Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
3/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. február 15-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester
Arnóczi István János, Betkó József, Béres János, Dr. Farkasinszky Erzsébet,
Iványi Lajosné, Lehóczkiné Timár Irén, Marton Dániel, Márjalaki József,
Poharelec László képviselők
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői, intézmények vezetői, önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői,
a helyi sajtó képviselői,
Csikós Anikó jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a Jegyző, Aljegyző urat, a
szakértőként jelenlévő osztályvezetőket, az intézmények vezetőit, dolgozóit, és a jelenlévő érdeklődő
állampolgárokat. Köszöntötte a városlakókat, akik a helyi Tv-n keresztül kísérik figyelemmel a testület
mai ülését. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen volt 11 fő. Dr. Busai
György képviselő lemondása miatt a 2. sz. egyéni választókerületben a képviselői mandátum
betöltetlen.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Iványi Lajosné és Márjalaki József képviselőket.
A képviselő-testület a hitelesítők személyére tett javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta,
és az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky
Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László
igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
43/2011. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztja Iványi
Lajosné és Márjalaki József képviselőket.
Határidő: azonnal
Az ülés napirendjét javasolta elfogadásra a kiküldött meghívóban szereplő sorrend alapján.
Megkérdezte a képviselőket van e vélemény, esetleg más javaslat a napirendet illetően.
Kérdés, észrevétel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy a fentiek figyelembe vételével döntsenek az
ülés napirendjéről.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
44/2011. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011 évi költségvetési rendelet-tervezete
2. Aradi vízátadás-átvétellel kapcsolatos projekt támogatása
3. Beszámoló a belvíz elleni védekezésről és annak költségeiről
4. Bejelentések
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester megkérdezte, hogy van e napirend előtti hozzászólás, bejelentés?
Poharelec László megkérdezte, hogy a Kft-k könyvvizsgáló nélkül meddig működhetnek?
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy a Képviselő-testületnek minél hamarabb
gondoskodni kell a könyvvizsgálatról. A Képviselő-testület a rendes ülése keretén belül fogja
tárgyalni.
Márjalaki József hozzátette, hogy a tervezett ülések alapján a februári ülésen kellett volna szerepelnie
ennek a napirendnek, de egyik bizottság sem tárgyalta, és a testületi ülésre sincs beterjesztve.
Várfi András polgármester elmondta, hogy több ajánlat érkezett már, ezen ajánlatok ismeretében el
fogják készíteni az előterjesztést és a soron következő testületi ülésre beterjesztik.
További napirend előtti hozzászólás, bejelentés nem volt.
1. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011 évi költségvetési rendelet-tervezete
Várfi András polgármester elmondta, hogy a Jegyző által kell elkészíteni a rendelet-tervezetet az
intézmények bevonásával a hivatal apparátusának bevonásával sok egyeztetéssel. A polgármester
feladata, hogy február 15-ig a Képviselő-testület elé terjessze. Előzményként elmondta, hogy a
korábbi költségvetéseknek az egyeztetése, valamint a költségvetés irányszámainak ismerete korábban
megtörtént. Mindenki előtt ismert, hogy az elmúlt évben helyhatósági választás volt. Az ilyen években
eltolódik, így történt, hogy 2009-ben már szeptemberben ismertek bizonyos számokat és elkezdték az
egyeztetéseket most erre később került sor. A költségvetési koncepcióban nagy működési hiány
mutatkozott, mely 160 M Ft volt, de már a koncepció készítésekor elmondta, hogy Gyomaendrőd
Városának olyan költségvetést kell készíteni, mely a működési oldalon nem tartalmaz hiányt, azaz
nem vesznek fel a működésre hitelt. Minden intézmény a legjobb, legoptimálisabb működéséhez
szükséges számadatokat próbálta ebbe a koncepcióba megjeleníteni. A jelenlegi rendelet-tervezetben a
működési oldalon nem szerepel hiány, nem terveznek hitelfelvételt. Ez sok sérelemmel jár, mivel nem
használja azt a kifejezést, hogy megszorítás azt mondja, hogy ennek egy takarékos a jelenlegi
helyzetnek megfelelő költségvetésnek kell lenni, mert ezalatt a rövid idő alatt nem volt lehetőség arra,
hogy átszervezések történjenek. Egy új Képviselő-testület állt össze, ki kell alakulni a konszenzusnak.
A jelenlegi intézményi szerkezet, valamint a város 100%-os tulajdonában lévő gazdasági
társaságoknál nem tartható, de ezek az átszervezések hosszabb időt vesznek igénybe.
A költségvetési-koncepció elfogadását követően az intézményvezetők az egyeztetések során azt
nyilatkozták, hogy vállalható a 2011-es költségvetés a 2010-es irányszámokkal. A gazdasági
társaságoknál sem kapnak annyi támogatást, pl a fürdő. A rendelet-tervezetben nem szerepel a
hulladék esetében a díjkompenzáció. Ezek eredményesebbé teszik ezt a költségvetés tervezetet.
Nem szabad elfeledkezni, hogy Gyomaendrődön sok a kötelező és a nem kötelezően ellátandó feladat.
Vannak olyan települések ahol egyszerűen kihúzzák a nem kötelező feladatokat, intézményeket,
feladatokat átadnak, melyek a megyénél kötelezően ellátandóak, ez is a költségvetés készítésének egy
módja.
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Ez a rendelet-tervezet elfogadható, ugyanakkor megemlítette, hogy a közalkalmazotti réteg, akikre
gyermekek nevelése van bízva, idős szülők ápolása, gondozása, ezek az emberek nem részesülnek
cafetéria juttatásban. Kihangsúlyozta, hogy nem a Képviselő-testület kívánja megvonni, nem tud az
intézmény akkor bevételi oldalt biztosítani, hogy ez biztosítható legyen. Nem ért vele egyet, el kellene
a városnak jutni oda és a következő költségvetést úgy kell elkészíteni, hogy ne a legalacsonyabb
jövedelemmel rendelkezzenek.
Felkérte Szilágyi Bácsi Gabriella Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy ismertesse a költségvetés-tervezet
azon részét, melyből a jelenlévők többet megtudhatnak a költségvetés számadatairól.
Szilágyiné Bácsi Gabriella elmondta, hogy a Képviselő-testület 2010. december 15-én hagyta jóvá a
város 2011. évi költségvetési koncepcióját, mely jelentős összegű hiányt tartalmazott, működési
oldalon 160 M Ft, fejlesztési oldalon meghaladta a hiány az 500 M Ft-ot. Az Országgyűlés 2010.
december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését, ezt követően kezdhették
meg mind az intézmények mind a hivatal munkájukat és próbálták összeállítani a rendelet-tervezetet.
