Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
4/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. február 15-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester
Arnóczi István, Betkó József, Béres János, Dr. Farkasinszky Erzsébet, Iványi
Lajosné, Lehóczkiné Tímár Irén, Marton Dániel, Márjalaki József, Nagyné
Perjési Anikó, Poharalec László képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Enyedi László, Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Timár
Andrea, Tímárné Binges Irén osztályvezetők.
Önkormányzati intézmények vezetői, a gazdasági társaságok ügyvezetői,
Sajtó képviselői, érdeklődő állampolgárok,
Csikós Anikó jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Jegyző urat, Aljegyző urat, a
meghívottakat, köszöntötte az intézményvezetőket, a hivatal osztályvezetőit, a meghívott vendégeket,
a sajtó képviselőit, az érdeklődő állampolgárokat. Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes,
a 12 fős testület teljes létszámmal jelen volt.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Lehóczkiné Tímár Irén és Márjalaki József képviselőket
kijelölni.
A képviselő-testület a javaslattal, egyhangú, 12 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
44/2012. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Lehóczkiné
Tímár Irén és Márjalaki József képviselőket.
Határidő: azonnal

Az ülés napirendjét az alábbiak szerint javasolta meghatározni:

1. Gyomaendrőd Város 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete
2. Bejelentések
Megkérdezte a képviselő-testület tagjait van e más javaslatuk a napirenddel kapcsolatban.
Dr. Farkasinszky Erzsébet jelezte, hogy szeretne első napirendként a bejelentések között egy levelet
felolvasni, ezért szeretné javasolni, hogy a költségvetés tárgyalása előtt a bejelentéseket tárgyalják.
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Várfi András polgármester javasolta, hogy 1. napirend bejelentések 2. költségvetési rendelet-tervezet
legyen.
A napirendre vonatkozó más javaslat nem volt, felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg döntésüket
az ülés napirendjéről.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
45/2012. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:

1. Bejelentések
2. Gyomaendrőd Város 2012 évi költségvetési rendelet-tervezete
Határidő: azonnal
1. Napirendi Pont
Bejelentések
Arnóczi István János képviselő elhagyta az üléstermet, a jelen lévő képviselők száma 11 fő.
Dr. Farkasinszky Erzsébet ezt követően felolvasta Dr. Szilágyi Ferencné Németh Eszter levelét, a
levél a továbbiakban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Arnóczi István János képviselő visszatért az ülésterembe, a jelen lévő képviselők száma 12 fő.
Botos Lajosné helyi lakos hozzászólásában Dr. Farkasinszky Erzsébet urológus szakorvos
felmondásával kapcsolatban elmondta, hogy a helyi újságból értesült, hogy aláírás gyűjtés indult el a
férfiak részéről, hogy legyen egy férfi urológus. Tudomására jutott, hogy Dr. Farkasinszky Erzsébet
felmondott március 1- után már nem renden városunkban. Ekkor arra a következtetésre jutott, hogy
képviselői munkájának következményeként indult a szakmai munkája ellen is támadás és ezért
mondott fel. A facebook internetes közösségi oldalára feltett egy jegyzetet: „Nem ismerem Dr.
Farkasinszky Erzsébet urológus szakorvos képviselői munkásságát, ezzel kapcsolatban véleményt sem
tudok mondani. Viszont, mint sokunk urológus kezelő orvosáról igenis jó véleményem van. Amikor
betegek vagyunk, orvoshoz megyünk, nem azt nézzük, hogy férfi vagy nő. Lelkiismeretes, ha úgy ítéli
meg a betegséget, hogy nagyon sürgős vizsgálatra van szükség, azonnal intézkedik. Betegeit többször
visszahívja, állapotukat ellenőrzi, rendszeresen elküldi különböző vizsgálatokra. Szakmai
hozzáértését, mi laikusok is kiválónak tartjuk, de több kórházban is hallották, hogy ottani kollégái is
elismerően nyilatkoznak szaktudásáról. Segítőkész, biztosan sokan vitték már a vizeletet a Tompa út
sarkára, mivel ő úgyis ment a laborba, hát bevitte. Új ultrahang készülék vásárlása. Kevés a pénz ez jó
készülékre. Dr. Farkasinszky Erzsébet gyűjtést szervez. Sokan segítették a munkáját, de a munka zöme
rá hárult. Miért tette? Értünk, betegekért, szakmai igényességért. A felhívással többen egyetértettek és
az aláírásgyűjtést a nők és férfiak együtt február 1-én elkezdték. A nagy hideg és hó ellenére a mai
napig 258 fő írta alá kérésünket, mely a következő volt. Szeretnénk, hogy Dr. Farkasinszky Erzsébet
folytassa urológus szakorvosi munkáját a gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézményben 2012.
március 1- után is. Tisztelettel kérjük a Képviselő-testületet, hogy tegyenek meg mindent annak
érdekében, hogy Dr. FArkasinszky Erzsébet a társadalombiztosítás által finanszírozott szakrendelésű
Gyomaendrődön továbbra is vállalja. Szeretnénk, ha döntésükről írásban is értesítést kapnánk. Kérünk
továbbá mindenkit, hogy ne csináljanak a későbbiekben ilyen aláírásgyűjtést, máskor sem, de
különösen akkor ne, amikor várnánk az új háziorvosokat. Rossz fényt vet városunkra. Az urológiai
szakrendelés dévaványai betegeit is azért nem kerestük meg kérésünkkel, hogy ne terjedjen el
városunkról ez a hír, inkább terjedjen el az, hogy igenis megbecsüljük orvosainkat és köszönjük neki,
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hogy van aki teljes, vagy csaknem teljes munkásságát Gyomaendrődön folytatta itt telepedett le, innen
ment nyugdíjba, vagy hamarosan innen megy nyugdíjba. Dr. Mikola Julianna, Dr. Gedei Margit, Dr.
Csaba Kálmán szakorvosok, Dr. Lizák Annak, Dr. Jánosik Bertalan, Dr. Frankó Károly, Dr. Veréb
Lajos, Dr. Bánki Gyula tüdőgyógyász-szakorvos háziorvosok. Köszönjük azok munkáját is, akik itt
élnek városunkban, de még nyugdíjazásukig sokat kell dolgozniuk és azoknak is, akik más településről
járnak Gyomaendrődre, de itt is végzik gyógyító munkájukat.
Ezt követően az aláírásokat átadta Várfi András polgármesternek.
Béres János hozzátette, hogy az a Körösök Vidékéért Egyesület is gyűjtött aláírásokat Dr.
Farkasinszky Erzsébet urológiai szakrendelésen maradása érdekében, ezt szeretné majd polgármester
úrnak átadni.
Dr. Farkasinszky Erzsébet hozzászólásában elmondta, hogy többen teszik fel a kérdést, hogy miért
vállalta a képviselőséget? Úgy érezte, kötelessége Gyomaendrőd egészségügyi ellátásának
átalakításában közel 40 éves szakmai tapasztalata, illetve a város lakói iránt érzett felellősége
tudatában részt venni. Két évvel ezelőtt már kereste a megoldást, mely Gyomaendrőd sajátos
egészségügyi helyzetét figyelembe véve családorvosok nyugdíjba vonulása, a járóbeteg szakellátás
sajátosságai, szűk alapterület, hosszú várakozó lista, ez nem könnyű feladat. Ehhez segítséget sem a
város vezetőitől sem a rendelőintézet igazgatónőjétől nem kapott. Segítőkész kritikáját támadásként
élték meg. Abban reménykedett, hogy a Képviselő-testületben közösen megoldást találnak a jelzett
problémákra, nem így történt. Az orvoslásra a szakmai követelményeken túl jellemző egy erkölcsi,
etikai dimenzió is, ami a hitvallás lényegéhez tartozás. Hivatásbelinek lenni azt jelenti, hogy az ember
magára vállal és egy életen át megtart egy bizonyos erkölcsi elkötelezettséget. Az erkölcsi
elkötelezettség nemcsak az orvosi munkájára, hanem egyéb közületi tevékenységét is áthatja. Ha
indokolatlanul támadás éri, és bántva érzi magát az orvos, nem tud regenerálódni. A hibák
valószínűsége megnövekszik. Ugyanakkor tőlük az emberek tévedhetetlenséget várnak el. A
Hippokratészi eskü is megköveteli, hogy mindig minden körülmények között a beteg érdeke legyen a
legfőbb törvény. Ezen esküjét megtartva a mai nappal lemond Képviselő-testületi mandátumáról. A
képviselői tiszteletdíját az elmúlt évben adózott formában különböző karitatív és civil szervezetek
utalta át. A decemberi, januári tiszteletdíja cél megjelölése nélkül a város költségvetésébe
visszairányította. Amennyiben ez nem elegendő a 6. számú választási körzetben történő új képviselő
választás, a város költségeit terhelő költségeire, a különbözetet is felvállalja. A Szó-Beszéd című
újságban többször megjelent, hogy a testületi munka sok időt von el az orvosi feladatiről, valamint,
hogy a férfi lakosok férfi urológust is követelnek. Az urológiai szakrendelés, heti 15 óra, hétfő és
csütörtök 7,5-7,5 óra. Képviselő-testületi mandátuma alatt az évi fizetett három ünnep kivételével
illetve a kétszer kéthetes szabadságolás kivételével minden rendelési napon feladatát ellátta.
Szeptemberben betegség miatt három napot nem rendelet. Testületi ülés miatt urológiai szakrendelés
nem maradt el, mivel a hónap utolsó csütörtökjei helyett az ezt megelőző szerdai napokon előjegyzés
alapján orvosi feladatát ellátta. A betegszám 2184, az esetszám 2977. Egy betegre eső idő 13 perc és a
megtermelt pontok száma 3975693. Az előző években is körülbelül hasonló teljesítményt biztosított.
Az előjegyzési listán a várakozó idő maximum egy hét, de sürgős esetben várakozási lista nincs. Mi az
urológia? Húgy és ivarszervi megbetegedésekkel foglalkozó szakorvosi ág. A szakrendelésen 955
beteg fordult meg, ebből férfi 575 fő, körülbelül 60 %, nő 380 ez 40%. A 60 év feletti betegszámhoz
hozzátartozik a 0-18 év közötti fiúgyermekek száma, mely megközelíti a 10%-ot. Miről beszélnek?
Megköszönte Hornok Ernőnek, hogy megtapasztalta, hogy nyugdíjba vonulása, illetve tovább
dolgozik a Békési szakrendelőben főállású urológusként, megtapasztalta, hogy sokan szeretik.
Köszönetet mondott, a petíció gyűjtését, ami a városban elindult. Nehéz volt a döntés, hogy nem kíván
Gyomaendrődön a petíció gyűjtés ellenére tovább dolgozni, mert rendkívül megalázónak érezte azt,
hogy néhány ember önös céljainak elérése végett nemcsak mint urológust, hanem mint nőt is
megalázták.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy tiszteletben tartja Dr. Farkasinszky Erzsébet döntését,
ugyanakkor nem értette sem az előző döntését, sem a mostani döntését. Megköszönte az eddigi
képviselői munkáját, az orvosi munkájához pedig további sok sikert kívánt.
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Dr. Farkasinszky Erzsébet lemondását követően a Képviselő-testület 11 fővel van jelen.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzon a Képviselő-testület arra vonatkozóan, hogy a
2012. évi költségvetési rendelet-tervezetet időkorlát nélkül tárgyalja a Képviselő testület.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
46/2012. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város 2012. évi
költségvetési rendelet-tervezete napirendi pontot időkorlát nélkül tárgyalja.
Határidő: azonnal

Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy a képviselői lemondásra
tekintettel ismertesse a Képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat.
Dr. Csorba Csaba jegyző ismertette, hogy az önkormányzati képviselő lemondását a 2000. évi XCVI.
Tv. szabályozza. A 2. § szabályozza, hogy az önkormányzati képviselői megbízatása megszűnik a d)
pont alapján lemondással. A (3) bekezdés szerint a lemondás nem vonható vissza. A 3. § (1)
bekezdése szerint az önkormányzati képviselő a lemondását bejelentheti a Képviselő-testületi ülésén,
amelyet jegyzőkönyvezni kell, ebben a nyilatkozatában a képviselőnek meg kell erősíteni, hogy
milyen időponttól, tehát konkréttá kell tenni az időpontot. Megkérte Dr. Farkasinszky Erzsébetet, hogy
tegye meg ezt a pontosítást. A lemondás időpontjával a képviselői jogviszonya megszűnik, a
Képviselő-testület munkájában nem vesz részt. A határozatképesség tekintetében lényeges, hogy mivel
a mai napon is egy rendelet alkotásról van szó, hogy a minősített többséghez 7 fő szükséges.
Dr. Farkasinszky Erzsébet hozzátette, hogy a képviselői mandátumáról 2012. február 15. 15.15
perckor kíván lemondani. Teszi ezt azért, mert hogyan hozzon ő döntést a következő év
költségvetéséről?

