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Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2010. február 11-i rendkívüli üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester,
Béres János, Czibulka György, Gellai Józsefné, Illés János, Izsó Csaba, Jakus
Imre, Dr. Kovács Béla, Lehóczkiné Timár Irén, Dr. Palya József, Putnoki
László, Rácz Imre, Szabó Balázsné, Vass Ignác képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tímárné Binges Irén, Enyedi László, Szilágyiné Bácsi Gabriella, Liszkainé
Nagy Mária és Keresztesné Jáksó Éva osztályvezetők,
Tárgyalási joggal az önkormányzati intézmények vezetői, gazdaság vezetői,
A helyi sajtó képviselői,
Hoffmanné Szabó Gabriella jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a rendkívüli ülésen megjelent képviselőket, a Jegyző urat,
Aljegyző urat, a hivatal részéről jelenlévő osztályvezetőket, az intézmények vezetőit. Megállapította,
hogy az ülés határozatképes, a 17 fős testületből jelen volt 15 fő. Jelezte távolmaradását Hangya
Lajosné. Babos László képviselő távolmaradásának okát nem jelezte.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Jakus Imre és Rácz Imre képviselőket.
A rendkívüli ülés napirendjét a meghívóban feltüntetett sorrendtől eltérően az alábbiak szerint
javasolta meghatározni. 8. napirendként javasolta megtárgyalni a TIOP -1.1.1/09 pályázat benyújtása
tárgyú előterjesztést, melyet az ülés megkezdése előtt kaptak meg a képviselők.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A napirendre tett javaslatot a képviselők egyhangú, 15 igen szavazattal támogatták és az alábbi
határozatot hozták: [Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné 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, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
42/2010. (II. 11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta
meg:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési rendelet-tervezete
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2009. évi közfoglalkoztatásáról szóló beszámoló
elfogadása, a 2009. évi közfoglalkoztatási tervének módosítása
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2010. évre szóló közfoglalkoztatási terv elfogadása
4. Belvízrendezés VII. ütem - ÖM támogatási igénybejelentés
5. A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése
6. Tájékoztató a Közszolgálati Szabályzat változásáról
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7. A Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény vezetői álláshelyére
pályázat kiírása
8. TIOP -1.1.1/09 pályázat benyújtása
9. Bejelentések
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési rendelet-tervezete
Várfi András polgármester előjáróban elmondta, ezen képviselői ciklusban ez az utolsó költségvetés,
amit ennek a testületnek meg kell alkotni. Az előkészítő munkálatok időben elkezdődtek, közel öt
hónapig dolgoztak ennek a rendelet-tervezetnek az összeállításán, melyet február 9-én összevont
bizottsági ülésen megtárgyaltak, és a képviselő-testület ott jelenlévő tagjai egy tartózkodással,
támogatták annak képviselő-testület általi megalkotását.
Ez a költségvetés az, amit többféle jelzővel is lehet illetni, a maga részéről ezt a túlélés
költségvetésének szokta nevezni. Megszorító intézkedésekhez alkalmazkodó költségvetés. Első körben
az önkormányzatokat érintő 120 milliárd Ft elvonásról volt szó, ami Gyomaendrőd esetében 130
millió Ft elvonást jelent. Ezen számok ismeretében került sor az intézmények vezetőivel, gazdasági
vezetőivel egyeztető megbeszélésekre, tárgyalásokra, melynek célja az volt, hogy hogyan lehet ezt a
bevételi oldalon jelentkező elvonást a kiadási oldalon megtakarítani. Itt mondott köszönetet az
intézmények vezetőinek, hogy készek voltak arra, hogy feláldozzanak, és sokat áldoztak, melynek
eredményeként megszületethetett ez a költségvetési tervezet, amivel jó lenne, ha minden munkát
hiánytalanul el tudnának végezni a 2010 évben, amihez a tárgyi és személyi feltételek adottak.
Alkalmazkodással, összehúzással ez sikerülhet, anélkül, hogy bármelyik feladatellátás is sérülne.
A költségvetési tervezet működési oldalon nem tartalmaz hiányt, viszont a felhalmozás oldalon
forráshiány van, melynek fedezetére a kötvény rendelkezésre áll. A több mint 500 millió Ft összeg a
valóságban 200 millió Ft-ot jelenthet.
Felkérte Szilágyiné Bácsi Gabriellát a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy ismertesse a jelenlévőkkel a
költségvetési tervezet főbb számait, a mérleget.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető a felkérésre elmondta, a költségvetési bevétel összesen
2.910.706 e Ft, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek, ami az előző évben
képződött pénzmaradvány összege 1.436.309 e Ft, így a 2010 évi bevétel főösszege 4.347.015 e Ft. A
kiadási főösszeg megegyezik a bevétel összesen főösszeggel. A működési kiadások összege 2.478.849
e Ft, felújítás összesen 115.169 e Ft, fejlesztés összesen 480.155 e Ft tartalék összege pedig 1.272.842
e Ft. A tartalék működési és felhalmozási tartalékra bomlik, az utóbbi között jelenik meg a kötvénynek
az a része, amit 2010-ben a testület nem kíván felhasználni.