A törvényből kitűnt, hogy a normatív állami támogatási rendszer kismértékű szerkezeti átalakításon
ment keresztül, vannak olyan területek, ahol az állami támogatások száma lecsökkent, ilyen például a
szociális alapszolgáltatás vagy az alapfokú művészetoktatás területe. 2011. évet megelőzően bizonyos
állami támogatáshoz az önkormányzat illetve az intézmények pályázat útján juthattak, 2011-től viszont
ezen támogatások jelentős része teljes egészében beépült az alapnormatívák közé, például az
óvodáztatási támogatás, az érettségi, szakmai vizsgák támogatása. Év elején több alkalommal került
sor egyeztetésekre, ahol az intézményvezetők, gazdasági vezetők, bizottsági elnökök illetve testületi
tagok vettek részt. Ezeknek az lett volna a célja, hogy közösen gondolkodjanak, illetve megpróbálják
megtalálni azt az utat, amelynek eredményeképpen a 160 M Ft-ot működési hiányt le lehet
csökkentetni. Az egyeztetésekkor felmerült az intézményi szerkezet átalakításának a szükségessége,
mely kapcsán több alternatíva vetődött fel, mint például, hogy a diákétkeztetés kerüljön át a Térségi
Szociális Gondozási Központba alapfeladatként, az oktatási intézményekben pedig csak a
tálalókonyhák maradjanak meg. Az intézmények költségvetésüket oly módon állították össze, hogy a
konyhák átszervezését beépítették a költségvetésükbe, azt az elvárást miszerint több önkormányzati
kiegészítő támogatás nem fog 2011. évben rendelkezésükre áll, ily módon tudták teljesíteni. Emellett
számtalan olyan intézményvezetői döntést kellett hozni, amivel a költségeket csökkenteni tudták. A
konyhák átszervezésével kapcsolatban az előzetes számítások alapján 16 MFt-os megtakarítással
számoltak. Ez az alternatíva azt a variációt foglalta magában, hogy a Gondozási Központ
alapfeladatként megkapja a diákétkeztetést viszont csak két tálalókonyha működne. Az egyeztetések
során ez az alternatíva elvetésre került, ezt követően került beépítésre a költségvetésbe a három
tálalókonyhával működő rendszer. Így a tényleges megtakarítás lecsökkent 6-7 M Ft-ra. Az
intézmények szerkezeti átalakítása kapcsán felmerült elvárásként a gazdasági társaságokra vonatkozó
szerkezetátalakítás illetve, hogy az önkormányzat csökkentse a működésükhöz biztosított támogatást,
illetve a feladatellátáshoz biztosított forrást is. Felmerült, hogy kerüljön szétválasztásra a piacorientált
illetve a nonprofit tevékenység. Ennek a szerkezetnek a kialakítása jelen pillanatban is folyamatban
van, tényleges pénzügyi kihatása a rendelet-tervezet összeállításakor még nem állt rendelkezésre, egy
későbbi költségvetési rendeletmódosítás során lehet beépíteni a tényleges megtakarítást.
A tervezet számol megtakarításokkal, a fürdő esetében a koncepcióhoz képest csökkent a támogatás 40
M Ft-ról 33 M Ft-ra, a Zöldpark Kft a parkfenntartási tevékenységéhez kapcsolódón 8,5 M Ft-al kapna
kevesebb forrást, mint amit a koncepcióban illetve a 2010. évi költségvetésben meghatározott a
testület. A szemétszállításhoz kapcsolódóan a rendelet tervezetben csak az első negyedévre
vonatkozóan maradt meg a díjkompenzáció 5 M Ft került beépítésre, így a tavalyi évhez képest ez 15
M Ft-os díjkompenzáció csökkentést jelentene viszont alapfeltétel az, hogy a Képviselő-testület a
szemétszállításra vonatkozó rendeletet módosítsa.
Az önkormányzati bevételek alakulásával kapcsolatban elmondta, hogy az előző évhez képest a
normatív állami támogatás összege csökkent, aminek oka részben a tanulói részben az ellátotti létszám
csökkenése. Másrészt jelentős bevétel kiesést képez az a tény, hogy 2010. évhez képest pénzbeli
szociális juttatás címén 16 M Ft-al kevesebb önkormányzati támogatást kap Gyomaendrőd.
Az adóbevételek tekintetében a legnagyobb adótételt az Iparűzési adó jelenti, 2010. évhez képest nem
terveztek több bevételt, bíznak benne, hogy a betervezett 270 M Ft év végén ténylegesen realizálódni
fog.
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A jövedelemkülönbség mérséklése címén látni lehet, hogy közel 40 M Ft-al kevesebb bevétel került
beépítésre, melynek oka az, hogy a településnek az iparűzési adóerőképessége növekedett 16 M Ft-al
és ez a jövedelemkülönbség mérséklésére csökkentőleg hat. Normál esetben ezt a bevételkiesést az
iparűzési többlet adóbevétel pótolhatná, de a jelenlegi helyzet nem tette lehetővé, hogy ezen a címen
több adóbevételt tervezzenek. Az SZJA helyben maradó része is lecsökkent 2010. évhez képest, közel
10 M Ft-al. Az átengedett központi adók között a gépjárműadó bevétele nagyobb összeggel jelenik
meg, bíznak a behajtási cselekmények sikerességében.
Az intézmények esetében a saját bevétel csökkenése kizárólag azzal indokolható, hogy a konyha
átszervezése amennyiben elfogadásra kerül, a térítési díjak beszedése, nem az intézményeknél jelenne
meg, hanem a Térségi Szociális Gondozási Központnál, ugyanígy a normatív állami támogatás
igénylése is ennél az intézménynél jelentkezne.
A hivatal bevételeivel kapcsolatosan elmondta, hogy a bérleti díj bevétel jelent egy magasabb tételt,
ami előző évhez képest csökkent, melynek oka, hogy az endrődi gyógyszertár bérbeadásából 2011-ben
már nem számolhatnak bevétellel, mert ez a bérleti szerződés felmondásra került. A holtágak
haszonbérénél a Körös Halászati Szövetkezet részéről 2011-ben már nem fog holtág haszonbér
befizetés történni a haltelepítést kompenzálva.
A kötvényből származó kamatbevételnél 50 M Ft került betervezésre, mely részben forrása lehet a
kötvényhez kapcsolódó kamatkiadásnak illetve a terv szerint megmaradó 30 M Ft pedig a
törlesztésnek, ugyanis 2011 márciusában megkezdődik a kötvény törlesztése. A törlesztés két
részletben, márciusban illetve szeptemberben következik be 176 M Ft-ot állítottak be a tervezetben.
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódó támogatás jelentős mértékben lecsökkent, melynek oka a
közfoglalkoztatási rendszernek szerkezeti átalakítása.
A működési kiadásoknál valamennyi intézmény személyi juttatásban csökkenés figyelhető meg, ennek
oka részben az intézményvezetői hatáskörben hozott döntések, esetleges létszámleépítések illetve az
oktatási intézmények illetve a Térségi Szociális Gondozási Központ sem épített be a dolgozók részére
étkezési hozzájárulást. A Városi Egészségügyi Intézmény esetében megjelenik az étkezési
hozzájárulás, viszont a forrást nem az önkormányzat, hanem az Tb-től származó bevétel biztosítja.
Az óvodákkal, bölcsődékkel kapcsolatban elmondta, hogy a 2010. évi önkormányzati kiegészítő
támogatáshoz képest 5 %-al kevesebb támogatást kapnak gyermekenként.
A Selyem úti bölcsőde kérelmét mind a három bizottság támogatta, tehát 2011. február 1-től 11
hónapon keresztül gyermekenként 10.000,-Ft önkormányzati kiegészítő támogatást fog kapni 20
gyermek részére. Ennek forrásaként a Pénzügyi illetve az Ügyrendi bizottság az alapokat jelölte ki, a
civil, sport illetve rendezvényalap került arányosan csökkentésre. Ez a testületi előterjesztésben már
átvezetésre került, valamint Poharelec László képviselő lemondott a képviselői tiszteletdíjáról, így
ennek összegével csökkentették a személyi juttatások összegét és tartalékba helyezték a 810 e Ft-ot,
mely összeget régi játékok felújítására szeretné képviselő úr fordíttatni elsősorban az Ifjúsági lakótelep
környékén, illetve ha marad, akkor a város más játszótereire.
A felújításokkal, fejlesztésekkel kapcsolatban elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi bizottsági
üléseken az a vélemény született, hogy azon feladatok esetében jelölje ki a Képviselő-testület
forrásként a kötvényt, amelyhez már konkrét kötelezettségvállalás kapcsolódik. A kötvény feladattal
nem terhelt része a tartalékok között jelenik meg.
A felhalmozási kiadásoknál mutatják be a kötvénytörlesztést, illetve 2011. december 20-án válik
esedékessé a szennyvíz beruházási hitelnek a visszafizetése.
Várfi András polgármester a 2011. évi költségvetés rendelet-tervezetet vitára bocsátotta.
Arnóczi István János hozzászólásában elmondta, hogy egyes előterjesztett célkitűzésekkel egyet
lehet érteni, de tartalmaz olyan célokat is, melyek Gyomaendrőd lakossága számára elfogadhatatlanok.