2. Napirendi pont

Gyomaendrőd Város 2012 évi költségvetési rendelet-tervezete
Várfi András polgármester ismertette, hogy a rendelet-tervezetet hosszasan tárgyalták. Ismert, hogy
Magyarország költségvetésével is gondok vannak, mindenféleképpen egy olyan költségvetést kellett
alkotniuk, ahol a működési oldalon a bevétel és a kiadás egyenlege 0. Ez nem volt egyszerű,
áldozatokat kell hozni az intézmények vezetőinek, dolgozóinak. Ez az utolsó ilyen költségvetés, hiszen
ismert, hogy az iskolák állami fenntartásba kerülnek, tehát nem lesz ekkora költségvetés, inkább a
területfejlesztés lesz a fő tevékenysége a Képviselő-testületnek. Megköszönte mindenkinek, aki részt
vett a rendelet-tervezet elkészítésében, az intézmények vezetőinek, dolgozóinak, a sok egyeztetést. Ha
nem is a legjobb költségvetést alkotja meg a költségvetést, de véleménye szerint ez egy olyan tervezet,
amelyről tudnak dönteni. Megkérte Szilágyiné Bácsi Gabriellát a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy
foglalja össze, és ismertesse a 2012. évi költségvetést.
Szilágyiné Bácsi Gabriella ismertette, hogy 2012. február 7-én volt egy rendkívüli Pénzügyi
Bizottsági ülés, ahol valamennyi képviselő tanácskozási joggal részt vett. Itt részletesen bemutatták a
rendelet-tervezetnek a bevételi illetve a kiadási oldalát. Évről évre a rendelkezésre álló forrás
folyamatosan csökken. A Képviselő-testület az elmúlt években nem hozott olyan döntést, ami az
intézményi illetve a gazdasági társaságok szerkezeti változását irányozta volna elő és ebből adódóan
esetleg költségmegtakarítást lehetett volna elérni. Illetve olyan javaslat sem született, miszerint a 2012.
évi költségvetési rendelet-tervezet összeállításánál az önként vállalt feladatok vonatkozásában esetleg
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másfajta finanszírozási módszerrel számoljanak, mint az előző években. Ezt a rendelkezésre álló
forrást kellett, mind a kötelező, mind az előző években ellátott nem kötelező feladatokra szétosztani. A
rendelet-tervezet összeállítását nagyon sok egyeztetés előzte meg, mind az intézményekkel, mind az
önkormányzaton belül, bizottsági üléseken, illetve rendkívüli üléseken került ezekre sor. A város
vezetése részére a rendelet-tervezet összeállítása során egy olyan kérés illetve elv fogalmazódott meg
az intézmények felé, miszerint próbálják összeállítani úgy a költségvetésüket, hogy a 2011. évi
kiegészítő támogatást 10 %-al csökkentsék le és ennek megfelelően nyújtsák be a tervezetet a
Képviselő-testület felé. Ugyanez az elvárás az önkormányzati illetve a hivatali feladatok
vonatkozásában is elhangzott. Az önkormányzati illetve hivatali szakfeladatoknál 10-15%-os
csökkentés került végrehajtásra. Az intézmények közül valamennyi részben önálló intézmény illetve
mostmár önállóan működő intézménynek nevezzük őket, megvalósította ezt a 10%-os csökkentést.
A Határ Győző Városi Könyvtár illetve a Közművelődési Intézmény két olyan speciális helyzetben
lévő intézmény, ahol az előző évekhez képest 2012-től megszűnt a kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA
visszaigénylés lehetősége és jelentős bevételtől esnek el, ha ezt a tényezőt is figyelembe veszik akkor
ők is teljes egészében eleget tettek ennek az elvárásnak. A Városi Egészségügyi Intézmény elmúlt
évben közel 6 M Ft-os kiegészítő támogatással működött, ebben az évben a tervezetbe 2 M Ft került
beépítésre, mely részben finanszírozná a sportorvosi feladatokat, a háziorvosi épületek karbantartását
és részben a védőnői feladatokat. A Térségi Szociális Gondozási Központtal kapcsolatban elmondta,
hogy szintén megvalósították a 10 %-os csökkentést, viszont az intézményt érintette legnagyobb
mértékben a garantált bérminimum változásából adódó többlekiadás, ami az ő esetükben körülbelül 13
M Ft-os plusz kiadást jelent 2012-ben. Ezzel az összeggel került megemelésre a lecsökkentett
támogatási keret. Az oktatási intézmények közül a Kner Imre Gimnázium költségvetését két részre
kell bontani, a Gimnázium esetében teljes mértékben megvalósult a csökkentést a Sportcsarnoknál
mivel a 2011. év volt az első olyan év, ahol tényadatokkal tudott számolni az intézmény, a 2011-ben
jelentkezett tényleg kiegészítő támogatást csökkentették le 10 %-al.
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában is két részre kell bontani a feladatok
finanszírozását, hiszen ettől az évtől jelenik meg az intézmény esetében az óvodai feladatellátás. Az
oktatás tekintetében 8 %-os csökkentést sikerült elérni. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
esetében 100 M Ft-os önkormányzati kiegészítő támogatás volt az elvárás, ennek megfelelően az
intézménynek is sikerült összeállítani a költségvetését. Bár a rendkívüli bizottsági ülés alkalmával az
intézmény vezetője jelezte, hogy ez a 100 M Ft nem lesz elegendő az intézmény részére plusz 2 M Ft
lenne még szükséges a zavartalan működéshez.
Ezt követően összefoglalta a bizottságok véleményt. A Pénzügyi Bizottság véleménye a működés
tekintetében az volt, hogy a Kis Bálint Általános Iskola kapja meg a 2 M Ft-ot melynek forrásaként
egyrészt a tűzoltóság támogatását csökkentette le 9 M Ft-ról 8,1 M Ft-ra, valamint a civil alap
rendelkezésre álló keretét 3,2 M Ft-ról 2,1 M Ft-ra. A működés tekintetében más módosítást nem
fogalmazott meg a bizottság. A civil alappal kapcsolatban elmondta, hogy a bizottság javaslatának
megfelelően lecsökkent 2,1 M Ft-ra az előirányzat és ennek megfelelően a kötött és a pályázható keret
is módosult, a kötött keret 714 e Ft-ra, a pályázható, pedig 1.386 e Ft-ra. A 714 e Ft két tételre bomlik,
az egyik a Városi Képtár támogatása 357 e Ft összegben és ugyanennyi a turisztikai kiadvány
támogatása is.
Az Ügyrendi Bizottság egyetértett a Pénzügyi Bizottság véleményével a működési kiadások
tekintetében, az volt viszont a javaslat, hogy amennyiben a civil alap lecsökken 2,1 M Ft-ra a kötött
felhasználású támogatás rész pedig 714 e Ft lesz, akkor ennek a felosztása ne egyenlő arányban
történjen a képtár és a turisztikai kiadványok között, hanem a képtár kapjon 544 e Ft-ot, a kiadványok
támogatása pedig 170 e Ft legyen.
A működés vonatkozásában a Városfenntartó Bizottság azzal a javaslattal élt, hogy a Kis Bálint
Általános Iskola ne kapja meg ezt a plusz 2 M Ft-ot, viszont a tűzoltóságtól ők is javasolják a 900 e Ft,
lecsökkentését, mely a Polgárőrség részére kerülne betervezésre. A civil alap kerete pedig ne
változzon maradjon 3,2 M Ft. A Városfenntartó Bizottság a sport alap vonatkozásában javasolt
módosítást a tervezethez képest, a keret nem változna, tehát maradna 13 M Ft, viszont a kötöttben
megjelölt tételek közül a diáksport 1 M Ft, helyett 300 e Ft támogatásban részesüljön, a tartalék
összege kerüljön 50 e Ft-al megemelésre, tehát 300 e Ft-ot helyezzenek tartalékba. A pályázható keret
pedig 10,4 M Ft legyen.
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A tegnapi Pénzügyi Bizottsági ülésen a sport alap vonatkozásában az a verzió hangzott el, hogy a
kötöttben csak két tétel maradjon meg, az egyik a gyomai és endrődi pályafenntartás finanszírozását
szolgáló 500 e Ft, valamint a testvérvárosi kapcsolatokra 1,3 M Ft.
A fejlesztés vonatkozásában ismertette, hogy a rendkívüli Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzott, hogy
csak azok a beruházások és felújítások finanszírozása történjen a kötvényből, amelyhez már konkrét
kötelezettségvállalás kapcsolódik. Volt egy tétel, ami korábbi kötelezettségvállalás nélkül benne
maradt a tervezetben, ez a Kondorosi út melletti kerékpárút közvilágítása, ezt elfogadta az Ügyrendi
Bizottság is. A Városfenntartó Bizottság is az alapvető javaslatokat jóváhagyta illetve elfogadta, két
három változtatást eszközöltek. Az egyik változtatás volt, hogy a felhalmozási kiadásokban
megtervezett ligetek rendezésére elkülönített 1,5 M Ft kerüljön átcsoportosításra a kátyúzásra illetve
útfelújításra, a régi hulladéklerakók folyamatos ellenőrzési költségét benne hagyták a rendelettervezetbe, ugyanis ehhez már konkrét kötelezettségvállalás kapcsolódik, ezt el kell végezni, így a
bizottság javasolja, hogy a kötvényből történjen meg ennek a tételnek is a finanszírozása 2 M Ft
összegben, ugyanez vonatkozik a belvíz külterületi vízjogi engedélyre, ennek az összege is 2 M Ft.
Illetve a bérbe adott ingatlanokra vonatkozó energetikai tanúsítvány készítést, amely 1 M Ft. A
Városfenntartó Bizottság nem javasolta, hogy a Kondorosi út melletti kerékpárút közvilágítását
kötvényből valósítsa meg a Képviselő-testület, melynek összege 7,2 M Ft a tervezet alapján.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy a szakbizottság a Pénzügyi Bizottság, mely rendkívüli
ülés tartott, a bizottság egyhangúan szavazott.
A Kis Bálint Általános Iskolának a 2 M Ft-ra szüksége van, a Polgárőrségnél merült még fel olyan
igény, hogy kapjanak 900 e Ft-ot. Van egy olyan tartalék, mely a Kistérséggel való elszámolás a 2011.
évben, amikor Gyomaendrőd Városa a Szarvasi Kistérségben egész éven át nem fogadta el a
költségvetést úgy ahogy ők képzelték, és erre tartalékolunk, ha ezt valamilyen formában
kikényszerítenék. Véleménye, hogy helyesen gondolják, mivel annyit a Szarvasi Kistérségtől
Gyomaendrőd nem kap, tehát 2011-ben is az alacsonyabb általuk támogatott összeget javasolja, mint
majd a 2012. költségvetésben is. Tehát onnan a 3 M Ft-ból lehetne 900 e Ft-ot elvenni és azt lehetne a
Polgárőrség részére biztosítani.
Kérte a javaslatokat, a módosító indítványokról egyenként szavaznak addig, amíg megegyezés nem
születik.
Szilágyiné Bácsi Gabriella kiegészítésként elmondta, hogy korábbi Képviselő-testületi üléseken
elhangzott, hogy két esetben majd a költségvetési rendelet tárgyaláskor fognak visszatérni. Az egyik a
Kner Nyomdaipari Múzeum támogatása, amely szerepel a költségvetési tervezetben működéssel
kapcsolatos tartalékok között 733 e Ft-al, a másik pedig a Csoda-Vár Bölcsődének a támogatása június