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, az önkormányzat könyvvizsgálója a mai
rendkívüli ülésen nem tudott jelen lenni, de az összevont bizottsági ülésen jelen volt, ott véleményezte
a költségvetést. Az elkészített könyvvizsgálói jelentésének záradékában úgy fogalmazott,
„véleményünk szerint a 2010 évi költségvetési rendelet-tervezet összhangban van a jogszabályi
előírásokkal, nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási
előirányzatok megalapozottságát érintené, a rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas. Az
előterjesztett rendelet-tervezetet összességében elfogadásra ajánljuk a Tisztelt Testületnek.”
A jelentéshez tartozó kiegészítésben az áll, „ 2010 évre is megállapítható az előterjesztésből, hogy a
város felhalmozási, beruházási kiadási lehetőségei jelentős nagyságrendet (13.7 %) képviselnek, mely
nagyságrend a tartalékok között tervezett pályázatokhoz kapcsolódó önerő rész felhasználásával
számottevően bővülhet. Mindezek alátámasztják a jól szervezett és eredményes forrás bővítő
városfejlesztési munkát. „
Vitára bocsátotta a rendelet-tervezetet.
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő a január 1-től életbe lépett kormányzati döntés szerinti cafetéria
juttatással kapcsolatban kívánta elmondani, hogy az elmúlt években az önkormányzati
intézményekben hideg étkezési utalványt kaptak a dolgozók.
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A Rózsahegyi K. Általános iskolában ez havonta 6.000 Ft-ot jelentett. A költségvetési törvény
elfogadását követően, a számadatok ismeretében az intézmények kénytelenek voltak a személyi
juttatásokat átdolgozni, újratárgyalni. Tudomása szerint a költségvetés előkészítés során szó volt arról,
hogy egy másik egységes juttatási formát próbálnak meg kidolgozni az intézmények gazdaságvezetői.
A rendelet-tervezetből viszont az látható, hogy a juttatás mértéke nem egységes az egyes
intézményeknél. A gimnáziumnál 12.000 Ft, a művészeti iskolánál 8.000 Ft, a térségi humánsegítő
központnál pedig havi 10.000 Ft-ot különítettek el erre a célra. Ezzel szemben a két általános iskola
havi 10 ingyen ebédet tud biztosítani a dolgozóinak. A lehetőségből azonban kimaradt a térségi
szociális gondozási központ. Mindenki által ismert, hogy ez az intézmény miért van ilyen rossz
költségvetési pozícióba, viszont ennek ellenére nehezen hihető el, hogy semmilyen juttatást nem képes
a dolgozóinak biztosítani.
A megoldást illetően segítségül fordult a pénzügyi osztály vezetőjéhez, majd az alábbi javaslatot
terjesztené elő, melyet jó lenne, ha elfogadna a képviselő-testület ezzel is némileg enyhítve a város
intézményei között kialakult feszültséget. Szeretné, hogy a gondozási központban dolgozó 136 fő
tudná azt, hogy a képviselő-testület átérzi a helyzetüket. Semmivel nem értéktelenebb az ő általuk
végzett munka, mint a város bármelyik önkormányzati intézményében dolgozóé. Javaslata szerint
2010. március 1-től 2010. december 31. napjáig a gondozási központ valamennyi dolgozója kapjon
havi 10 ingyen ebédet. Ennek forrását a 2009 évben képződött pénzmaradványból különítsék el, mely
6 millió Ft összeget jelentene.
Felkérte Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezetőt fogalmazza meg a javasolt intézkedést.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető összefoglalva a javaslatot: 2010. március 1 napjától a
Térségi Szociális Gondozási Központ dolgozói részére is biztosított lesz a havi 10 adagos meleg
étkeztetés. A feladatra az önkormányzat 6 millió Ft-ot biztosít az intézmény részére, melynek
forrásaként a 2009 évben képződött szabad pénzmaradványt jelölik ki. Az intézmény költségvetésébe
ez az összeg a 2010 évi költségvetési rendelet I. módosítása alkalmával kerül beépítésre, viszont
március 1-től felhatalmazást kap az intézmény, hogy a dolgozói részére biztosítsa ezt a juttatást.
A rendelet-tervezethez kapcsolódóan el kívánta mondani, hogy az összevont bizottsági ülésre kiosztott
tervezethez képest történt némi módosulás – ez a fő összegeket nem érinti- a működési célú és a
felhalmozási célú bevételek összegeit meg kell bontani támogatás értékű bevételre, illetve
államháztartáson kívülről átvett bevételre. Így a működési célú pénzeszköz átvétel összege marad
601.184 e Ft, ezen belül a támogatás értékű működési bevétel 600.725 e Ft lenne. Az államháztartáson
kívülről átvett bevétel pedig 459 e Ft. A felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű
bevétel 239.987 e Ft, és az államháztartáson kívülről átvett bevétel 60 millió Ft.
Dr. Palya József képviselő maximálisan támogatta a Lehóczkiné Tímár Irén képviselő asszony
javaslatát. A városban az idősekről való gondoskodást nagyon lelkiismeretesen, tisztességesen végzik
az intézmény dolgozói, amiért mindenképpen támogatást érdemelnek. Ha már a kormányzat „áldásos”
tevékenysége miatt ilyen padlóra kerültek intézmények, ha nekünk meg van a lehetőségük arra, hogy
valamilyen módon kifejezzük elismerésünket a végzett munkájukért – még ha az havi 10 ebédet is
jelent – akkor tegyük meg, és fogadjuk el a javaslatot.