Ilyen az intézményeknek nyújtott finanszírozás drasztikus csökkentése, mely olyan mértékű, hogy a
működést súlyosan veszélyezteti, a munkavállalók semmilyen pluszjuttatásra nem számíthatnak. Nincs
betervezve tartalék, mely esetlegesen dologi, illetve személyes kiadások fedezésére szolgálna. Csak
reménykedhetnek az intézmények vezetői, hogy az esetleges hosszabb távú helyettesítés vagy 5-10%os közüzemi áremelkedés nem lesz ebben az évben. Ezzel szemben a gazdasági társaságok némi
forráselvonásban részesülnek, amit ilyen-olyan módon megpróbálnak visszaszerezni.
Semmiből előtűnő közüzemi számla, élet és balesetveszélyes a vegyszeradagoló, ravatalozó felújítás,
ami csak kovácsoltvas kerítéssel és lézeres csatornával képzelhető el.
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A gazdasági társaságokhoz érdemben nem nyúlnak. Meglátása szerint a Képviselő-testület tagjaival
egyeztetés, párbeszéd nem volt. Valószínűsíti, hogy az intézmények vezetőivel is ugyanilyen módon
történt az egyeztetés. A Pénzügyi Bizottsági ülésen jelezte, hogy amennyiben nem változik a
költségvetés szerkezete úgy részéről az elfogadhatatlan. 2010 novemberében hoztak egy döntést, hogy
felülvizsgálják a gazdasági társaságok működését és ésszerű racionalizálással csökkentik a felmerülő
költségeket. A városban visszhangja is volt a felvetésnek, hogy ez csak elbocsátásokkal történhet.
Leszögezte, hogy a kukásautót vezetni kell, a szemeteskukát be kell emelni a kukásautóba, a
munkagépekkel sem az igazgató fog dolgozni, hanem a dolgozó, viszont a költségeket csökkenteni
kell. Az átláthatatlan oda-vissza számlázást, bérleti költségekkel való játszadozást meg kell szüntetni.
A lakosságra nem lehet több terhet róni. A kukásautó bérleti díjában szereplő nyereség és
költségfelosztás nem terhelheti a szemétszállítási díjat. A fürdő működése évről-évre a vezetőváltások
ellenére egyre több forrást emészt fel a város forrásai közül. Az új vezetésnek sem sikerült csökkenteni
a költségeket, sőt trükközés kezdődött. Látható, hogy a gazdasági társaságok is megértek a
racionalizálásra. Az egyeztetések során több alkalommal is felmerült ennek lehetősége, de akadozik.
Nem érti, hogy az intézményekkel kapcsolatos összevonások, átszervezések már az idén be vannak
tervezve a költségvetésbe, de a gazdasági társaságok ilyen irányú átszervezéséről nincs szó, a
költségvetésben egész évi működést biztosítanak a társaságoknak. Nem hiába írta az Érdekegyeztető
Tanács a segélykiáltást. Javasolta az ismételt egyeztetéseket, próbálják a megfelelő egyensúlyt
megtalálni, mind az intézményi oldalon, mind a társaságok oldalán.
Poharelec László hozzászólásában elmondta, hogy a beterjesztett költségvetést el lehet fogadni, mert
nincs benne működési hiány, tartalmaz fejlesztést. Tervezve van olyan bevétel, amelynek teljesülésére
kevés az esély, például az Ipari Park telekértékesítése, illetve tartalmaz olyan kiadásokat, amelyek
viszont alul vannak tervezve például a dologi kiadások. A bizottsági ülésen jelezték, de nem látható a
változtatás. Véleménye, hogy a kötelezően ellátandó feladatokra fordítandó kiadások alul vannak
tervezve, viszont a nem kötelező feladatokra van pénz. Ezt a kettősséget meg kell szüntetni, biztosítani
kell a stabil pénzügyi hátteret a kötelezően ellátandó feladatokhoz. Jelezte, hogy nem ért egyet, hogy
az intézményekben nem kapnak a dolgozók meleg ebédet, mert nincs rá pénz. Kérte Várfi András
polgármestert és az intézményvezetőket, hogy keressék a lehetőségét annak, hogy a dolgozók legalább
ezt a plusz kiegészítést megkaphassák. Nem látja a tervezetben azt a tendenciát, amit a Kormány
hirdet, átrendezés, átszervezés, szerkezet átalakítás, megújulás. A gazdaság beindításához újjá kell
szervezni. Merni kell meglépni a szükséges intézkedéseket. Az átszervezés, átrendezés nem látható,
nem tapasztalható a gazdasági társaságoknál a racionális létszámgazdálkodás a hatékony és takarékos
gazdálkodás. Nem elég az önálló konyhák megszüntetése és a tálaló konyhák meghagyása ugyanis
ezzel minimális a megtakarítás. Szükségesnek tartja a téma teljes áttekintését, átgondolását minden
lehetőségnek a megvizsgálását. A közművelődés terén is vizsgálni kell, hogyan lehetséges a
költséghatékonyabb működés. Nem érti, hogy miért kell szorgalmazni a már kiszervezett működő
intézmények visszaintegrálását, inkább annak kell a lehetőségét keresni, hogyan tudják érvényesíteni
az egyéni érdekeltség előnyeit.
A fejlesztésekre csak a kötvény felhasználásával van lehetőség, holott a költségvetésben jelzett
beruházások nagy része nem hoz plusz bevételt a városnak. A későbbiekben miből fizetik vissza a
kötvénytörlesztő részleteit? Vannak olyan beruházások, amelyek pénzt hoznak, jelentős költségeket
csökkentenek? Véleménye szerint fix állami bevétellel, változó egyéb bevételekkel kell számolni, és
ha lehet pályázni. Ezekkel a lehetőségekkel kell gazdálkodni.
Összegezve, csökkenteni kell a kiadásokat, újra kell gondolni az önként vállalt feladatokat.
Elodázhatatlanul összefogni, megújulni, intézkedni kell.
Módosító javaslattal élt miszerint az új bölcsőde támogatásának forrását 2,2 M Ft-ot az újság
megszüntetésével 1,9 M Ft-ot, a fennmaradó 300 e Ft-ot pedig a rendezvényalapból vegyék el. Aa
civil és sport alapból ne vegyenek el, már így is rendkívül kevés összeg áll rendelkezésre.
Javasolta, hogy a fejlesztéseknél legyenek az útalappal rendelkező utak befejezve. Erre az útépítésre
fogadjanak el 30 M Ft-ot, rakják be a már kötelezettségként vállalt fejlesztések közé. Ugyancsak a
fejlesztéseknél a kötelezettségként vállalt feladatok között szerepeltessék a 17.5 M Ft-ot járda és
útfelújításra. Vannak olyan területek, ahol a járdáknak, utaknak az apróbb karbantartása, felújítása
elengedhetetlen.
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A fürdő felügyelő bizottság elnökeként sem kívánja felvenni a tiszteletdíjat, így azzal az összeggel
emeljék meg a játszóterek felújítására szánt összeget és ezzel az összeggel a fürdő támogatását
csökkentsék.
Lehóczkiné Timár Irén hozzászólásában kifejtette, hogy a Városi Érdekegyeztető Tanács testületnek
címzett leveléből kitűnik, hogy nem támogatják a költségvetést.
„A pedagógusok vesztesége 48-50%, nem számolva a megnövekedett adminisztrációs terhekkel, az
ingyen, fizetség nélkül ellátott feladatokat, a ki nem fizetett hétvégéket, amikor a továbbképzéseken
kellett részt venni. Nem különbözik ez a veszteség más területen dolgozók közalkalmazottak esetében
sem. Semmivel sem jobb a helyzet, mint 10 évvel ezelőtt volt. A Kormányok azért tették adhatóvá a
béren kívüli juttatásokat, hogy helyben legyenek konfliktusok.”