30-ig került beépítésre a tervezetbe 11.880,-Ft/fő/hó összeggel 20 fő támogatását jelentené.
Arnóczi István János elmondta, hogy egy évvel ezelőtt nagy várakozással tekintettek a költségvetés
elé. Akkori beszédében az intézmények megszorítását kritizálta, az intézmények megszorítása az idei
évben is megtörtént, kritizálhatná, de be kell látnia, hogy az önkormányzat bevételei csökkentek. Azt
tudják osztani, ami van. Hitelt nem vehet fel működésre az önkormányzat, ez nem is lehet cél.
Megoldás lehetne a bevételek növelése, melyeket a vállalkozásoktól tudnák növelni. A vállalkozások
száma nem nő a városban, sőt iparűzési adó kötelezettségük is valószínűleg csökkenni fog. Megoldás
nem lát, csak ténylegesen a megszorítást. Olyan drasztikus lépések jönnek majd az intézményeknél,
amit nagyon nehéz lesz megemészteni, családok élete nehezül meg. Legyen cél az, hogy minél
kevesebb ember kerüljön ki az utcára, próbáljanak meg egy olyan megoldást találni, hogy inkább egy
biztos 6 órás munkakör legyen, mint egy 4 órás közfoglalkoztatásban való részvétel. Próbálják mindig
a lehető legoptimálisabb megoldást megkeresni.
Márjalaki József hozzátette, hogy nem volt könnyű dolga a Pénzügyi Bizottságnak a rendkívüli
ülésen. Tavaly is szó volt róla, hogy szoros a költségvetés, ez ebben az évben még szorosabb. A
Bizottság elsősorban azt a koncepciót tartotta szem előtt, hogy a nem kötelező feladatok, nem
mehetnek a kötelező feladatok rovására, ezért van az, hogy bizonyos alapok csökkentésre kerültek,
illetve bizonyos alapokból lett elvéve összeg, mely például a Kis Bálint iskola támogatására irányul. A
költségvetést egyhangúlag javasolja elfogadásra a bizottság.
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Lehóczkiné Timár Irén megkérdezte a Csoda-Vár Bölcsődével kapcsolatban, hogy 2012. január 1-től
érvényes, és akkor hozzájutnak ehhez a gyermekenként 11.880,-Ft-hoz július 1-ig?
A Nyomdamúzeum finanszírozásával kapcsolatban megkérdezte, hogy nem lehetne e megoldani a
turisztikai egyesület részéről?
Márjalaki József kiegészítésként elmondta, hogy két felajánlás érkezett, egyrészt amit ülés elején Dr.
Farkasinszky Erzsébet ismertetett dr. Szilágyi Ferencné Németh Eszter felajánlása a könyvtárhoz,
illetve korábban volt egy felajánlás, amelyet a Képviselő-testület nem támogatott, de mindenképpen
megfontolásra vissza kellene hozniuk a költségvetés elfogadása előtt. Nemes gesztus, hogy egy
endrődi lakos egy közel 1,5 M Ft összegben felajánl egy órát, melyhez az önkormányzatnak egy
minimális összeget kell hozzátenni, hogy az endrődi részen is legyen egy óra. Kérte a képviselőket,
hogy próbálják meg a támogatást elfogadni és ezt a minimális önerőt hozzátenni.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy a két felajánlás nem egyforma. Az óra felajánlással
foglalkoztak már és éppen ez a Képviselő-testület utasította el. Ez a felajánlás beleszól a
költségvetésbe. A könyvtárnál, mikor elhatározták, hogy egy telephelyen működjön, egy stratégiai
döntés volt, annak érdekében, hogy a következő lépést meg tudják lépni, hogy egy helyen legyen a
könyvtár. A költségvetés alkotásra jellemző hosszú évek óta, hogy van január 1-től február 15-ig egy
felfokozott izgalmi állapot, minden intézményvezető izgul, utána pedig következik a megnyugvás.
Ebben az időszakban kezdik meglépni azokat a lépéseket, hogy hol lehetne átszervezés,
létszámleépítés, akkor meg azt mondják, hogy nem is éri meg, mert ezt a költségvetést terhelné a
kifizetett végkielégítés. Nem akadályozza ez a következő lépést, nem a 2013-as költségvetést fogja
befolyásolni ez a döntés?
Lehóczkiné Timár Irén megkérdezte, hogy várhatóan mennyibe kerül majd az átszervezés, a
könyvek tárolása hol lesz megoldva?
Dinyáné Bánfi Ibolya válaszában elmondta, hogy nem tud pontos választ adni, hogy az átszervezés
mennyibe kerül, a létszámleépítést és a létszámintézkedést megteszi. Ahhoz, hogy a költségvetési
keretösszeget az intézmény tudja tartani, egy könyvtárra való személyi állomány marad, mert nem
lehet többel számolni. Ha az a Képviselő-testület döntése, hogy ebben az évben még egy csökkentett
nyitva tartással működtessék az endrődi könyvtárat, akkor ezt megteszik, de azzal a létszámmal nem
fogják tudni tartósan üzemeltetni, maximum egy fél évet tudnak ezzel a létszámmal bevállalni. A
létszámot 2012. április 1-el csökkenti, illetve visszaveszi egyes dolgozók óráját úgy, hogy ezt nem
lehet tartósan bevállalni.
Egyelőre a könyvek mozgatása nem történne meg az endrődi könyvtárból, akkor történne meg a
szállítás, amikor az új helyre mehet.
Poharelec László megkérdezte, hogy amennyiben az adományt megkapja a könyvtár, akkor
csökkentett nyitva tartással tud működni?
Dinyáné Bánfi Ibolya válaszában elmondta, hogy a könyvtár ki fog jönni a jelenlegi költségvetéséből,
amiben benne van a létszámleépítés, és mivel a költségvetés úgy készült, hogy akkor még nem volt
szó a könyvtár bezárásáról, a felajánlás nélkül is meg tudják oldani. Ha van egy ilyen adomány,
szívesen fogadná kötött felhasználásba állománygyarapítási céllal, hiszen a könyvtár költségvetését
úgy készítette el, hogy két könyvtárral számoltak év végéig, de jelentős létszámleépítéssel. Ki lehet
számolni, hogy körülbelül mennyi összeg a működési költsége az endrődi könyvtárnak.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy az adományozónak egy cél érdekében szólt az
adománya. A cél, hogy mind a két részen legyen könyvtár. Mivel a költségvetésben ez biztosított,
ezért nem dönthetnek, hogy milyen célra, hanem a költségvetést hagyják abban a formában ahogy
most működik a könyvtár és Dr. Szilágyi Ferencné pedig a következő Képviselő-testületi ülésre
nyilatkozik, hogy könyvtár gyarapításra vagy más célja ajánlja fel.
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Béres János elmondta, hogy el kellene fogadni így a felajánlást, hogy dologi kiadásra adja. Esetleg a
könyvtárnak, ami be van tervezve ott lehetne e módosítani?
Dinyáné Bánfi Ibolya hozzátette, hogy el tudja fogadni a könyvtár, mert a működési költséget nagyon
alacsony szintre vették.
Márjalaki József elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság úgy javasolta, hogy egy telephellyel
működjön, de nem mondta ki konkrétan, hogy az endrődi könyvtár zárjon be. Milyen javaslat volt az,
hogy a gyomai maradjon és az endrődi zárjon be? Melyik épület az, amelyik jobb állapotban van?
Várfi András polgármester hozzátette, hogy valóban nem került meghatározásra melyik telephely, de
ha a könyvtár költségvetésébe megvan tervezve, hogy mindkét telephelyen tud működni, plusz még
kap ehhez adományt.
Szilágyiné Bácsi Gabriella hozzátette, hogy amennyiben a felajánló csak arra a célra adja az összeget,
akkor arra van lehetőség, hogy az önkormányzati kiegészítő támogatást, azt le lehet csökkenteni 500 e
Ft-al és akkor azt más célra esetlegesen fel lehet használni. Esetleg felét könyvtár állomány
gyarapításra a másik fele pedig megmaradhatna az önkormányzat költségvetésébe és más célra lehetne
kijelölni.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy az adományt pontosítani kell. A költségvetésbe jelenleg
biztosított, ha szűkítetten is, mind a két telephely működése. Meg kell keresni a felajánlót, hogy
fenntartja e ezt az adományt vagy nem. Ha fenntartja, akkor csak a könyvtár működésére használja és
majd megnevezi, hogy mire kívánja ezt az összeget fordítani.
Poharelec László kérte, hogy az adományt fogadják el. 2012. december 31-ig mind a két telephelyen
lesz könyvtár lehet, hogy szűkített nyitva tartással.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a könyvtár esetében az adomány nem kerül sehová
beépítésre, amikor a pontosítás megtörtént, azt követően a február végi ülésen döntenek az adomány
sorsáról. A könyvtár költségvetése az előterjesztés szerint rendben van.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az alapok elosztását
és az hangzott el, hogy a Sport alapnál szeretné, ha a Képviselő-testület módosítani az alapot abban,
hogy a kötött felhasználásból a diáksport 1 M Ft-ját illetve az óvodai sportnap megrendezésére 200 e
Ft-ot, illetve a tartalék 250 e Ft-ot kivenni a kötött felhasználásból és azt hozzátenni a pályázható
összeghez, így a kötött felhasználásban a gyomai és az endrődi sportpálya 500 e Ft-ja és a
testvérvárosi és nemzetközi sportkapcsolati kommunikációra 1,3 M Ft-ja maradna benne, ehhez
viszont rendelet módosítás szükséges.
Várfi András polgármester kérte a hozzászólásokat.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy a sport alappal kapcsolatban a Városfenntartó
Bizottságnak mi volt a javaslata?
Szilágyiné Bácsi Gabriella ismertette, hogy a Városfenntartó Bizottság javaslata az volt, hogy a
Diáksport részére 1 M Ft helyett 300 e Ft kerüljön betervezésre a tartalék összege kerüljön
megemlésre 50 e Ft-tal, így a tartalék 300 e Ft lenne, a pályázható keretösszeg pedig 10,4 M Ft legyen.
Toldi Balázs alpolgármester javasolta a Városfenntartó Bizottság javaslatát elfogadásra.
Márjalaki József bizottsági elnök hozzátette, hogy a Pénzügyi Bizottság nem mérlegelte azt, hogy
tartalékba is kellene helyezni bizonyos összeget. Az elmúlt év is azt bizonyította, hogy év közben is
voltak kérések támogatásra. Javasolta, hogy a Diáksportban 300 e Ft, a tartalékban szintén 300 e Ft
legyen a pályázható összeg pedig 10,4 M Ft legyen.
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Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak erről a javaslatról.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
47/2012. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beterjesztett költségvetési rendelettervezetben sport alap címén elkülönített 13 M Ft-ból a meglévő kötött felhasználások mellett, a
Diáksport részére 300 e Ft-ot biztosít, 300 e Ft-ot tartalékba helyez 10,4 M Ft-ot pedig pályázat
útján biztosít a sportszervezetek részére.
Határidő: azonnal