Vass Ignác a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, nem volt könnyű feladat azokat az egyeztetéseket
lefolytatni és azokat a konszenzusokat elérni, aminek eredményeként olyan költségvetés állt össze,
ami nem tartalmaz működési hiányt a 130 millió Ft-os elvonás ellenére. Az intézmények a működésük
határán állnak, éppen ezért a képviselő-testületnek egész évben folyamatosan figyelemmel kell kísérni
működésüket, hogy baj esetén időben tudjon segítséget nyújtani.
Kérte ugyanakkor az önkormányzat gazdasági társaságainak felügyelő bizottságában helyet foglaló
képviselőket, hogy 2010-ben jobban figyeljenek oda a társaság éves tevékenységére, hogy ne
kerüljenek olyan helyzetbe, hogy míg az intézmények megpróbálnak költségvetésen belül működni,
nekik finanszírozási, működési, likvid gondjai legyenek. Próbáljanak meg a saját lábukon megállni,
még ha nem is termelnek nagy nyereséget.
Örömteli, hogy egy ilyen lecsökkentett lehetőség mellett is elég komoly összeget tudnak áldozni
fejlesztésre, viszont mindenképpen javasolt azok rangsorolása, úgy hogy azok kerüljenek előtérbe és
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azokat támogassák, amelyek segítik az itt élők életét, a városnak pedig hosszú távon valamilyen
tehermentesítést jelent.
Összegezve az előkészítések során kialakult konszenzus alapján elmondható, hogy olyan költségvetési
tervezet került a képviselő-testület elé beterjesztésre, melyet nyugodt szívvel javasol elfogadásra a
képviselő-testületnek.
Putnoki László képviselő szintén egyetértett a képviselő asszony javaslatával. Az önkormányzatnak
felelőssége, hogy egyenlő mértékben ossza a béren kívüli juttatásokat az intézményeiben. Igazán
megoldást az jelenthetne, ha a munka törvénykönyvében az „adható” szó a „jár-ra” változna, mert így
megszűnnének a munkavállalók kizsákmányolásai.
Észrevételezte ugyanakkor, hogy a költségvetésben nem látható számítás arra, hogy a kötvényből
finanszírozott beruházások mennyire fognak megtérülni. A kötvény kibocsátásakor ugyanis az volt a
célkitűzés, hogy abból olyan beruházás valósuljon meg, ami fedezi azt a költséget, ami ebből adódik.
Az intézményeknek és a civil szervezeteknek nagy szüksége van az adó 1 %-ra, ezért kérte az
intézmények vezetőit, hogy ilyen irányú igényükkel a munkaadókat keressék fel. Igyekezzenek az
itteni munkavállalók a helyi szervezeteket támogatni.
Várfi András polgármester reagálva hangsúlyozta, az összevont bizottsági ülésen tételesen
átbeszélték a kötvényfelhasználás sorát. De mivel más forrás nincs, ezért felül kell írni a testület
korábbi döntését, hiszen nagyon sok elnyert pályázatunk van, illetve vannak olyan feladatok –
útfelújítások stb.- melyek végrehajtása szükséges.
Dr. Csorba Csaba jegyző kiegészítve a fent elmondottakat, a SZMSZ szerint a kötvény tényleges
felhasználást meg kell előzze egy olyan számítás, ami a megtérülést és a kiadások csökkenését mutatja
be. A korábbi években is az volt a jellemző, hogy pályázatoknál és egyéb célkitűzéseknél, ahol év
közben a likviditási problémák áthidalása miatt a kötvény került megjelölésre forrásként, ez azonban
nem jelentette a tényleges felhasználást. A 2010 évi költségvetési tervezetben az látható, hogy a
kötvény forrásként nagyobb arányban lett kijelölve, mint a korábbi évben. Az összevont bizottsági
ülésen a valószínűsíthető tényeleges felhasználás jelentős mértékig csökkentésre került, annak
ellenére, hogy forrásként a jelenlegi költségvetési rendeletben ez az összeg szerepel kijelölésként.
2010-ben is azt szeretnék a végrehajtás során elérni, hogy nagyon „minimális”mértékben kerüljön a
kötvény ténylegesen felhasználásra, és csak olyan célokra, amelyek valóban megfelelnek a SZMSZben foglaltaknak. Összegezve: amikor ténylegesen felhasználásra kerül a kötvényből származó forrás,
azt meg fogja előzni egy konkrét testületi döntés, ha tényleg a kötvény kerül felhasználásra.
A cafetéria juttatások valóban eltérőek az egyes intézményeknél. Azt azonban hangsúlyozni kell,
ebben nagy szerepet játszott az előkészítés során az intézmény vezetőjével folytatott tárgyalás, hiszen
ezek függvényében alakultak ki belső aránytalanságok, amin nem lehet vitatkozni. Ugyanakkor látni
kell azt is, hogy a gondozási központnál – nem vitatva a képviselői javaslatban foglaltak jogosságát –
létszámintézkedés, vagy belső feladatátszervezés nem párosult a kialakult helyzethez, míg más
intézményeknél, ha jelképes is volt, de történt ilyen intézkedés.
Mraucsik Lajosné a térségi szociális gondozási központ vezetője el kívánta mondani, hogy mivel az
intézménynek 2010 évre igen magas a támogatási igénye ezért nem tudták betervezni a dolgozók
részére az ingyenes étkeztetést. Az intézménynél az a minimális létszámleépítés történt, amit az Őszi
Napsugár Idősek Otthonánál bekövetkezett férőhelyszám csökkenés miatt kellett meglépni.