Az ügyrendi bizottság legutóbbi ülésén szóba került a cafetéria rendszer, közalkalmazottak bizonyos
rétegére vonatkozó megvonása, amely vitát keltett az ülésezők körében is. A költségvetési tárgyalások
során az oktatási intézményeknél az intézményvezetők lehetséges megtakarítás címén első körben
mondtak le a dolgozóknak adható támogatásokról, illetve a saját konyhák működtetéséről. A
Gondozási Központ esetében hasonló a helyzet a cafetéria juttatással. A közalkalmazottak joggal
várják el, hogy legalább egyenlő mércével mérjenek a városon belül, hiszen mindenki számára
ismeretes az alacsony bérjövedelem ebben a kategóriában. Érdemes elgondolkodni azon, hogy egy
több éve tanító pedagógus jövedelme alig több mint 100.000,-Ft. A technikai dolgozók esetében is
rossz a helyzet alig haladja meg a minimálbért a havi jövedelem. Az elmúlt években kapott étkezési
utalványt felváltotta a Gondozási Központnál és az iskoláknál a havi 10 adag meleg ebéd, melynek
havi értéke körülbelül 5.000,-Ft volt. Már ekkor is egy olyan rendszert fogadott el a Képviselő-testület,
amely nem volt igazságos, hiszen városon belül néhány intézmény cafetéria juttatása megközelítette a
köztisztviselők juttatásait, melyet törvény szabályoz. Felhívta a képviselők figyelmét, hogy érdemes
lenne utánanézni, hogy a kötelező munkaruhákat, védőruhákat és cipőket megkapják e időben minden
intézménynél a kihordás lejárta után a dolgozók. A költségvetést csak abban az esetben tudja
elfogadni, ha legkésőbb fél éven belül felülvizsgálják és keresik a lehetőségét annak, hogy mindenki
egyenlő arányban részesüljön a javakban, a városban.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a testületi ülést megelőző bizottsági üléseken hangzottak
el módosító indítványok, két bizottság egybehangzóan vélekedett, úgy gondolták, hogy a költségvetés
a jelen formában elfogadható úgy, hogy a bölcsődének a normatív kiegészítő támogatás az alapok
arányos csökkentésével biztosítható. A fejlesztéseknél a már címkézett kötelezettség kerül a
kötvényből megjelölésre, a többi tartalékalapba kerül és a Képviselő-testület erről egyenként dönt.
Méltányolja és elfogadja amit Lehóczkiné Timár Irén javasolt. Nem elfogadható, hogy a
közalkalmazottak méltánytalanul nem kapnak étkezési kiegészítést, és valóban nagyon alacsony a
jövedelmük. Elmondta, hogy a költségvetésben nem szerepel sem intézményátszervezés, sem a
gazdasági társaságok átszervezése ugyanakkor folyik a munka, ügyvédek kerültek megbízásra,
szakértőket kértek fel, melyek mind szükségesek. A költségvetés elfogadását követően ezeket a
következő időben végre kell hajtani, a felszabaduló összegek többletbevételek vagy kevesebb kiadás
eredményeképpen milyen formában lehet az intézmények dolgozóit megfelelő cafetériában részesíteni.
A vállalkozói utaknak teret engedni nem mindig célszerű. A Városi Sportcsarnok eredményesen, jól
működik, az óvodaüzemeltetők is látják, hogy az önkormányzati óvoda sokkal kevesebb
önkormányzati kiegészítő támogatással működik. Tehát a visszavételek, ésszerűsítési okból történnek.
Egeresi András ügyvezető igazgató hozzászólásában Arnóczi István képviselő által a két Kft közötti
számlázásokkal kapcsolatban elmondta, hogy nincsenek ködös átszámlázások, a két Kft között
alkalmazott transzferárakat mind a két Kft-nél a könyvvizsgáló megvizsgálta, véleménye alapján az
árak inkább alacsonyak és nem tükrözik a valós ráfordításokat.
Márjalaki József a tűzoltóautó vásárlással kapcsolatosan elmondta, hogy körülbelül 7 M Ft a vételár,
melyből 4 M Ft lenne a Kállai hagyatékból finanszírozva, 2 M Ft vállalkozói adományokból, 1 M Ft
ÁFA összeget a város egyéb forrásból biztosítana. Mindenképpen meg kell jelölni a forrást, bele kell
építeni a költségvetésbe.
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Az endrődi patikánál nem rendezettek a jogviszonyok. Az Endrődi Patika felajánlotta azt a
lehetőséget, hogy negyedévente 216.000,-Ft-ot fizet a városnak mely éves szinten 864.000,-Ft mely
nincs beépítve a költségvetésbe.
Az alapoknál úgy volt megjelölve a forrás a bölcsőde finanszírozására, hogy a különböző alapokból
veszik le az összeget, ami 8,2%-ra jött ki. A sport alapnál a kötött rész nem lett csökkentve csak a
pályázható összeg. Ez a csökkentés a teljes összegre vonatkozott beleértve a kötött részt is. Szeretné,
ha ez módosításra kerülne.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy azért nem került betervezésre a felajánlott bérleti díj, mert
még nem született konszenzus és ezt a felajánlott bérleti díjat a Képviselő-testület nem hagyta jóvá.
Jelenleg peres ügy van folyamatban, amiben az Önkormányzat a működési engedélyeztetést
kifogásolja és abban az esetben, ha ez a működési engedély hátrányosan érinti az Önkormányzatot,
akkor meg kell vizsgálni a kártalanítási, kártérítési eljárás igénybevételének a lehetőségét. Ez függ a
bírósági döntéstől.
Az alapok csökkentésével kapcsolatban elmondta, hogy a pályázati kiírás során kell szabályozni, hogy
mennyi a kötött felhasználás. A kötött részek olyan kérdéseket érintenek, ami ha csökken az arra
fordítható összeg, akkor annak a fenntarthatósága válik megkérdőjelezhetővé. A költségvetés
tárgyalása során ezért nem javasolták a kötött részek módosítását.
A költségvetési egyeztetésekben a hivatal részt vett, a rendelet-tervezet előkészítése a jegyző
kötelezettsége. Az egyeztetési folyamatban számtalan eljárási kérdés merült fel, elhangzott, hogy
jelenleg a költségvetés ebben a szerkezetben nem tartható.
Az intézmények átszervezésének szigorú törvényben meghatározott eljárási kérdései vannak, ezért
került szerepeltetésre a márciusi testületi ülés napirendjei között a célkitűzések megfogalmazását. Az
átszervezésekkel kapcsolatban konkrét döntést és a végleges döntést az oktatási év végével kell/lehet
megfogalmazni. A gazdasági társaságok átszervezésének van egy olyan eljárási kötelezettsége, hogy
az eljárási mérlegeket közzé kell tenni és érdemi döntést ezzel párhuzamosan lehet tenni. Hosszabb
eljárási folyamatot vesz igénybe. A megbeszéléseken utaltak arra, hogy gazdasági társaságokat két
részre kellene bontani egyrészt a profitorientált, másrészt a nonprofit gazdasági társaságokra, ennek
megfelelően kellene rendezni a tulajdoni viszonyokat. Önmagában a transzferár kérdését kell
megszüntetni. Ha megszűnik, akkor természetesen megszűnik az átszámlázás lehetősége, ezáltal
olcsóbbá, hatékonyabbá tehető a szolgáltatás. Az egyeztetéseket követően visszajelzés nem érkezett,
hogy milyen irányba kellene indulni. Mind a gazdasági társaságoknál, mind az intézményeknél az
alternatívákat tovább kell vinni és a február vagy a márciusi bizottsági és testületi üléseken erre vissza
kell térni. Az átszervezés következtében mely egy hatékonyabb költségvetési gazdálkodást kell hogy
biztosítson, olyan eredménye lesz, hogy mindenki ugyanolyan módon és ugyanolyan részben részesül
a javakban. Gondolván arra, hogy a költségvetés tárgyalásánál mindig feledésbe merül, hogy a
szerkezetváltás elmaradásának az volt az egyik oka, hogy lehetőség szerint válság idején nem növelni
az elbocsátások számát. Lehetne többfajta juttatást adni azonban ez azt eredményezi, hogy a
bérkiadások mértéke megnövekszik. Látható ebben a költségvetésben, hogy az Önkormányzathoz több
bevétel nem érkezik, ha több bevételre nem lehet számolni rövid időn belül, akkor a meglévő
forrásokat kell másképpen elosztani. Ez a költségvetési-tervezet azokat a juttatásokat nyirbálta meg,
amelyek eddig is adható juttatások voltak. Így a bérkiadások csökkentek, feszültséget, gondot jelent,
amelyet lehet módosítani hogyha látszik hogy a költségvetési szerkezet átalakításából milyen bevételi
források keletkeznek. Azt is látni kell, hogy a szerkezeti átalakítás mindig a következő költségvetési
évre szól, hiszen az új szerkezet szerint leghamarabb szeptembertől kezdődik meg az intézmények
működése és a gazdasági társaságok esetében is, figyelemmel a közzétételi kötelezettségre.