Toldi Balázs alpolgármester a civil alap felosztásával kapcsolatban kérte, hogy kerüljön ismertetésre a
bizottságok javaslata.
Szilágyiné Bácsi Gabriella ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslata, volt hogy kerüljön
csökkentésre a keret 3,2 M Ft-ról 2,1 M Ft-ra, a kötött felhasználású rész így 714 e Ft-ra változna, a
pályázható keret 1,386 M Ft lenne. A rendkívüli Pénzügyi Bizottsági ülésen a bizottság nem
foglalkozott a kötött felhasználású résznek a felosztási formájával, így az eredeti verziónak megfelelőn
lecsökkentették a Képtár illetve a turisztikai kiadvány támogatására fordítható keretet 357-357 e Ft-ra.
Az Ügyrendi Bizottság szintén egyetértett azzal, hogy a civil alap kerete csökkenjen 2,1 M Ft-ra, azt
javasolja, hogy a 714 e Ft kötött részből a Képtár kapjon 544 e Ft-ot a turisztikai kiadványra pedig 170
e Ft-ot különítsenek el.
A Városfenntartó Bizottság nem javasolta a civil alap keretének a változtatását, így a felosztás
maradna az eredeti.
Márjalaki József hozzátette, hogy az 1,386 M Ft olyan minimális összeg, amelyet, ha az elmúlt évek
veszik figyelembe ahol 30-40 illetve több pályázó volt, így az egyesületek 10-10 ezer forintokhoz
fognak hozzájutni körülbelül.
Idén 30 éves Gyomaendrőd, a rendezvény alap maradék összegét 1,4 M Ft-ot az intézmény ahhoz,
hogy egy színvonalas ünnepségsorozatot tudjon létrehozni, ahhoz szükség lenne ezen felüli összegre
és akkor még nem beszéltek azokról a programokról amelyek évek óta megrendezésre kerülnek itt a
városban. Javaslata, hogy a pályázható összeget tegyék hozzá a rendezvény alaphoz, így méltón tudjuk
megünnepelni a város évfordulóját.
A kötött rész maradna úgy, hogy 544 e Ft-tal támogatnák a Képtárt a többi pedig a turisztikai
kiadványokra.
Lehóczkiné Timár Irén megkérdezte, hogy a 170 e Ft elég e a kiadványokra?
Várfi András polgármester megkérdezte, hogy milyen kiadványok szerepelnek ebben?
Tóthné Rojik Edit elmondta, hogy a civil alap kötött felhasználási részében szereplő irodalmi,
kulturális, művészeti, turisztikai kiadványok támogatására elkülönített összegből a tavalyi év során
azok a kiadások lettek finanszírozva, amely a város testvérvárosi kapcsolatával kapcsolatban
ajándékozási illetve turisztikai kiadványok, könyvek, prospektusok kiadását finanszírozta, vagy
azoknak a rendezvényeknek, meghívásos utazásoknak a támogatását, amely a testvérvárosi
kapcsolatokhoz kapcsolódtak.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy célszerű lenne változtatni az arányon, hogy nem
tennének át 1 M Ft-ot a város jubileiumi évfordulójára, hanem kevesebbet, a turisztikai kiadványokra
pedig többet. Egyet ért azzal, hogy a 30 éves várost méltóképpen ünnepeljék.
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Tóthné Rojík Edit hozzátette, hogy amennyiben az alapokra elkülönített összegek kötött és
pályázható összegei módosításra kerülnek, abban az esetben rendelet módosításra is szükség lesz.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy a civil alap fennmaradó pályázható részét ha
átcsoportosítják és csak kötött felhasználás marad, akkor ez az alap megmarad?
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy amennyiben változnak az arányok, egyrészt
módosítani kell a rendeletet, másrészt ha megszűnik a szabad felhasználású összeg abban az esetben a
Képviselő-testület nem írja ki a pályázatot.
Arnóczi István János megkérdezte, hogy a 30 éves jubileumi programsorozatba Dr. Szonda István
mennyi kiadvány tervezett be ebbe az összegben?
Dr. Szonda István válaszában elmondta, hogy a 30 éves jubileumi rendezvénysorozat illetve a
világtalálkozó kapcsán egy kiadvány van beépítve Tímár Máté könyve. A turisztikai kiadvány az év
elején megjelenő kis prospektus. Jelen esetben, mivel egy átadási folyamat zajlik, decemberben
született egy döntés, hogy a turisztikai feladatokat az intézménytől átveszi a megalakuló szervezet, így
Ő nem tett lépést ennek a kiadványnak a megvalósítására.
Poharelec László javasolta, hogy kapja meg az 544 e Ft-ot a Képtár, a kiadványra a csökkentett
összeg és ami fennmaradt 1,386 M Ft, abból 1 M Ft-ot tegyenek át a rendezvényalapra, 386 e Ft-ot
pedig a felajánlott órához javasolt tenni.
Arnóczi István János elhagyta az üléstermet jelen lévő képviselők száma 10 fő.
Marton Dániel megkérdezte, hogy a TDM szervezet, mely a város egyéb rendezvényeinek a
megszervezését vállalta, amennyiben ehhez biztosította az önkormányzat a költségvetést. Miért van
így jogosultsága a rendezvényalapnak?
Poharelec László hozzátette, hogy a TDM szervezetnél két rendezvényről volt szó.
Tóthné Rojík Edit tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a civil alapba a 2011-es évben 35 pályázó
volt, ezáltal, hogy ez az összeg átcsoportosításra került a civil szervezetek pályázatára nem ad a
Képviselő-testület lehetőséget, elmondta továbbá, hogy majdnem minden hónapban érkezik olyan
kérelem, amelyben valamely civil szervezet támogatást kér.
Márjalaki József hozzátette, hogy ha megnézik a különböző szervezetek elszámolását, akkor látszik,
hogy a támogatás jelentős részét működési költségre használják fel az egyesületek. Ismertette, hogy az
előző napi Pénzügyi Bizottsági ülésen fogalmazódott meg Dr. Szonda István részéről, hogy a civil
szervezetek bizonyos időkorláttal a Művelődési Házban és a Népházban is ingyen használhatják. Ez
nagy segítség.
Arnóczi István János visszatért az ülésterembe, jelen lévő képviselők száma 11 fő.
Várfi András polgármester ismertette, hogy a javaslatok alapján az a vélemény, hogy pályázható
része ne legyen a civil alapnak. Valóban kis összeg maradna. Nem támogatja, hogy ebből az óra
támogatva legyen, mivel ez működési cél. Azzal ért egyet, hogy a város 30 éves évfordulóját méltó
módon meg tudják ünnepelni. Kérte, hogy szavazzanak Poharelec László javaslatáról.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 6 tartózkodással nem fogadta el a javaslatot.
Arnóczi István János kérte, hogy ne egybe szavazzanak több módosító javaslatról
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Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető ismertette, hogy a Kis Bálint Iskolának történő
átcsoportosítás után marad 2,1 M Ft ebből 1,386 M Ft lett volna a pályázható és 714 e Ft pedig a kötött
rész.
Béres János javasolta, hogy először szavazzanak arról, hogy 1,1 M Ft-ot a civil alapból
átcsoportosítanak a Kis Bálint Iskolának.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
48/2012. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beterjesztett költségvetési rendelettervezetben civil alap címén elkülönített 3,2 M Ft-ból 1,1 M Ft-ot átcsoportosít a Kis Bálint
Általános Iskola részére önkormányzati kiegészítő támogatás címén.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester hozzátette, hogy így a civil alapban 2,1 M Ft maradt. Itt hagyjanak e
pályázható részt? Mennyit tegyenek át az ünnepségre, mennyi legyen a kiadványokra és mennyi
legyen a Képtárra?
Márjalaki József javaslata, hogy a kötöttből 544 e Ft menne a Képtárba, 170 e Ft menne a
kiadványokra és 1,386 e Ft pedig a rendezvényalapba.
Várfi András polgármester megkérdezte, hogy a kiadványokat megtoldanák az 1,386 e Ft-ból 186 e
Ft-tal, vagy kerekítenék, hogy 550 e Ft lenne az első tétel, a második tétel lenne 400 e Ft és így 1,150
e Ft maradna.
Poharelec László hozzátette, hogy a TDM a kiadványokat jórészben vállalta, a kiadványok alapját
csökkenthetik, mivel azt az ígéretet kapták, hogy ők sokat fognak tenni Gyomaendrőd Város
reklámozásáért.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a civil alap célja a kulturális élet segítése. Át lehet tenni
ebből a pénzből a rendezvényalapba, de akkor olyan céllal, hogy oda lehessen pályázni.
Márjalaki József javasolta, hogy a 2,1 M Ft maradjon a civil alapban úgy, hogy 550 e Ft kerülne a
Képtárhoz, 160 e Ft menne a kiadványokra és 1.386 e Ft lenne a pályázható összeg pedig meghívásos
alapon lenne szétosztva a civil szervezetek között. Mivel azonban szükség van a rendezvényalap
növelésére, ezért javasolja, hogy az 1 M Ft, mely a Hivatal parkvédelmére volt betervezve
felhalmozási oldalon az kerüljön át a rendezvényalapba.
Várfi András polgármester megjegyezte, hogy a működési oldalról beszéljenek és ne vegyenek el a
felhalmozási oldalról. Pénzügyi Bizottsági ülésen volt egy konszenzus, azt kellene követni, hogy a
sarokszámok illeszkedjenek.
Márjalaki József hozzátette, hogy a másik javaslata a 2012. évi tartalék volt, ami 25.546 e Ft, ebből
kerülne át a rendezvényalapba.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető megjegyezte, van 2,1 M ft a civil alapban, melyet fel
kellene osztani. A képtárra kijelölhető 550 e Ft, marad 1.550 e Ft, az a kérdés, hogy ebből turisztikai
kiadványra mennyit szán a testület a fennmaradó részt pedig át lehet tenni a rendezvény alapba.
Amennyiben a felhalmozási oldalról áttesznek bevétel, akkor a működési oldalon már hiány fog
fellépni, hiszen ténylegesen az az 1 M Ft, az nem a működési bevételek között jelenik meg, hanem a
felhalmozási bevételek között. Így a bevételi-kiadási főösszegek is módosulnak.
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Várfi András polgármester javasolta, hogy 160 e Ft a kiadványokra nagyon kevés, 550 e Ft legyen a
Képtárnál, az 1.550 e Ft pedig legyen a meghívásos alapon való pályázás és ebbe legyen benne a
testvérvárosi kapcsolat is. Kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
49/2012. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beterjesztett költségvetési rendelettervezetben civil alap címén elkülönített 2,1 M Ft-ból 550 e Ft-ot biztosít Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért részére, 1.550 e Ft-ot pedig meghívásos alapon történő pályáztatás útján
biztosít civil szervezetek részére.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs alpolgármester ezt követően javasolta, hogy a Kis Bálint Általános Iskolának még 900 e
Ft szükséges, melynek forrása a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szerint a tűzoltók 9 M Ft-os
költségvetése. Az intézményeknél más nem jelezte azt, hogy a költségvetésével problémák lennének.
Így egy nagy részt a költségvetésben le tudnának zárni, mely a költségvetést érinti.
Márjalaki József megkérdezte, hogy a Térségi Szociális Gondozási Központ esetében a 16 fő
jogszerű-e, az intézmény feladata, hogy hogyan alakítja át az óraszámot?
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy jogszerű, a dolgozóknak járó juttatást ki kell
fizetni a törvény erejénél fogva, a következő lépés pedig, hogy az intézménynek át kell tekinteni a
saját költségvetését.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a Kis Bálint Általános Iskola részére a 900 e Ftról, mely a tűzoltóság 9 M Ft-ját érinti. Szavazzanak arról, hogy a tűzoltóságtól elveszik a 900 e Ft-ot,
melyet a Kis Bálint iskolának adnak.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
50/2012. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beterjesztett költségvetési rendelettervezetben a tűzoltóság részére elkülönített 9 M Ft-ból 900 e Ft-ot átcsoportosít a Kis Bálint
Általános Iskola részére önkormányzati kiegészítő támogatás címén.
Határidő: azonnal

