerződés aláírására.
A képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges 15 %-os mértékű 37.887.975,-Ft
összegű saját erő összegét 2009-2010-2011-2012. évi költségvetéseiben biztosítja.
Határidő: intézkedésre azonnal,
Felelős: Várfi András polgármester,
Dankó Béla Konzorcium vezetője.
2. Napirendi pont
A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Tóthné Gál Julianna pénzügyi ügyintézőt ismertesse a rendelet
módosítás lényegét.
Tóthné Gál Julianna elmondta, a Térségi Szociális Gondozási Központnál a költségvetési rendelet
VIII. számú módosításánál helytelenül kerültek kialakításra az előirányzatok fő összegei. Ennek oka,
hogy az intézménynél az előirányzatok könyvelését helytelenül végezték el a VII. előirányzat
módosítás során, így a téves könyvelés alapján az intézmény a VIII. előirányzat módosításra tévesen
alakította ki az előirányzatokat.
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A személyi juttatásoknál és az ehhez kapcsolódó járulékoknál a teljesítési adatok meghaladják az
előirányzatok összegét. Ez viszont a zárszámadás során nem helyes, mivel ott a kiadási
előirányzatokon belül a teljesítésnek nem szabad meghaladnia az előirányzat összegét. Az intézmény
gazdaságvezetője a beszámoló készítése során a könyvelési hibákat feltárta, kijavította, így
szükségessé válik az előirányzatok rendezése.
Összegezve: a jelenlegi rendeletmódosításban az előirányzatok a tényleges teljesítéshez megfelelően
kerülnek kialakításra.
Kérte a képviselő-testületet, hogy a rendelet módosítását szíveskedjenek elfogadni.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket a rendelet megalkotására. A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet
megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal megalkotta: [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, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2009. (III. 09.) Gye. Kt. rendeletét
a 2008. évi költségvetésről szóló 9/2008. (II. 29.) Gye. Kt. rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.
30.) Korm. rendelet 51–53. §–a alapján a 2008. évi költségvetésről szóló 9/2008. (II. 29.) Gye. Kt
rendelet (a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A KT rendelet 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 3.803.946.-E Ft-ra módosul, részletezve
az 1. számú melléklet szerint.
2. § A KT rendelet 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.826.265.-E Ft-ra nő,
részletezve a 2. számú mellékletben.
3. § A KT rendelet 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 78.407.-E Ftra módosul, részletezve a 3. számú melléklet szerint.
4. § A KT rendelet 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege
599.480 E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 509.160 E Ftra változik.Feladatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
5. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2008. év végi
beszámolóban szerepeltetni kell.
Gyomaendrőd, 2009. március

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2009. március hó 9. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. március 9.

Dr. Csorba Csaba
jegyző
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További napirendi pont nem volt, bejelentés hozzászólás nem hangzott el Várfi András polgármester
megköszönte a jelenlétet és az ülést bezárta.

K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Csányi István
hitelesítő

Rácz Imre
hitelesítő
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