Elmondta, hogy nagyon feszített együttműködést igényel, mind az előkészítés, mind a döntéshozói
oldalon a költségvetés szervezetének átalakítása. A közszférára fordítható pénz nagysága jelenleg nem
növekszik és Gyomaendrőd Önkormányzata sem vonhatja ki magát azon általános tendencia alól,
hogy az államadósságot csökkenteni kell.
Nem lehet számolni a helyi adóbevételek további növelésével, az év végére betervezett kifizetések
átcsúsznak. Azokat a fejlesztéseket, amelyek megfelelnek, a fejlesztési célkitűzésnek vagy a
kötvényben megfogalmazott feltételeknek nem lehet az önkormányzat egyéb pénzösszegeiből
kifizetni.
Kérte Poharelec László képviselőt, hogy a javasolt módosításokat pontosítsa, mert ezek a célkitűzések
szerepeltek a költségvetés tervezésében.
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A bizottságot vették le azzal, hogy egyetértenek, de körülbelül 50 M Ft-al érinti a költségvetést és
ennek a forrását jelenleg nem találták. Azt mondták, hogy azt követően kell ezekre a célkitűzésekre
visszatérni, ha a források biztosítottá válnak, nem a kötvény terhére. Az út esetében kérdezte főképp,
hogy mi lenne a forrás?
Mindenki egyetért abban, hogy a költségvetés szerkezetét módosítani kell, ezen belül az intézmények
és a gazdasági társaságok a legnagyobb tételek. Csökkenteni kell a működési kiadásokat és
csökkenteni kell az egyéb kiadásokat, a forrásokat a fejlesztések felé kell irányítani. A fejlesztések
kapcsán valóban bizonytalan az Ipari Parkon belül a csarnok hasznosítása, nem tekintik ezt a
forráskérdést rendezetlennek mivel két részből állhat össze egyrészt a terület értékesítése, illetve a
csarnok hasznosításából származó bevétel elvonása.
Várfi András polgármester elmondta, hogy az Ipari Parkban 2006 őszén két telephely működött most
nyolc helyen történik termelés, tehát történt értékesítés.
A tűzoltóautóval kapcsolatban elmondta, hogy testületi döntés szükséges ahhoz, hogy a Kállaihagyatékból a 4 M Ft-ot e célra használjanak. Valóban 1 M Ft ÁFA hiányzik, amit megpróbálnak
kigazdálkodni, lehet rá kérni haladékot, részletfizetéssel tudná a tűzoltóság biztosítani, illetve további
bevételre számíthatnak.
A februári ülésen eldöntheti a testület, hogy mely részét csökkenti a Sport alapnak.
Megkérte Poharelec László képviselőt, hogy egyenként fogalmazza meg a módosító javaslatait.
Poharelec László első módosító javaslatában az újonnan épült bölcsődének 2,2 M Ft kijelölését, 1,9
Ft-ot az újságból a fennmaradó 300 e Ft-ot pedig a rendezvényalap terhére javasolta.
A Képviselő-testület 5 igen 4 nem szavazattal 2 tartózkodással nem szavazta meg a módosító javaslat
elfogadását. [Arnóczi István János tartózkodott, Betkó József nem, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen,
Iványi Lajosné nem, Lehóczkiné Timár Irén nem, Marton Dániel tartózkodott, Márjalaki József igen, Poharelec László igen,
Toldi Balázs igen,Várfi András nem.]

Poharelec László az útépítéssel kapcsolatban javasolta, hogy 30 M Ft-ot tegyenek a kötelezettségként
vállalt fejlesztések közé. Forrásként a kötvény, kerüljön megjelölésre
Várfi András polgármester felhívta a figyelmet, hogy a rendelet-tervezet módosításáról szóló
határozatokhoz minősített többségű szavazat szükséges.
A Képviselő-testület 9 igen 1 nem szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta. [Arnóczi
István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné nem, Lehóczkiné
Timár Irén tartózkodott, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
45/2011. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésbe az alábbi tételt
építi be:
30 M Ft-ot „Útépítés” a kötelezettségként vállalt fejlesztések közé. Forrásként a kötvény, kerüljön
megjelölésre
Határidő: azonnal
Poharelec László szintén a fejlesztéseknél a kötelezettségként vállaltak között szerepeltessenek 17 M
Ft-ot járda és útfelújításra, jelenleg szintén forrásként a kötvény megjelölésével.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta. [Arnóczi István János
igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné tartózkodott, Lehóczkiné Timár
Irén tartózkodott, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
46/2011. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésbe az alábbi tételt
építi be:
17 M Ft „járda és útfelújítás” címén kötelezettségként. Forrásként a kötvény, kerüljön
megjelölésre
Határidő: azonnal
Poharelec László a Liget Fürdő Kft felügyelő bizottság elnökeként le kíván mondani a tiszteletdíjáról.
Javasolta, hogy a fürdőnek a tiszteletdíj összegével kevesebb összeget adjon az Önkormányzat
támogatásként, és az játszóterek felújítására kerüljön felhasználásra.
Dr. Csorba Csaba jegyző kifejtette, hogy nem feltétellel mond le a képviselő a tiszteletdíjáról, hanem
amennyiben lemond ez a gazdasági társaságnál keletkezik, ezzel az összeggel lehet csökkenteni a
gazdasági társaság önkormányzati támogatását ezt követően ez az összeg bekerül az általános
tartalékba és onnan jelöli ki a Képviselő-testület ahová szükségesnek és indokoltnak tartja.
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta. [Arnóczi
István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné tartózkodott,
Lehóczkiné Timár Irén tartózkodott, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs
igen,Várfi András nem.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
47/2011. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésbe az tételt építi
be:
Poharelec László képviselő a Liget Fürdő Kft Felügyelő Bizottság elnökeként kapott
tiszteletdíjáról lemond. Ezen összeget a Liget Fürdő Kft. átutalja Gyomaendrőd Város
Önkormányzata számlájára, melyet az önkormányzat általános tartalékba helyez játszóterek
felújítására.
Határidő: azonnal
Poharelec László megkérdezte, hogy a bölcsőde finanszírozásával kapcsolatban, hogy így az eredeti
tervezet alapján csökkentik az alapokat?
Várfi András polgármester válaszában elmondta, hogy a bizottsági döntés alapján készítették a
tervezetet. Megvolt a lehetőség a módosító indítvány tételére, melyről korábban szavaztak.
Poharelec László a Sport és Civil alap csökkentése miatt a költségvetési rendelet-tervezetet nem
javasolta elfogadásra.
Toldi Balázs alpolgármester hozzászólásában kifejtette, hogy Gyomaendrődön egyik
sportegyesületnek sincs olyan anyagi helyzetben, hogy megengedhető lenne, hogy csökkentsék a sport
alapot. A tavalyi összeghez képest 2 M Ft-al csökkent. A 8,2%-os csökkentés további 1,3 M Ft-ot
jelentene, így a pályázható összeg 10,3 M Ft lenne, melyre 16 sportegyesület van. Ennek szétosztása
nehéz feladat. A tervezetben van olyan tétel, mely esetleg átcsoportosítható lenne ide és egy
konszenzus születhetne. Javasolta, hogy a betöltetlen alpolgármester tisztség tiszteletdíját is
betervezésre került, körülbelül 1 M Ft. Ezt át lehetne csoportosítani a bölcsőde finanszírozására.
Javasolta továbbá, hogy az újság ne havonta, hanem kéthavonta jelenjen meg, így felezhető a
ráfordított költség, melyből körülbelül szintén 1 M Ft kerülne átcsoportosításra, a hiányzó összeget a
rendezvény alap terhére biztosítsák, így annak összege 6,7 M Ft lenne. A Sport alapból nem vennék el
a 8,2 %-ot.