Márjalaki József elmondta, hogy a bizottsági ülésen is szóba került a Tűzoltóság, ahhoz, hogy a lakók
és nem csak Gyomaendrőd, hanem Csárdaszállás és Hunya is biztonságban érezhesse magát, ahhoz
szükséges az önkormányzat támogatása. Egyeztetve a parancsnokkal, a maradandó 8,1 M Ft is
elegendő lesz ahhoz, hogy ebben az évben ellássa a feladatát.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak arról, hogy a tűzoltóság költségvetés 8,1 M Ft.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
51/2012. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
2012. évi költségvetéséből a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság részére
8,1 M Ft-ot biztosít.
Határidő: azonnal

Várfi András polgármester ezt követően javasolta, hogy a Polgárőrségnek a Pénzügyi Bizottság
javaslata szerint nem áll rendelkezésre forrás, forrás lehetne a Kistérségi elkülönített alap, amely a
2011. évi költségvetés rendezésére szól. Bízik benne, hogy nem kerül rá sor, az 3 M Ft, javasolta,
hogy onnan vegyenek el 900 e Ft-ot, melyet a Polgárőrségnek juttatnak. Tehát az alap 2,1 M Ft lesz.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
52/2012. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséből a Polgárőrség részére 900 e Ft-ot biztosít a
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi hozzájárulás elszámolására elkülönített
2,937 M Ft-ból.
Határidő: azonnal

Márjalaki József javasolta, hogy a rendezvényalapot bővítsék, a tartalékból vegyenek el valamennyit.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető hozzátette, hogy ez a 25 M Ft, tényleg olyan tartaléka lenne
a városnak, amihez akkor tud nyúlni, ha rendkívüli feladatok, rendkívüli helyzetek elé kerül a város.
Véleménye, hogy egy 3,5 milliárdos költségvetés esetén egy 25 M Ft-os tartalék, egy minimum amire
a településnek szüksége van.
Dr. Csorba Csaba jegyző egyetértett az elmondottakkal, hiszen a település egy fokozott veszélynek
kitett település, mely nemcsak a téli időjárásra vonatkozik, hanem ár és belvízvédelmi feladatokra is.
Az általános tartalékból történik meg azoknak az igényeknek a kielégítési, ami egy rendkívüli
helyzetben a vis maior terhére nem igényelhető meg. Látszott az előzetes tárgyalásnál is, hogy vannak
olyan feszítőpontok a tervezetben, ami a napi működést érintheti. Nem lehet javasolni egy ilyen kis
tartalék csökkentését, még ha ez a rendezvények színvonalát érinti. A Kistérségi hozzájárulást a
Képviselő-testület a korábbi döntéseknek megfelelően csökkentette, de látni kell, hogy nem lezárt az a
tárgyalás, elképzelhető, hogy ott is kompromisszumokat kell kötni.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, hogy ez alapján, ami megmaradt 2,1 M Ft az akkor maradjon
is meg, mivel még nem tudhatják, hogy kell e fizetni a Kistérségnek vagy nem.
Várfi András polgármester javasolta, hogy annyit tehetnek, hogy a 2,1 M Ft-ból 1 M Ft-ot a
rendezvény alapra jelölnek ki. Ki szeretne a végsőkig tartani amellett, hogy többet a Kistérségbe ne
fizessenek.
Béres János javasolta, hogy a 2,1 M Ft-ból 1 M Ft-ot tegyenek át a rendezvény alap pályázható
részébe.
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A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
53/2012. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beterjesztett költségvetési rendelettervezetben a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2011. évi hozzájárulás elszámolására
elkülönített 2,937 M Ft-ból 1 M Ft-ot átcsoportosít a rendezvény alapba.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester megkérdezte, hogy van e még javaslat a költségvetés működési bevételi és
kiadási oldalát érintően? Eddigi döntéseik alapján maradt az egyensúly.
Marton Dániel javasolta, hogy az intézményeknél egyenként szavazzanak.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak arról, hogy külön szavazzanak az
intézményekről.
A Képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
54/2012. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának 2012. évi költségvetés rendelet-tervezet tárgyalásakor az önkormányzati
intézmények részére biztosított önkormányzati kiegészítő támogatásokról intézményenként
dönt.
Határidő: azonnal

Várfi András polgármester megkérte Szilágyiné Bácsi Gabriellát, hogy egyenként ismertesse a
bevételt és a kiadást az intézményeknél.
Szilágyiné Bácsi Gabriella ismertette, hogy a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda esetében az
önkormányzati kiegészítő támogatás 102 M Ft.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
55/2012. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséből a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda részére
2012. évre 102 M Ft önkormányzati kiegészítő támogatást biztosít.
Határidő: azonnal
Szilágyiné Bácsi Gabriella ismertette, hogy a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 92.206
e Ft a támogatás.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
56/2012. (II. 15.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséből a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskola, Óvoda és Diákotthon részére 2012. évre 92.206 e Ft önkormányzati kiegészítő
támogatást biztosít.
Határidő: azonnal

Szilágyiné Bácsi Gabriella ismertette, hogy a Kner Imre Gimnázium támogatása 49.263 e Ft.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
57/2012. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséből a Kner Imre Gimnázium részére 2012. évre
49.263 e Ft önkormányzati kiegészítő támogatást biztosít.
Határidő: azonnal

Szilágyiné Bácsi Gabriella ismertette, hogy a Városi Egészségügyi Intézmény támogatása 2 M Ft.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
58/2012. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséből a Városi Egészségügyi Intézmény részére
2012. évre 2 M Ft önkormányzati kiegészítő támogatást biztosít.
Határidő: azonnal

Szilágyiné Bácsi Gabriella ismertette, hogy a Térségi Szociális Gondozási Központ támogatása
58.338 e Ft.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
59/2012. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséből a Térségi Szociális Gondozási Központ részére
2012. évre 58.338 e Ft önkormányzati kiegészítő támogatást biztosít.
Határidő: azonnal
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Szilágyiné Bácsi Gabriella ismertette, hogy a Közművelődési – Közgyűjteményi és Turisztikai
Szolgáltató Intézmény támogatása 23.468 e Ft.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
60/2012. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséből a Közművelődési – Közgyűjteményi és
Turisztikai Szolgáltató Intézmény részére 2012. évre 23.468 e Ft önkormányzati kiegészítő
támogatást biztosít.
Határidő: azonnal

Szilágyiné Bácsi Gabriella ismertette, hogy a Városi Könyvtár 20.631 e Ft.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
61/2012. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséből a Határ Győző Városi Könyvtár részére 2012.
évre 20.631 e Ft önkormányzati kiegészítő támogatást biztosít.
Határidő: azonnal

Szilágyiné Bácsi Gabriella ismertette, hogy a Térségi Humánsegítő Szolgálat támogatása 6.592 e Ft
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
62/2012. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséből a Térségi Humánsegítő Szolgálat részére 2012.
évre 6.592 e Ft önkormányzati kiegészítő támogatást biztosít.
Határidő: azonnal

Szilágyiné Bácsi Gabriella ismertette, hogy a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
támogatása 16.040 e Ft.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
63/2012. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséből a Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény részére 2012. évre 16.040 e Ft önkormányzati kiegészítő támogatást biztosít.
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Határidő: azonnal

Várfi András polgármester megkérdezte, van e további kérdés, észrevétel?
Poharelec László hozzátette, hogy a lemondott tiszteletdíját a tartalékba helyezzék.
Várfi András polgármester kérte, hogy a működési mérleg főösszegeket ismertesse Szilágyiné Bácsi
Gabriella osztályvezető, majd szavazzanak róla, és a működési részt lezárják.
Szilágyiné Bácsi Gabriella ismertette, hogy a működési bevétel főösszege 2.579.358 e Ft és
ugyanennyi a működési kiadások főösszege is.
Várfi András polgármester kérte, hogy ennek elfogadásáról szavazzanak.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
64/2012. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának 2012. évi költségvetésében a működési bevétel és kiadás főösszegét
2.579.358 e Ft-ban állapítja meg.
Határidő: azonnal