Az intézmény dolgozói nevében megköszönte a képviselőknek, hogy keresik a lehetőségét annak,
hogyan tud az intézmény is étkeztetést biztosítani a dolgozók számára.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában összegezte az elmondottakat. Módosító
indítvány a tervezettel kapcsolatban nem hangzott el. Az osztályvezető asszony pontosított néhány
számadatot, amely átvezetésre fog kerülni. A képviselő asszony javaslata, mint önálló indítvány nem
érinti a mostani költségvetést, mivel a pénzmaradvány lett megjelölve forrásként, így a költségvetés I.
módosításakor kerül az összeg beépítésre. A javaslatról a rendelet-tervezetről való döntést követően
szavaz a képviselő-testület.
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Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg döntésüket az önkormányzat 2010 évi költségvetésének
rendelet-tervezetéről.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta: [Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla
igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László tartózkodás, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendeletét
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az
Alkotmány 44/A § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (a továbbiakban: Ötv) 1. § (6) bekezdés b)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A bevételek és kiadások címeit, alcímeit és előirányzatait az 1. melléklet mutatja be.
2. § Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi főösszege 4.347.015 E Ft, ezen belül a
2009. évi pénzmaradvány összege 1.436.309 E Ft, a működési célú pénzeszköz átvétel összege
601.184 E Ft - a támogatás értékű működési bevétel összege 600.725 E Ft, az államháztartáson
kívülről átvett pénzeszköz összege 459 E Ft -, a TB-től átvett össszeg 112.996 E Ft, a felhalmozási
célú bevételeleken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 239.987 E Ft, az
államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 60.000 E Ft részletezve az 2.,
2/a., 2/b., 2/c. melléklet szerint.
3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.478.849 E Ft, ezen belül a
személyi juttatás 1.085.011 E Ft, munkaadót terhelő járulék 282.380 E Ft, dologi kiadás 715.783 E Ft,
a működési célú pénzeszköz átadás 389.897 E Ft, melyből a működési célú támogatás értékű kiadás
összege 8.666 E Ft, államháztartáson kívülre működési céllal átadott összeg 91.497 E Ft, ellátottak
pénzbeli juttatása 5.778 E Ft, melyet a 3., 3/a. melléklet tartalmaz.
4. § Az Önkormányzat felújítási előirányzata 115.169 E Ft, feladatonként, célonként a 4. melléklet
tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 480.155 E Ft. Ezen belül az
Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 458.890 E Ft. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás
összege 15.932 E Ft (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 7.443 E Ft,
államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 8.489 E Ft), a kölcsönök
nyújtása 5.333 E Ft, hiteltörlesztése nincs önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat
feladatonként a 5. melléklet mutatja be.
6. § (1) A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 1.272.842 E Ft. A
tartalék összegéből a Képviselő-testület a 700 E Ft összegű Polgármesteri alap felhasználási jogát a
polgármesterre ruházza át.
(2) 2010. évben az Ifjúsági-, Sport- és Civil támogatási alap felhasználható kerete fix összegben kerül
meghatározásra. Ebben az évben a rendelkezésre álló keret összegének megállapítására nem a sportról
szóló 17/2004. (VI. 28.) KT rendelet 7. § (1) bekezdése, illetve a közművelődésről szóló 25/1999.
(VII. 23.) KT rendelet 6. § (3) bekezdése az irányadó. A fix összegek az alábbiak: Ifjúsági alap 1.300
E Ft, Sport alap 17.000 E Ft, Civil alap 8.000 E Ft.
(3) Az Ifjúsági alap 1.300 E Ft összegéből kötött felhasználásként a jeles és kitűnő tanulók
jutalmazására 300 E Ft, a jó tanuló, jó sportoló díjra 100 E Ft kerül elkülönítésre, 900 E Ft a
pályázható összeg.
(4) A Sport alap 17.000 E Ft összegéből kötött felhasználású támogatások:
a) Diáksport
1.000 E Ft
b) Gyomai-és Endrődi pálya fenntartása
500 E Ft
c) Óvodai sportnap megrendezése
200 E Ft
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d) Testvérvárosi és nemz.sportkapcs.és komm.
1.300 E Ft
e) Tartalék
400 E Ft
(5) A Sport Alap pályázható összege 13.600 E Ft.
(6) A Civil alap 8.000 E Ft összegéből kötött felhasználású támogatások:
a) Városi Képtár működési támogatása
1.000 E Ft
b) Drog prevenció és DADA program
500 E Ft
c) Irodalmi, kult.mű, turiszt.kiadvány támogatása
1.220 E Ft
(7) A Civil Alap pályázható összege 5.280 E Ft.
(8) A Képviselő-testület hozzájárul a fejlesztési tartalékban szereplő feladatokra kiírt pályázatok
benyújtásához, felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati saját erő előirányzatának mértékéig a
felhasználást saját hatáskörben, kizárólagosan a feltüntetett célra engedélyezze.
(9) A tartalékban elhelyezett belvízhitel visszafizetések összege a település lakásvagyon megtartására
és bővítésére használható fel.
(10) A 2008. február 27-én lejegyzett 1.000.000 E Ft összegű kötvénykibocsátásból a fel nem használt
rész 417.216 E Ft összegben a fejlesztési tartalékok között kerül kimutatásra, a kötvény
felhasználásának részletezését az 6/a. melléklet tartalmazza.
(11) A környezetvédelmi alapban elhelyezett összeget az alapra vonatkozó önkormányzati rendelet
alapján lehet felhasználni.