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Lehóczkiné Timár Irén hozzátette, hogy az újság kéthavonkénti megjelenésével egyet lehet érteni. A
konyhák átszervezése a tervezet alapján 2011. május 1-el történne, melyet nem tart szerencsésnek,
hogy a tanév végén az intézmények az átszervezéssel foglalkozzanak. Miért nem lehet megvárni a
tanév végét?
Márjalaki József az újság kéthavonkénti megjelenését támogatta.
Dr. Csorba Csaba jegyző a konyha átszervezésével kapcsolatban elmondta, hogy az átszervezés nem
minősül a közoktatási törvény szerinti átszervezésnek. Létszámcsökkentést eredményez, az abban
érintetteknek ezt meg kell tudni szervezni. Bíznak abban, hogy ez az oktatási intézményekben folyó
minőségi munkát nem érinti. A létszámintézkedésből származó megtakarítás csökkenne abban az
esetben, ha ezt tanév végén vagy szeptember elején történne meg.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy a májusban induló átszervezés eredményeként nem
szeptemberben tanévkezdéskor kellene ezzel a kérdéssel foglalkozni az intézményeknek.
Megkérte Toldi Balázs alpolgármestert, hogy egyenként fogalmazza meg a módosító javaslatait.
Toldi Balázs alpolgármester első javaslata, hogy a Gyomaendrődi Hírmondó újság kéthavonta
jelenjen meg, az ez által megtakarított 900 e Ft-ot vezessék át a bölcsőde finanszírozására.
Várfi András polgármester javasolta, hogy csak az összeget csökkentsék, majd az intézményvezető
eldönti, hogy mikor jelenik meg.
Toldi Balázs alpolgármester ezek alapján javasolta, hogy az újságra elkülönített 1,9 M Ft, 1 M Ft-ra
módosul.
A Képviselő-testület 7 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta. [Arnóczi
István János igen, Betkó József nem, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné nem, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Marton Dániel tartózkodott, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András
nem.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
48/2011. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésbe az alábbi tételt
építi be:
Gyomaendrődi Hírmondó 1,9 M Ft működési támogatását 2011. évben 1 M Ft-ra módosítja
Határidő: azonnal
Toldi Balázs alpolgármester további módosító indítványa, hogy az újságtól elvett 900 e Ft kerüljön a
Selyem úti bölcsőde finanszírozásába
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta. [Arnóczi
István János igen, Betkó József tartózkodott, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné nem,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel tartózkodott, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs
igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
49/2011. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésbe az alábbi tételt
építi be:
A Gyomaendrődi Hírmondó működési támogatásának 900 e Ft összegű csökkentése a részbeni
forrása a Selyem úti bölcsőde támogatásának.
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs alpolgármester módosító javaslata, hogy a betöltetlen alpolgármesteri tisztség juttatása
illetve költségtérítéseként szereplő körülbelül 1 M Ft-ot is vezessék át a Selyem Úti Bölcsőde
finanszírozására.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy politikai kérdés, hogy hány alpolgármesterre van
szükség.
A Képviselő-testület 6 igen 1 nem szavazattal 4 tartózkodással nem szavazta meg a módosító javaslat
elfogadását. [Arnóczi István János igen, Betkó József tartózkodott, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen,
Iványi Lajosné nem, Lehóczkiné Timár Irén tartózkodott, Marton Dániel tartózkodott, Márjalaki József nem, Poharelec
László nem, Toldi Balázs igen,Várfi András tartózkodott.]

Toldi Balázs alpolgármester következő módosító javaslata, hogy 300 e Ft-ot a rendezvényalapból
vezessenek át a Selyem Úti Bölcsőde finanszírozására.
A Képviselő-testület 5 igen 1 nem szavazattal 5 tartózkodással nem szavazta meg a módosító javaslat
elfogadását. [Arnóczi István János tartózkodott, Betkó József tartózkodott, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet
igen, Iványi Lajosné nem, Lehóczkiné Timár Irén tartózkodott, Marton Dániel tartózkodott, Márjalaki József igen, Poharelec
László igen, Toldi Balázs igen, Várfi András tartózkodott.]

Béres János hozzászólásában javaslatként előadta, hogy a rendezvényalap keretéből további 400 e Ft
kerüljön átcsoportosításra a Sport alapba, így ezen alapban 15 M Ft állna rendelkezésre.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta. [Arnóczi István
János igen, Betkó József tartózkodott, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
50/2011. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésbe az alábbi tételt
építi be:
A sport alapot a rendezvényalapból 400 e Ft-tal kiegészíti, így a sport alap összege 15 M Ft.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester elmondta, hogy a megvitatást követően kialakult a konszenzus, melynek
értelmében a költségvetés mérleg bevétel és kiadás mindösszesen 4 milliárd 26 millió 207 ezer Ft, és
ezzel javasolta a költségvetési rendelet megalkotását.
Az elfogadott módosítások átvezetését követően az alábbiak szerint javasolja elfogadásra a
költségvetést.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület, 9 igen, 2 nem szavazattal megalkotta: [Arnóczi István János nem, Betkó József igen, Béres
János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton Dániel igen, Márjalaki
József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs nem, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletét
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. 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.

81

1. § A bevételek és kiadások címeit, alcímeit és előirányzatait az 1. melléklet mutatja be.
2. § Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi főösszege 4.026.207 E Ft, ezen belül a
2010. évi pénzmaradvány összege 1.294.785 E Ft, a működési célú pénzeszköz átvétel összege
504.718 E Ft, mely összeg teljes egészében támogatás értékű működési bevétel, ebből a TB-től átvett
összeg 128.067 E Ft, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel
összege 165.809 E Ft, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege
70.618 E Ft részletezve az 2., 2/a., 2/b., 2/c. melléklet szerint.
3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.359.394 E Ft, ezen belül a
személyi juttatás 983.892 E Ft, munkaadót terhelő járulék 259.481 E Ft, dologi kiadás 671.651 E Ft, a
működési célú pénzeszköz átadás 438.210 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása 6.160 E Ft, melyet a 3.,
3/a. melléklet tartalmaz.
4. § Az Önkormányzat felújítási előirányzata 69.015 E Ft, feladatonként, célonként a 4. melléklet
tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 789.978 E Ft. Ezen belül az
Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 375.587 E Ft. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás
összege 10.728 E Ft (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 7.443 E Ft,
államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 3.285 E Ft), a kölcsönök
nyújtása 3.333 E Ft, hiteltörlesztés összege 400.330 E Ft önkormányzatunknak. A felhalmozási
kiadásokat feladatonként a 5. melléklet mutatja be.
6. § (1) A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 807.820 E Ft. A
tartalék összegéből a Képviselő-testület a 700 E Ft összegű Polgármesteri alap felhasználási jogát a
polgármesterre ruházza át.
(2) 2011. évben az Ifjúsági alap megszüntetésre került.
(3) A Sport- és Civil támogatási alap felhasználható kerete fix összegben kerül meghatározásra.
(4) A Sport alap 15.000 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
d) Testvérvárosi és nemz.sportkapcs.és komm.
1.300 E Ft
e) Tartalék
400 E Ft
(5) A Sport Alap pályázható összege 11.600 E Ft.
(6) A Civil Alap fix összege 3.700 E Ft összegéből kötött felhasználású támogatások:
Városi Képtár működési támogatása
629 E Ft
Irodalmi, kult.mű, turiszt.kiadvány támogatása
629 E Ft
(7) A Civil Alap pályázható összege 2.442 E Ft.
(8) A fejlesztési céltartalékban lévő pályázati saját erő összegek felhasználása Képviselő-testületi
döntés alapján történhet.
(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 602.596 E Ft összeg, mely a fejlesztési tartalékok között kerül kimutatásra, a kötvényből történő
felhasználás kizárólag Képviselő-testületi döntés alapján történhet. A kötvény felhasználásának
részletezését az 6/a. melléklet tartalmazza.
(11) A környezetvédelmi alapban elhelyezett összeget az alapra vonatkozó önkormányzati rendelet
alapján lehet felhasználni.
7. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2011. 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. § Gyomaendrőd Város hitelállományának alakulását, továbbá kezességvállalását - lejárati
időpontja 2011. december 20. - a 11. melléklet tartalmazza. Az Ötv. 88. § d. pontja alapján az
önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát a 12. melléklet
tartalmazza. Amennyiben hitelfelvételre kerül sor az önkormányzatnál, a jelenleg tervezett bevételek
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figyelembe vétele mellett a hitelfelvétel felső határa a 12. mellékletben kimutatott összeget nem
haladhatja meg.
11. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 13.
melléklet tartalmazza.
(2) A Kis Bálint Általános Iskola és Óvodánál 2011. május 1.-től 5 fő technikai dolgozói
létszámcsökkenés történik a diákétkeztetés átszervezése miatt.
(3) A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolánál 2011. május 1.-től 5 fő technikai dolgozói
létszámcsökkenés történik a diákétkeztetés átszervezése miatt, továbbá a Csárdaszállási telephelyen
nyugdíjazás miatt 2011. március 1.-től megszűntetésre kerül 1 fő gazdasági dolgozói álláshely.
(4) A Kner Imre Gimnázium pedagógus álláshelyeinek száma 26 fő, a Sportcsarnok működéséhez
biztosított technikai dolgozói létszám 3 fő. 2011. május 1.-től a diákétkeztetés átszervezése miatti
létszámcsökkenés a konyhai technikai dolgozóknál 3 fő.
(5) A Térségi Szociális Gondozási Központnál a diákétkeztetés átszervezéséből adódó
feladatnövekedés miatt 2011. május 1.-től 6 fő létszámbővítés történik.
(6) A Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézménynél 2011. január 1.-től
feladatátvétel (Endrődi Népház) miatt 2 fő létszámnövekedés jelentkezik, a feladatok átszervezése,
racionalizálása miatt 2011. április 1.-től 2 fő a létszámcsökkenés a Tourinform Irodánál. Az érintett
közalkalmazotti létszám átcsoportosítására, továbbfoglalkoztatására sem intézményen belül sem más
Önkormányzati intézményben nincs lehetőség – így 2 fő teljes munkaidős dolgozó álláshely végleges
jelleggel csökken.
(7) A Határ Győző Városi Könyvtárnál a szakmai munkakörben foglalkoztatott dolgozók közül 2011.
április 1.-től 2 fő létszámleépítés történik, a költségek csökkentése érdekében. A feladat
racionalizálása miatt - az intézkedéssel érintett közalkalmazotti létszám átcsoportosításának, továbbá
sem intézményen belül, sem más önkormányzati intézményben való továbbfoglalkoztatásának
lehetősége hiányában – 2 fő könyvtárosi álláshely végleges jelleggel csökken.
(8) A Polgármesteri Hivatalnál a feladat racionalizálása létszámcsökkenést von maga után - az érintett
köztisztviselői létszám átcsoportosítására, továbbfoglalkoztatására sem intézményen belül sem más
Önkormányzati intézményben nincs lehetőség – így 2 fő teljes munkaidős dolgozó álláshely végleges
jelleggel csökken, így a köztisztviselői létszámkeret 51 főről 49 főre változik.
12. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata által foglalkoztatott közcélú munkavégzők létszámáról és
működési kiadásának alakulásáról készült kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
13. § (1) 2011. január 1.-től a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX.
törvény 12. melléklete az irányadó a közalkalmazottak besorolását illetően. A közalkalmazottak
illetménypótlék számítási alapja nem változott, 2011. január 1-től 20.000 Ft, az 1992. évi XXXIII.
törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Továbbiakban: Kjt.) 66/A. §-ának (2) bekezdése szerinti
vezetői illetményalap 2011. évben maradt a 120.000 Ft. 2011. évben az Ámr. 85. §-ának (2) bekezdése
szerinti kereset kiegészítés 2011. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2
%-a, kivétel a közoktatásban dolgozók köre. Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
(Továbbiakban: Közokt. tv.) 118. §-ának (13) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért
járó kereset kiegészítés számítási alapja 2011. 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, 2011. 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: 100.000 Ft,
b) VI. Fejezet 4. pontja szerinti Családalapítási támogatás keret: 100.000 Ft,
c) VI. Fejezet 5. pontja szerinti Rendkívüli szociális támogatás keret: 100.000 Ft,
d) VI. Fejezet 6. pontja szerinti Szemüvegtérítés címen rendelkezésre álló keret: 400.000 Ft,
e) VII. Fejezet 1. pontja szerinti Kegyeleti támogatási keret: 100.000 Ft, a 2. pontja szerinti Temetési
segély keret: 100.000 Ft.
f) VIII. Fejezet 1. pontja szerinti Nyugállományú köztisztviselők támogatási keret: 100.000 Ft.
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g) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-ában foglaltak, továbbá a
2011. évi költségvetési törvény 59. § (3) bekezdése alapján a cafetéria keret bruttó összege 200.000
Ft/fő/év, melyből a kifizetői adó mértéke 19,04 %. 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 2011. 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 2011. évi költségvetéséről szóló határozatát és
költségvetési mérlegét a 22. melléklet, a helyi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. 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 2011. 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 2011. 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 a 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.
22. § A 25. melléklet tartalmazza a 2011. évi rendelet tervezetről készült könyvvizsgálói
véleményezést.
23. § A Képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottságának véleményét a 2011. 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 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 30/2010. (XII. 29.) önkormányzati
rendelet.
28. § A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról 2012. április 30-ig kell beszámolni a Képviselő–
testület előtt.
Gyomaendrőd, 2011. február
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Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
Jegyző

E rendelet 2011. február hó 17. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2011. február 17.

Dr. Csorba Csaba
jegyző

85

86

Várfi András polgármester megköszönte a Képviselő-testületnek a hozzászólásokat, az
intézményvezetőknek a kompromisszumkészséget mindazoknak a munkáját, akik a költségvetést
segítették. Lehóczkiné Timár Irén javaslatának megfelelően az intézmény átszervezést követően
visszatérhetnek és módosíthatják a költségvetés olyan formában, hogy az intézményekben dolgozók
számára kedvező legyen.
2. Napirendi pont
Aradi vízátadás-átvétellel kapcsolatos projekt támogatása
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József elmondta, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata tagja a Dél-alföldi
Ivóvízminőségjavító Konzorciumnak, melyet Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye érintett
települései hoztak létre. A Konzorcium célja és feladata a lakosság egészséges ivóvízzel való
ellátásának biztosítása összefogással, pályázati támogatások igénybevételével. Az elmúlt évben a
Békés Megyei Vízművek Zrt felvette a kapcsolatot az aradi vízművekkel és kidolgozásra került, hogy
a határon túlról az elmúlt években készített kúttelepekről kapjon a megye jó minőségű, olcsó vizet. A
Vízművek Zrt és az aradi vízügyi társaság dolgozik azon, hogy a vízátadással kapcsolatos feladatokra
egy vegyes vállalatok hozzanak létre. A Közép-Békési Térség Ivóvízminőségjavító Önkormányzati
Társulás tagönkormányzatainak nyilatkozni kell, hogy támogatják e az aradi vízátadás-átvétellel
kapcsolatos projektet. A Városfenntartó Bizottság egyhangúan támogatta.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a projekt
támogatásáról.
A Képviselő-testület egyhangú 11 szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó
József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton
Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
51/2011. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkozza az Ivóvízminőségjavító program megvalósításával kapcsolatban, hogy a 2010. november 26.-ai „KÖZÉPBÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási Tanács ülésen
ismertetett aradi vízátvétellel kapcsolatos projektet támogatja.
Megbízza a polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatról értesítse a Társulás elnökét.
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Beszámoló a belvíz elleni védekezésről és annak költségeiről
Várfi András polgármester elmondta, hogy az írásos anyag tartalmazza, hogy 2010 év végén és 2011.