Dr. Csorba Csaba jegyző megköszönte az intézményvezetőknek azt a magatartást, amit az
előkészítés során tanúsítottak, elég feszült előkészítés volt, több éles vita volt.
Várfi András polgármester kérte, hogy térjenek rá a fejlesztésekre. Ismert, hogy jelentős a kötvény,
amely jelen esetben nem megnyugtató helyzetet teremt, vannak futó pályázatot, a városnak fejlődni
kell, figyelni kell a pályázati lehetőségeket és azokhoz a saját erőt biztosítani kell. Kérte a javaslatokat,
hozzászólásokat.
Márjalaki József megkérdezte, hogy a Népliget és Erzsébet liget rendezésére 1,5 M Ft-ot kivették?
Szilágyiné Bácsi Gabriella válaszában elmondta, hogy a Városfenntartó Bizottság javasolta, hogy ne
a ligetek rendezésére legyen fordítva ez az összeg, hanem kátyúzásra, útfelújításra, tehát tegyék át a
felújítási kiadások közé. Ennek nem a kötvény a forrása, hanem egyéb felhalmozási célú bevétel.
Béres János hozzátette, hogy a Hivatal mögötti partfal megerősítése is idetartozik és a kátyúzásra
véleménye szerint a kötvényből nem szavaztak meg összeget. Az 1,5 M ft nem lesz elegendő a
kátyúzásra. A Hivatal mögötti partfalat nem tartaná fontosnak, mivel ebben az évben remélhetőleg
megvalósul a kotrás és azt az 1 M Ft-ot is, javasolja, hogy tegyék hozzá a 1,5 M Ft-hoz a kátyúzásra
fordítandó összeghez.
Nagyné Perjési Anikó hozzászólásában elmondta, hogy a kötvényből finanszírozandó pályázatokkal
kapcsolatban, hogy be van tervezve, hogy kötvényhez kapcsolódó fejlesztések az idén 158 M Ft, a
törlesztése a kötvénynek 197 M Ft, tartalékba helyezve 388 M Ft marad. Ha megnézik ezt, akkor
látható, hogy a saját bevételek, illetve a kötvényhez tartozó kiadások láthatóak. Látható, hogy 2012ben a saját bevételek 360 M Ft a kötvény rendezése 210 M Ft 2013-ban 360 M Ft szintén a saját
bevételt tervezi és szintén 210 M Ft a rendezésre. Tehát ha most elköltik a kötvényt, akkor egy év még
amit ki tudják fizetni a kötvény adósság részét, mi lesz a következő években? A bevételek nem fognak
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nőni, jó ha ennyi lesz. Aggodalma van, nem a pályázatok ellen van, mert kellene fejleszteni, csak
utána miből fizetik vissza. Vannak kötelezettségek, amiket feltétlenül meg kell tenni. Felül kellene
vizsgálni a régi hulladéklerakónak a folyamatos felülvizsgálati költségeit, illetve a bérbe adott ingatlan
energetikai tanúsítvány készítése melyik bérleményre vonatkozik, mert itt is elég magas költség került
betervezésre. A kötvény terhére nem tud elfogadni semmilyen költséget, a fedezetet nem tudja, de úgy
látja, ha a kötvényt elköltik, akkor nem tudható, hogy a város működése hogyan lesz biztosítva.
Dr. Tímár Andrea osztályvezető hozzátette, hogy a régi hulladéklerakó folyamatos ellenőrzésének a
költségeit még a koncepció készítésekor megvizsgálták. Abból indultak ki, hogy mennyi összeg volt a
tavalyi évben ezeknek a vizsgálatoknak a költségei és ezeket ebben az évben is el kell végezni.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy minden felhasználás előtt ajánlatot kell bekérni, ez
vonatkozik az energetikai tanúsítványokra is. Ez az önkormányzat által bérbe adott ingatlanokra
vonatkozik. Amennyiben kedvezőbb ajánlatot kap az önkormányzat, abban az esetben az az összeg
kerül felhasználásra, amit az ajánlat biztosít, ugyanez vonatkozik a környezetvédelmi felülvizsgálatra
is.
Toldi Balázs alpolgármester javasolta a kötvénnyel kapcsolatban, hogy mivel a Pénzügyi Bizottsági
ülésen meg lettek nevezve azok a tételek, amelyekre kötelezettséget vállaltak egy beadott pályázattal
kapcsolatban az önerőt fogja képezni, amennyiben az adott pályázat nyert. Ezekről már döntés van.
Azonban a kötvényen belül még nagyon sok olyan tétel van, amelyhez nem kapcsolódik testületi
döntés. Célszerű e tételesen végigmenni ezeken, vagy pedig olyan döntést kellene hozni, hogy azokat a
testületi döntéshez nem kapcsolódó tételeket a felmerülésük időpontjában a Képviselő-testület és a
bizottságok elé hozni és ott tárgyaljanak róla.
Várfi András polgármester elmondta, hogy az elmúlt esztendőben is majdnem hasonlóképpen döntött
a Képviselő-testület, amely elkötelezettséggel terhelt ott nem tudnak mit tenni, meg kell nevezni a
forrást, ugyanakkor a többit tartalékba lehetne tenni és mindig az adott időben döntenének róla.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslata között egy
olyan tétel szerepel, amihez nem kapcsolódik kötelezettség vállalás, a Kondorosi út melletti kerékpárút
közvilágítására elkülönített 7,239 e Ft, illetve az egyéb általános tartalék 5 M Ft-ja, kötelező egy
általános tartalékot képezni, mely az elmúlt években is, mindig a pályázatokhoz kapcsolódó önerőnek
egy kismértékű finanszírozását szolgálhatta, amelyek nem kerültek betervezésére az önkormányzat
eredeti költségvetésébe. A Pénzügyi Bizottsági javaslatát követően Dr. Tímár Andrea osztályvezető
részéről, még két olyan tétel hangzott el, amihez már kötelezettségvállalás kapcsolódik, a régi
hulladéklerakó ellenőrzési költségének a 2 M Ft-ja, illetve a belvíz külterületi vízjogi engedély, amely
szintén 2 M Ft volt. Ezekről lenne célszerű dönteni, hogy hajlandó e forrásként a testület a kötvényt
kijelölni. A Városfenntartó Bizottságnak volt egy átcsoportosítási javaslata is.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a kötvény felhasználás alakulása a 6/A mellékletben
található. Amiket a Pénzügyi Bizottság kihúzott, van e javaslat módosításra? Az orvosi rendelőket,
hogyan fogják felújítani, a Magtárlaposi úton hogyan lesz kész a lakás?
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető hozzátette az orvosi rendelők felújításával kapcsolatban
elhangzott javaslatként, hogy abban az esetben kellene a felújítást megvalósítani, ha pályázat
kapcsolódik hozzá és a költségvetési rendelet-tervezetben külön jelölnék meg azon tételek között, ami
forrás kijelölése nélkül jelenik meg a tervezetben. Amennyiben a pályázati lehetőség megnyílik,
bekerül a Képviselő-testület elé és akkor dönthet arról, hogy milyen forrásból kívánja megvalósítani.
Várfi András polgármester megjegyezte, hogy a 6 M Ft lekerülne a melléklet alsó részére, ahol, fűtéskorszerűsítés, kerékpárút építés vannak?
Arnóczi István János javasolta a Magtárlaposi úti lakás felújítását, befejezését.
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Várfi András polgármester hozzátette, hogy ez 10 M Ft a kötvényből, kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 6 igen 2 nem szavazattal 3 tartózkodással nem fogadta el a javaslatot.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy erre más megoldást kell találni, mert nem lehet orvost,
védőnőt hozni a városban, hogy nem tudnak megfelelő lakást biztosítani.
A települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésével kapcsolatban elmondta, hogy van a
Kistérségi, amelyik jelen pillanatban áll.
Szilágyiné Bácsi Gabriella elmondta, hogy az egyik a 22,150 M Ft a saját erő rész a 29,155 M Ft az
ÁFA megelőlegezés összege.
Várfi András polgármester megkérdezte, hogy ami folyamatban van szavazzanak róla, vagy elfogadja
a Képviselő-testület?
Toldi Balázs alpolgármester megismételte, hogy a folyó beruházásokhoz nem kellene nyúlni, hiszen
már döntöttek róla, hogy ezekhez a beruházásokhoz biztosítják az önerőt a kötvényből.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy megvan a jogi lehetősége, hogy kilépjenek a pályázatból,
vagy visszamondja a kötelezettségeket, de megnyílik a kártérítési kötelezettség, amit a többi
pályázónak vagy többi kötelezettségvállaló önkormányzatnak ezáltal vállalni kell.
Várfi András polgármester elmondta, hogy egy olyan tétel van a Kondorosi út melletti kerékpárút
közvilágítás 7,239 M Ft, kérte, hogy szavazzanak róla.
A Képviselő-testület 6 igen 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással nem fogadta el a javaslatot.
Várfi András polgármester megkérdezte, hogy van e még a kötvényfelhasználással kapcsolatban
javaslat?
Betkó József elmondta, hogy a belvíz külterületi vízjogi engedély ki van véve, holott ott is
kötelezettségvállalás van.
Dr. Tímár Andrea osztályvezető ismertette, hogy a belvíz VIII ütemben meg fog valósulni a
Bánomkert a Szabadság utca és a Ridegvárosi résznek a vízelvezetése. A külterületi szakasz is meg
van tervezve, ez nem része a pályázatnak, de célszerű lenne ennek is vízjogi üzemeltetési engedélyét is
elkészíttetni.
Nagyné Perjési Anikó hozzátette, hogy a bérbeadott ingatlanok energia tanúsítványa kötelező, illetve
a rekultiváció, régi hulladéklerakó folyamatos ellenőrzésének felülvizsgálata.
Dr. Tímár Andrea elmondta, hogy a hulladéklerakó folyamatos ellenőrzési kötelezettségét jogszabály
írja elő, a külterületi vízjogi engedély jó lenne, ha meg tudnák csináltatni, ha nem a kötvény terhére
akkor keresni fognak év közben rá valamilyen forrást. A tervek belvíz-nél a Peresi csatornába vezet
egy önkormányzati tulajdonú csatorna, melyre egy előírás van, hogy a fennmaradási engedélyét ebben
az évben meg kell kérni. A Városfenntartó Bizottság ülésén elhangzott, hogy valószínű a 2 M Ft túl
van tervezve.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy szabad forrás nincs a költségvetésben, ha évközben
valamilyen feladat elmarad, annak az átütemezéséből nyílik meg a teljesítés lehetősége. Vannak nagy
tételek, amelyek kötöttek, azt követően pedig minden egyes kötelezettségvállalás előtt vissza kell
hozni a Képviselő-testület elé a forrást jóvá kell hagyni.
Várfi András polgármester ismertette, hogy a régi hulladéklerakó folyamatos felülvizsgálata 2 M Ft
forrása a kötvény.
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A vastagon szedett részek egyértelműen a kötvényből kerülnek felhasználásra, amely pedig szükséges,
hogy megvalósuljon arról a forrás kijelölése nélküli célkitűzésekhez teszik és minden esetben
szavaznak róla. A kötvény felhasználásáról így javasolta szavazni.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
65/2012. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési rendelet-tervezet 6/a
mellékletében felsorolt felújítási és fejlesztési kiadások közül azon tételeket javasolja a
kötvény terhére megvalósítani, melyekhez már konkrét kötelezettségvállalás kapcsolódik.
Ezen tételek a mellékletben vastagon szedett tételek. Minden egyéb fejlesztési elképzelés a
forrás kijelölése nélküli azon feladatok közé sorolandó, melyekre a testület fokozott figyelmet
kíván fordítani.
Határidő: azonnal