(12) A turisztikai alapban elhelyezett összeget az alapra vonatkozó önkormányzati rendelet alapján
lehet felhasználni.
7. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének mérlegét a 7., 7/a. melléklet
tartalmazza.
8. § A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és fejlesztési hiány összetételét a 8., 8/a.
melléklet tartalmazza.
9. § Az államháztartásról szóló 1992 évi XXXVIII. törvény (Továbbiakban: Áht.) 118. §-ában előírt
közvetett támogatásokra vonatkozó mérleget a 10. melléklet mutatja be.
10. § (1)A 11. melléklet tartalmazza a 2011. és 2012. évekre a költségvetési kitekintést, figyelembe
véve a társadalompolitikai prioritásokat illetve a költségvetés-politika prioritásait. A 11/a. melléklet
bemutatja a az önkormányzat 2011-2012. évi gazdasági-programját.
(2) A Képviselő–testület a gördülő tervezés keretében az Önkormányzat 2011. és 2012. évekre előre
jelzett bevételi és kiadási előirányzatait a 11. melléklet szerint tudomásul veszi.
(3) A mindenkori szükséges hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt.
11. § Gyomaendrőd Város hitelállományának alakulását, továbbá kezességvállalását - lejárati
időpontja 2011. december 20. - a 12. melléklet tartalmazza. Az Ötv. 88. § d. pontjaalapjánaz
önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát a 13. melléklet
tartalmazza. Amennyiben hitelfelvételre kerül sor az önkormányzatnál, a jelenleg tervezett bevételek
figyelembe vétele mellett a hitelfelvétel felső határa a 13. mellékletben kimutatott összeget nem
haladhatja meg.
12. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 14.
melléklet tartalmazza.
(2) A Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény (Katona József
Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény jogutódja 2010. március 1.
napjától) önállóan működő intézménynél feladatátvétel miatt 3 fő létszámnövekedés jelentkezik, így
az engedélyezett létszám 5 főről 8 főre változik.
(3) A Határ Győző Városi Könyvtárnál a TÁMOP és TIOP pályázat sikeres megvalósítása érdekében
1 fő létszámnövekedés történt határozott idejű, 2011. április 30-ig szóló szerződéssel. Igy az
engedélyezett létszám 6 főről 7 főre változik.
(4) A Polgármesteri Hivatalnál a köztisztviselőknél átszervezés miatt 2 fő létszámleépítés történt, így a
köztisztviselői létszámkeret 52 főről 50 főre változik.
13. § (1) 2010. január 1.-től a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX.
törvény 12. melléklete az irányadó a közalkalmazottak besorolását illetően. A közalkalmazottak
illetménypótlék számítási alapja nem változott, 2010. január 1-től 20.000 Ft, az 1992. évi XXXIII.
törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Továbbiakban: Kjt.) 66/A. §-ának (2) bekezdése szerinti
vezetői illetményalap 2010. évben maradt a 120.000 Ft. 2010. évben az Áht. 91. §-ának (1) bekezdése
szerinti kereset kiegészítés 2010. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2
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%-a, kivétel a közoktatásban dolgozók köre. Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
(Továbbiakban: Közokt. tv.) 118. §-ának (11) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért
járó kereset kiegészítés számítási alapja 2010. évben 5.250 Ft/ fő/hónap.
(2) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény (Továbbiakban: Ktv.) 43. §-ának (1)
bekezdésében foglalt illetményalap 2008. január 1-től 38.650 forint, 2010. évre nem változott. A
köztisztviselők illetménye ennek alapján lett megállapítva, figyelembe véve a tartós távollevők- és
helyettesítőik illetmény különbözetét. A Ktv. 44/A. § szerinti illetménykiegészítés nincs.
Az osztályvezetők illetménypótléka – a korábbi évekkel azonosan - a Ktv. 46. § (5) b) pontja alapján
meghatározott illetmény 10 %-a.
(3) Az egységes Közszolgálati Szabályzat alapján tervezett juttatások keretei, tekintettel az
Esélyegyenlőségi tervre is:
a) VI. Fejezet 1. a) és b) pontja szerinti lakásépítési- és vásárlási támogatási keret: 300.000 Ft,
b) VI. Fejezet 4. pontja szerinti Családalapítási támogatás keret: 200.000 Ft,
c) VI. Fejezet 5. pontja szerinti Rendkívüli szociális támogatás keret: 200.000 Ft,
d) VI. Fejezet 6. pontja szerinti Szemüvegtérítés címen rendelkezésre álló keret: 400.000 Ft,
e) VII. Fejezet 1. pontja szerinti Kegyeleti támogatási keret: 200.000 Ft, a 2. pontja szerinti Temetési
segély keret: 100.000 Ft.
f) VIII. Fejezet 1. pontja szerinti Nyugállományú köztisztviselők támogatási keret: 100.000 Ft.
g) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-ában foglaltak alapján a
cafetéria keret bruttó összege 242.000 Ft/fő/év, a kifizetői adó mértéke 25%. Ezen cafetéria keret
vonatkozik a polgármesteri hivatalban dolgozó közalkalmazottakra és a Munkatörvénykönyve szerint
foglalkoztatottakra is.
14. § Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. § (1)
bekezdése alapján a 15., 15/a. melléklet tartalmazza a Gyomaendrőd Város 2010. évre várható bevételi
és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.
15. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 16. melléklet tartalmazza.
16. § Az önkormányzati feladatot ellátóknak fizetett díjtételek összegét a 20. melléklet tartalmazza.
17. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit,
kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 21.
melléklet mutatja be.
18. § A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló határozatát és
költségvetési mérlegét a 22. melléklet, a helyi Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről szóló határozatát és költségvetési mérlegét a 23. melléklet tartalmazza. A társulás
határozatát a 24. melléklet tartalmazza.
19. § (1) Azon Intézmények, amelyek a normatív állami támogatáshoz kapcsolódó ellátotti létszámot a
tervezetthez képest alulteljesítik, a feladat csökkenésből, illetve a jogtalan igénybevételből adódó
visszafizetési kötelezettséget a 2010. évi költségvetésükből kötelesek kigazdálkodni.
(2) Amennyiben egy adott intézményben az ellátotti létszám a tervezetthez képest növekszik – de ez a
növekedés Önkormányzati tevékenységi kör módosítást nem eredményez -, az intézmény csak abban
az esetben igényelhet plusz támogatást, ha a többlet ellátotti létszám likviditási nehézséget okoz az
intézmény gazdálkodásában. A feladat növekedéséből adódó többlet állami támogatást az intézmény
mutatószámos fejlesztésként veheti igénybe.
(3) Az önálló intézmények saját hatáskörben is hajthatnak végre előirányzat módosítást, azonban a
kiemelt előirányzatait a Képviselő-testület által elfogadott rendeleten keresztülvezetve módosíthatják.
Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az Áht. 95. § (1), és a 99 §
(1) bekezdésben foglaltak alapján használhatja fel.
20. § Az Önkormányzat 2010. évi költségvetését az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képviselőtestület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló
felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig,
december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
21. § A képviselők tiszteletdíjai Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról,
valamint a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995. (III. 2.) önkormányzati rendelete alapján
kerültek meghatározásra, melyet a 19. melléklet tartalmaz.
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22. § A 25. melléklet tartalmazza a 2010. évi rendelet tervezetről készült könyvvizsgálói
véleményezést.
23. § A Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának véleményét a 2010. évi költségvetési
rendelet tervezetről a 26. melléklet tartalmazza.
24. § A költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentumait a 27. melléklet tartalmazza.
25. § A munkavállalói érdekképviseleti szervekkel történt egyeztetés dokumentumait a 28. melléklet
tartalmazza.
Záró rendelkezések
26. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
27. § Hatályát veszti a 2010. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 53/2009. (XII. 29.) önkormányzati
rendelet.
28. § A 2010. évi költségvetés végrehajtásáról 2011. április 30-ig kell beszámolni a Képviselő–
testület előtt.

Gyomaendrőd, 2010. február

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2010. február hó 15. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2010. február 15.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
Ezt követően a polgármester felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak Lehóczkiné Tímár Irén
képviselő asszony javaslatáról, amely szerint a Térségi Szociális Gondozási Központ dolgozói részére
10 hónapon keresztül havi 10 adagos meleg étkezést biztosítanak.

A képviselő-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné 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, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
43/2010. (II. 11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Térségi Szociális Gondozási Központ dolgozói
részére 2010. március 1. napjától 10 hónapon keresztül az intézmény havi 10 adagos meleg
étkeztetést biztosít. Az önkormányzat a feladat ellátásához 6.000.000 Ft támogatást biztosít. A
támogatás forrásaként a 2009. évben képződött szabad pénzmaradványt jelöli ki. Az
intézmény költségvetésébe a 6.000.000 Ft összegű többlet támogatás a 2010. évi költségvetési
rendelet I. számú módosítása alkalmával kerül beépítésre.
Határidő: azonnal
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2. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2009. évi közfoglalkoztatásáról szóló beszámoló
elfogadása, a 2009. évi közfoglalkoztatási tervének módosítása
Várfi András polgármester előjáróban elmondta, a téma napirendi pontként szerepelt az összevont
bizottsági ülésen. Megkérdezte van e kérdés, hozzászólás. Véleménye szerint a városban a
közfoglalkoztatás jól működik, és bízunk benne, hogy a jövő évben sem lesz ez másként.
Természetesen a cél inkább az kell legyen, hogy minél több munkahely jöjjön létre, de igyekeznek a
közcélú foglalkoztatásban résztvevőknek is értelmes, hasznos, adott esetben termelő munkát adni.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a napirendi pontról.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 15 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné 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, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
44/2010. (II. 11.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2009. évi
közfoglalkoztatásról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót.
2./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évre szóló
Közfoglalkoztatási terv módosítását az előterjesztés melléklete szerint fogadja el.
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2010. évre szóló közfoglalkoztatási terv elfogadása
Várfi András polgármester a témával kapcsolatban elmondta, jó döntés volt a képviselő-testület
részéről, hogy a hét hónapos foglalkoztatást 2010 évben felemelik 1 évre, ami nagyobb biztonságot ad
a közfoglalkoztatottak számára. Ez ugyanis már felfogható rendes munkahelyként, és ezt így is kell
felfogni, hiszen a vállalkozók többsége éppen úgy minimálbért fizet, csak nem biztos, hogy minden
hónapban, ez a fizetés viszont, amit a közfoglalkoztatottak kapnak, az minden hónapban biztos.
A téma az összevont bizottsági ülésen szintén napirendként szerepelt, ahol azt a bizottságok
elfogadásra javasolták a testületnek.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Béres János
igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné 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, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
45/2010. (II. 11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2010. évre szóló
közfoglalkoztatási tervét.