év elején milyen belvízvédelmi készültségek voltak. 2010-ben a Gyomaendrődön megszokottól
eltérően dupla mennyiségű csapadék hullott. Sok szántóterület víz alatt van, a már bevetett
búzaterületek valamint vetetlen területek is, nehéz mezőgazdasági év elé nézhetnek. A belvíz
belterületet érintő hatásával kapcsolatban elmondta, hogy a beszámoló tartalmazza, hogy milyen
formában történtek a belvízvédelmi készültségeknek az elrendelése, a munka szervezése. Megfelelő
szervezés volt. Megköszönte a tűzoltóságnak, a településőröknek, mezőőröknek, polgárőröknek,
mindenkinek, aki a hivatal részéről részt vett ebben a munkában. Ennek a munkának a költségei
összesítve 14.204.513,-Ft.
Kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy fogadják el a beszámolót.
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A Képviselő-testület egyhangú 11 szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó
József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton
Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
52/2011. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2010. december 02. és 2011. február 2. közötti
időszakra vonatkozó belvíz elleni védekezésről és annak költségeiről szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Bejelentések
Várfi András polgármester elmondta, hogy tűzoltóautó vásárlás szükséges, mivel az Önkéntes
Tűzoltóság léte függ ettől. Ehhez adományokat gyűjtöttek, valamint a Kállai hagyaték része 14 M Ft
amiből 4 M Ft-ot, ha erre a célra fordítanának akkor megvásárolható lenne, vasárnap utaznának a
tűzoltók kísérettel.
Poharelec László hozzászólásában megkérdezte, hogy régóta tudható, hogy szükséges a vásárlás,
bizottsági ülésen miért nem tárgyalták az előterjesztést? Támogatja a vásárlást, ha az Egyesületé lesz
az autó, akik már adományokat gyűjtöttek, és ahogy a másik autó esetében is, átadja a Hunyai,
Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy több tájékoztatást kapott a Képviselő-testület,
így arról is, hogy milyen eljárási kérdéseket kell tisztázni, mostanra értek meg azok a feltételek, hogy
érdemben tudjon dönteni a Képviselő-testület. Annak a jelentősége, hogy a Köztestület vásárolja vagy
az Egyesület, vagy az Önkormányzat vásárolja meg nagy gyakorlati jelentősége nincs. Amennyiben a
Köztestület megszüntetésre került abban az esetben a vagyon visszaszáll az alapítókra. A mai nap
folyamán volt a Köztestület ülése, ahol megfogalmazódott, hogy bármi történik a köztestülettel ez a
vagyon Gyomaendrőd Város Önkormányzatára, minta egyik alapítóra száll vissza. Ezt a vagyont az
önkormányzat kapta és nem az Egyesület és az önkormányzat adja a gépkocsi vásárláshoz a
Köztestület részére. A tulajdonviszonyok azzal, hogy a Köztestület tulajdonába kerül a gépjármű
rendezettek és biztosítottak. A Köztestület két esetben szűnhet meg. Az egyik, hogy nem teljesíti a
működési feltételeket, a másik pedig, hogy az alapítók úgy döntenek, hogy megszüntetik. A
megszüntetés során kellene a vagyon kérdését rendezni.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy a Tűzoltó Egyesület vezetőségével is egyeztetett és
ismertette, hogy a Köztestület vásárolná a járművet, egyetértettek, hozzáfűzték, hogy ez a
Köztestületen belül is kerüljön szabályozásra, mely a mai napon megtörtént.
Poharelec László megkérdezte, ha nincs akadálya annak, hogy az egyesületé legyen, akkor miért nem
ők lesznek a tulajdonosok? A kapott hagyatékot biztosítani kellene, hogy Gyomaendrődön maradjon.
A Köztestületben a személyek változhatnak.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy ebben az esetben az önkormányzat dönt, hogy
milyen szervezetnek adja a pénzeszközt a gépjármű vásárlásához. Amennyiben úgy dönt a testület,
hogy az Egyesületnek adományozza, nincs több garancia, mint ha a Köztestületnek adományozza. Az
Egyesület ugyanúgy megszüntethető. Egy Köztestület, vagy Önkormányzat működése sokkal jobban a
nyilvánosság előtt van, mint egy Egyesület működése. A Köztestület mellett van egy erős állami
kontroll, állami felellőség. A Köztestületben érdemi szavazattal vesz részt az Egyesület és az
Önkormányzat is. A polgármester képviseli a Köztestületen belül az önkormányzatot. Bármikor
beszámoltatható és számon kérhető.
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Márjalaki József hozzátette, hogy Poharelec László képviselő személyében az Egyesületnél is van
képviselet.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy az ÁfA megfizetésére az 1 M Ft, honnan lenne
biztosítva?
Várfi András polgármester válaszában elmondta, hogy kérnének részletfizetést és a köztestület
részletben tudná kifizetni.
Gubucz Tamás tűzoltó parancsnok helyettes elmondta, hogyha az Egyesület vásárolná meg az autót
semmivel nem jelentene nagyobb garanciát arra, hogy biztosan a Köztestületnél maradna mert úgy
ahogy átadják egy vezetőségi döntéssel vissza is veheti. Három hét áll rendelkezésre az új autó
megvásárlására. Az Egyesület vezetősége határozott arról, hogy az általuk összegyűjtött összeget
felajánlja ennek a gépjárműnek a megvásárlására. Ezt az összeget az esetleges eladáskor
részarányosan vissza fogja kapni.
Ugyanazok a tűzoltók fogják használni és ugyanarra a célra fogják használni bárki, vásárolja meg.
Arnóczi István János kérte, hogy a Képviselő-testület delegáljon képviselőt a Köztestület
vezetőségébe. Javasolta Márjalaki Józsefet.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy nem a város támogatja, ez egy hagyaték, melyet átadtak
részükre. Jelenleg a Köztestületet a három Önkormányzat polgármestere és az Önkéntes Tűzoltóság
képviseli. Javasolta, hogy Kállai Ferenc hagyatékából az Önkormányzatnak átadott összegből 4 M Ftot tűzoltóautó vásárlásra fordítsanak abban a formában, hogy a Köztestület legyen a tulajdonos.
A Képviselő-testület egyhangú 11 szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó
József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Marton
Dániel igen, Márjalaki József igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
53/2011. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Kállai Ferenc Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának átadott hagyatékából 4 M Ft-ot adományoz a Hunyai, Csárdaszállási,
Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek tűzoltóautó vásárlás céljára.
Határidő: azonnal
Lehóczkiné Timár Irén a Gyomaszolg Kft temetők felújítási terv készítésével kapcsolatban
elmondta, hogy jelenleg az endrődi köztemető kegyeletsértő és szégyene a városnak. A ravatalozó
hűtőháza előtt nagy sárban lehet bevinni az elhunytakat. Régi adóssága a városnak, ennek az
állapotnak a megszüntetése. Akár társadalmi munkában, akár anyagi felajánlással is mindenképpen
támogatja.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, hogy a Gyomaszolg Kft szolgáltatást végez, amiért piaci áron
kap bevételét. Ebből a bevételből illene visszaforgatni a temetők felújítására.
Arnóczi István János elmondta, hogy a testület 2010 novemberében megszavazta az áremelési igényt
a Gyomaszolg Kft részére, ott benne van, hogy a karbantartási, felújítási munkákra is igényelte a
díjemeléseket.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy a temetők állapota ebben a formában nem megengedett.
Meg kell vizsgálni a költséget, csatornázás kell, hogy a belvíz elvezetésre kerüljön. Ez a probléma
nem most alakult ki, de a sok csapadék miatt most csúcsosodott.
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Betkó József megkérdezte, a tűzoltóság eszközállományával kapcsolatban, hogy nincs olyan
szivattyú, amelyet a belvízvédekezésnél hasznosítani tudnának?
Gubucz Tamás tűzoltó parancsnok helyettes válaszában elmondta, hogy van két darab Honda
szivattyú, amely előírás is. A belvízvédekezésnél sok szivattyúra volt szükség, nagyobb
teljesítményűekre.

További bejelentés, hozzászólás nem volt a Polgármester megköszönte az érdeklődőknek a jelenlétet a
helyi Tv nézők figyelmét, és a nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.

Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Iványi Lajosné
hitelesítő

Márjalaki József
hitelesítő
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