Határidő: azonnal
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4. Napirendi pont
Belvízrendezés VII. ütem - ÖM támogatási igénybejelentés
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, a belvízrendezés VII. ütem megvalósítására az
önkormányzat 2009-ben már döntött arról, hogy a DAOP pályázati kiírás keretében pályázatot
nyújtanak be. Mivel a DAOP kiírás esetében négyszeres a túljelentkezés, így 5/2010. (I. 28.) ÖM
rendelet által meghirdetett támogatás elnyerésére Önkormányzatunknak nagyobb esélye van.
Amennyiben az Önkormányzati Minisztérium támogatásban részesíti projektünket, a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökséghez benyújtott DAOP pályázat visszahívásra kerül. A projekt keretében a
Besenyszegi település részen, vasúti pálya melletti záportározók rendezésének megvalósítására,
tározókapacitásának javítására, a hozzájuk csatlakozó csatornák felújítására, a Németzugi soron
övárok készítésére, Görbekút-Vidólaposi csatorna és a Polányi utcai CS-2-0-0 jelű csatorna egy
szakaszán mederburkolat építésére lesz lehetőség.
Felkérte a képviselőket támogassák a pályázat benyújtását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Béres János
igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné 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, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
46/2010. (II. 11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a belterületi belvízrendezési célok támogatása
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének
részletes szabályairól szóló 5/2010. (I. 28.) ÖM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be a
gyomaendrődi belvízrendezés VII. ütemének megvalósítása érdekében.
A fejlesztés megvalósításához szükséges saját forrást, a beruházás költségeinek 10%-át, 9 162
101 ,- forintot Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2010.-2011. évi költségvetéséből
biztosítja, az alábbiak szerint.
2010
2011
Mindösszesen
A
beruházás
összköltsége
5 555 555,- Ft 86 065 458,- Ft
91 621 013,- Ft
(100%):
Igényelt támogatás (90%):
5 000 000,- Ft 77 458 912,- Ft
82 458 912,- Ft
555 555,- Ft
8 606 546,- Ft
9 162 101,- Ft
Saját erő (10%):
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a támogatási igény
benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Várfi András polgármester
5. Napirendi pont
A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, az előterjesztésben foglaltak szerint az volt az
elképzelés, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a Kis Bálint Ált. Iskola tagintézményének a
Százszorszép Óvoda infrastrukturális fejlesztésére, ugyanakkor az Intézményi Társulás a Rózsahegyi
K. Ált. Iskola fejlesztésére pályázna. Az Önkormányzati minisztérium tájékoztatása szerint viszont az
Intézményi Társulás és Gyomaendrőd Város Önkormányzat egy pályázónak minősül, és egy pályázó
két pályázatot nem adhat be jelen körülmények között. Mindezekre figyelemmel egyeztetés történt az
intézményvezetőkkel, és döntöttek arról, hogy az Intézményi Társulás nyújtja be a pályázatot a
Rózsahegyi K. Ált. Iskola fejlesztése érdekében, mely döntés a Kis Bálint Ált. Iskola tudomásul vett.
Fentiek alapján jelen előterjesztésben foglalt pályázat benyújtása tárgytalanná vált, így javasolta annak
napirendről való levételét.
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Megkérdezte a képviselőket, van e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában javasolta határozatban rögzíteni, miszerint a képviselő-testület a bölcsődék és
közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése tárgyú előterjesztést leveszi az ülés napirendjéről.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Béres János
igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné 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, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
47/2010. (II. 11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a bölcsődék és közoktatási
infrastrukturális fejlesztése tárgyú előterjesztést leveszi az ülés napirendjéről.

intézmények

Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
Tájékoztató a Közszolgálati Szabályzat változásáról
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt röviden ismertesse a tájékoztató
lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény módosítása érintette
a köztisztviselők juttatásait, az eddig a munkáltató által nyújtott kedvezményes étkeztetésre, illetve
étkezési utalvány biztosítására vonatkozó rendelkezés helyébe belépett a cafetéria juttatás.
Ugyanakkor kikerült a törvényből a ruházati költségtérítés, továbbá megszűnt, az adható juttatások
közül a munkába járáshoz szükséges helyi közlekedési bérlet, az üdülési hozzájárulás, valamint az
élet-, nyugdíj-, és kiegészítő biztosítási támogatás.
A Közszolgálati Szabályzat a törvényi előírásoknak megfelelően átdolgozásra került, az V. fejezetben
az egyéb juttatásokra vonatkozó szabályok közül kikerült az étkezési hozzájárulás, a ruházati
költségtérítés, a tanulmányi szerződéskötés, új elemként lépett be a cafetéria-juttatás szabályai. A VI.
fejezetben pedig megszűnt az albérleti hozzájárulás, és változott a szemüvegtérítésre vonatkozó
szabály.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd felkérte a képviselőket annak
elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Béres János
igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné 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, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
48/2010. (II. 11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Közszolgálati Szabályzat változásáról
szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
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7. Napirendi pont
Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény intézményvezetői
álláshelyére pályázat kiírása
Várfi András polgármester elmondta, mint ismert Dr. Szonda Istvánnak határozott időre, egy évre
történt a megbízása az intézményvezetői feladatok ellátására. A megbízás 2010. április 30. napján
lejár, ezért pályázatot kell kiírni az intézményvezetői állásra a döntési javaslatban foglalt feltételekkel.
Dr. Csorba Csaba jegyző emlékeztette a képviselő-testületet, hogy az egy évre történő kinevezést
akkor az indokolta, hogy célként fogalmazódott meg a művelődési ház bővítésével a könyvtárat is ott
elhelyezni, és egy intézményt kialakítani. Az akkori pályázati kiírás szerint viszont nem volt lehetőség
erre a célra már pályázatot benyújtani, így ez a célkitűzés meghiúsult, mert saját erőből azt az
önkormányzat nem tudja megvalósítani.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket döntsenek a pályázat kiírásáról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Béres János
igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné 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, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
49/2010. (II. 11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5500 Gyomaendrőd Szabadság
tér 1.) Pályázatot hirdet a Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató
Intézmény megbízott vezető álláshelyének betöltésére.
Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet,
- szakirányú egyetemi végzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú
szakirányú munkaköri vizsga, főiskolai könyvtárosi, közművelődési képzettség,
- legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik,
- kiemelkedő szakmai, vagy tudományos tevékenységet végez
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról 1992. évi XXXIII. törvény szerint
A megbízás ideje: 2010. május 1. napjától határozott időre, öt évre szól.
A pályázatot 3 példányban kell benyújtani, melyhez csatolni kell: szakmai program,
önéletrajz, végzettséget igazoló okiratról fénymásolat, erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló
nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagba
betekinthessenek.
A pályázat benyújtásának helye: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete.
Határideje: A KSZK internetes oldalán történő megjelenést követő 30. nap .
Elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követő 30 nap, illetve a képviselő-testület
soron következő ülése. A pályázati kiírás közzétételének helye: Hivatalos Értesítő, Oktatási és
Kulturális közlöny, városi honlap, Gyomaendrődi Hírmondó.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Várfi András polgármester
tel: 06/20/566-6600
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
TIOP-1.1.1/09 pályázat benyújtása
Várfi András polgármester elmondta, a TÁMOP " Kompetencia alapú oktatás bevezetése felmenő
rendszerben a gyomaendrődi oktatási intézményekben " című nyertes pályázat folytatásaként került
meghirdetésre a TIOP 1.1.1/09" A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai
infrastruktúra fejlesztése "című pályázat. Az NFÜ általi pályázati kiírás keretében a TÁMOP3.1.4/08/2. pályázati kiíráson támogatást nyert fenntartók azon feladat ellátási helyek vonatkozásában -
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a pedagógiai fejlesztésbe bevont tanulócsoportokra vonatkozóan - nyújthatnak be pályázatot, amelyek
esetében a tanulói laptop programba való bekapcsolódás feltételeit betervezték, és teljes körűen
igazolják a szakmai feltételek meglétét. A TÁMOP 3.1.4 pályázatban a Kis Bálint Általános Iskola és
a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tervezte be a tanulói laptop programot.
A fenntartók a pályázatukat a fenntartásukban lévő feladat ellátási helyek vonatkozásában egy
pályázat keretében nyújthatják be. A pályázat összes költségvetése 35.968.500 Ft, támogatottsága 100
%, így saját erőt nem igényel, a fenntartó részére nem jelent pénzügyi kockázatot.
A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi
személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja a projektmenedzsert és a pénzügyi vezetőt. A
feladatokat egy személy is elláthatja, de ebben az esetben mérlegképes könyvelőnek kell lennie, mert a
kifizetéseket ellen kell jegyezni.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben leírtak szerint támogassák a pályázat
benyújtását.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Béres János
igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné 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, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
50/2010. (II. 11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a NFÜ által meghirdetett TIOP1.1.1/09/1 „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra
fejlesztése” című felhívásra. A fenntartó vonatkozásában a Kis Bálint Általános Iskola és a
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0129
pályázatba bevont tanulócsoportjaira vonatkozóan nyújtható be a pályázat.
A pályázat összköltsége (100 %): 35.968.500 Ft
Igényelhető támogatás (100 %): 35 968500 Ft
A pályázat saját erőt nem igényel.
A Képviselő- testület:
- a projektmenedzseri feladatokkal Tóthné Gál Juliannát bízza meg 11 hónapra, a támogatói
döntés meghozatalától számítva. Díja: 25000 Ft + járulékai, heti 3 óra feladatellátással,
amelyet a pályázati összeg tartalmaz.
- ügyintézői feladatokkal Kürtiné Erdősi Klárát bízza meg 11 hónapra, a támogatói döntés
meghozatalától számítva. Díja: 25000 Ft + járulékai, heti 3 óra feladatellátással, amelyet a
pályázati összeg tartalmaz.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Bejelentések
Várfi András polgármester az elfogadott költségvetéshez kapcsolódóan megemlítette, hogy az
összevont bizottsági ülésen meg lettek nevezve azok az utcák ahol útfelújítása kerül sor, mely
felsorolásba a Bánomkerti út aszfaltborítása is szerepel.
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Vass Ignác bizottsági elnök kérte a Gyomaszolg Ipari Park Kft. jelenlévő ügyvezetőjét, hogy az Esze
T,és Kőrösi Cs. S. út sarkán lévő a Kft. tulajdonát képező telek előtti járdáról is takarítsák le a havat.
Egyébként ezeken az utakon sem volt a hó eltakarítva.

Várfi András polgármester további bejelentés hiányában megköszönte a jelenlétet és a rendkívüli
ülést bezárta.

K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Jakus Imre
hitelesítő

Rácz Imre
hitelesítő
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