Szilágyiné Bácsi Gabriella megkérdezte, hogy az összes olyan tételt, amely nem pályázathoz
kapcsolódik, de a kötvényt jelölték meg eredetileg forrásként, ugyanakkor a bizottság nem támogatja,
hogy a költségvetési rendeletben ez megjelenjen, az összeset tegyék át a forrás kijelölése nélküli
tételek közé? Ne csak azokat, amelyikhez pályázathoz kapcsolódik?
Várfi András polgármester hozzátette, hogy ami ki lett véve, hogy nem a kötvényből, az mind egyedi
döntés. Megkérdezte, hogy a költségvetés nem működési bevételeihez és kiadásaihoz van e még
kérdés, észrevétel?
Béres János elmondta, hogy az Erzsébet ligetnél és a Népligetnél van 1,5 M Ft, a Polgármesteri
Hivatal mögött partvédelemre van 1 M Ft, ezt a 2,5 M Ft-ot tegyék át a kátyúzásra. A két ligetet pedig
közmunka keretében meg lehet oldani.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
66/2012. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Erzsébet liget és a Népliget
rendezésére elkülönített 1,5 M Ft-ot és a Polgármesteri Hivatal mögötti terület partvédelmére
elkülönített 1 M Ft-ot átcsoportosítja a felújítások közé útfelújításra és kátyúzásra.
Határidő: azonnal
Szilágyiné Bácsi Gabriella ismertette, hogy a felhalmozás bevétel illetve kiadás 966,271 M Ft, a
kötvény fel nem használt része, mely tartalékba kerül 395,249 M Ft.
Várfi András polgármester kérte, hogy ennek elfogadásáról szavazzanak.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
67/2012. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának 2012. évi költségvetésében a felhalmozási bevétel és kiadás főösszegét
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966.271 e Ft-ban állapítja meg, a tartalékba helyezett kötvény fel nem használt részének
összege 395.249 e Ft.

Határidő: azonnal
Szilágyiné Bácsi Gabriella ismertette, hogy az előterjesztés tartalmaz még egy döntési javaslatot,
melyről határozat formájában kell a Képviselő-testületnek dönteni. Az ülés elején kiosztott javaslatról
szavazna a testület, ahol a saját bevételek összege pontosítva lett, nem az ÁHT szerinti saját bevételt
kell figyelembe venni abban az esetben, amikor az adósságot keletkeztető kötelezettséggel
összevetjük, hanem a 353/2011 (XII.30.) Korm. rendelet alapján meghatározott saját bevételt.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak erről a döntési javaslatról, mely az ÁHT 29. § (3)
bekezdésének felel meg.
Az első döntési javaslat a költségvetés elfogadása a működési és a felhalmozási oldalon lévő
számokkal. Kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
68/2012. (II. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Áht. 29.§ (3) bekezdése alapján megállapítja, hogy
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségei, valamint a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet az adósságot keletkeztető
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 2.§ (1) bekezdésében meghatározott saját
bevételei a költségvetési évet követő három évre várhatóan a következők szerint alakulnak:

Megnevezés
Kötvénykibocsátáshoz
kapcsolódó törlesztés
Adósságot keletkeztető
kötelezettségek össz.
Saját bevételek

Adatok: E Ft-ban
2014.
210.496

2012.
210.497

2013.
210.513

2015.
210.496

210.497

210.513

210.496

210.496

361.169

360.000

360.000

360.000

Határidő: azonnal
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak Gyomaendrőd Város 2012. évi költségvetés
rendelet-tervezetéhez a mellékelt lapon lévő döntési javaslat
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal megalkotta:

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2012. (II.21.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
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Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el.
1. § A bevételek és kiadások címeit, alcímeit és előirányzatait az 1. melléklet mutatja be.
2. § Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.545.629 E Ft, ezen belül a
2011. évi pénzmaradvány összege 821.415 E Ft, a működési célú pénzeszköz átvétel összege
680.122 E Ft, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege
55.662 E Ft, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 18.856 E Ft
részletezve az 2., 2/a., 2/b., 2/c. melléklet szerint.
3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.483.006 E Ft, ezen belül a
személyi juttatás 1.057.860 E Ft, munkaadót terhelő járulék és szoc.hj. 272.834 E Ft, dologi kiadás
731.580 E Ft, a működési célú pénzeszköz átadás 413.532 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása 7.200 E
Ft, melyet a 3., 3/a., 3/b melléklet tartalmaz.
4. § Az Önkormányzat felújítási előirányzata 23.769 E Ft, feladatonként, célonként a 4. melléklet
tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 332.129 E Ft. Ezen belül az
Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 64.552 E Ft. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás
összege 40.580 E Ft (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 37.780 E Ft,
államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 2.800 E Ft), a kölcsönök
nyújtása 16.500 E Ft, hiteltörlesztés összege 210.497 E Ft önkormányzatunknak. A felhalmozási
kiadásokat feladatonként a 5. melléklet mutatja be.
6. § (1) A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 706.725 E Ft. A
tartalék összegéből a Képviselő-testület a 300 E Ft összegű Polgármesteri alap felhasználási jogát a
polgármesterre ruházza át.
„(2) Az Ifjúsági Alap előirányzata 300 E Ft.
(3) A (2) bekezdésben foglalt előirányzatból a kötött felhasználású támogatások: 90 E Ft
a) Jeles és kitűnő tanulók
45 E Ft
díjazása
b) Jó tanulók, jó sportolók
45 E Ft
díjazása
(4) Az Ifjúsági Alap pályázható keretösszege 210 E Ft.
(5) A Sport Alap előirányzata 13.000 E Ft.

(6) Az (5) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatások:
a) Diáksport
300 E Ft
b) Gyomai és Endrődi pálya
500 E Ft
fenntartása
c)
Óvodai
sportnap
200 E Ft
megrendezése
d) Testvérvárosi és nemz.
1.300 E Ft

88

sportkapcs. és komm.
e) Tartalék

300 E Ft

(7) A Sport Alap pályázható keretösszege 10.400 E Ft.
(8) A Civil Alap előirányzata 2.100 E Ft.
(9) A (8) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatások:
a) Városi Képtár működési
550 E Ft
támogatása
(10) A Civil Alap meghívásos alapon pályázható keretösszege 1.550 E Ft.
(11) A fejlesztési céltartalékban lévő pályázati saját erő összegek felhasználása Képviselő-testületi
döntés alapján történhet.
(12) A 2008. február 27-én lejegyzett 1.000.000 E Ft összegű kötvénykibocsátásból a fel nem használt
rész 395.249 E Ft, mely összeg 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.
(13) A környezetvédelmi alapban elhelyezett összeget az alapra vonatkozó önkormányzati rendelet
alapján lehet felhasználni.
7. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2012. 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 2011. évi CXCV. törvény (Továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bek. c)
pontjában előírt közvetett támogatásokra vonatkozó mérleget a 11. melléklet mutatja be.
10. § Gyomaendrőd Város kötvénykibocsátásból eredő tartozás állományának alakulását a 12.
melléklet tartalmazza. Az önkormányzat adósságát keletkeztető ügyletét a 13. melléklet tartalmazza.
11. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 14.
melléklet tartalmazza.
(2) A Kis Bálint Általános Iskola és Óvodánál 1 fő pedagógus, 3 fő óvodapedagógus, és 4 fő technikai
dolgozói létszámcsökkenés történik az óvodai gyermeklétszám csökkenésből adódó csoportcsökkenés
miatt, illetve a költségek csökkentése, a feladatok racionalizálása miatt. Az érintettek közül 1 fő
pedagógus jogviszonya 2012. június 29. napjával, és 1 fő óvodapedagógus jogviszonya 2012. július
15. napjával, és 1 fő dajka 2012. augusztus 15. napjával megszűnik, a 3 fő közalkalmazotti létszám
átcsoportosítására, továbbfoglalkoztatására sem intézményen belül sem más Önkormányzati
intézményben nincs lehetőség – így 3 fő teljes munkaidős dolgozó álláshely végleges jelleggel
csökken.
(3) A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskolánál a speciális tagozat szeptember 1.-től történő
áthelyezése miatt 1 fő karbantartó, és 1 fő takarító dolgozói létszám kerül megszüntetésre. 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.
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(4) A Kner Imre Gimnázium technikai dolgozói létszáma 17 főről 14 főre csökken a költségek
csökkentése, épületek bezárása miatt.
(5) A Határ Győző Városi Könyvtárnál a szakmai munkakörben foglalkoztatott dolgozók közül 2012.
április 1.-től 1 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 álláshely végleges jelleggel csökken. 2012. április 1.-től kezdődően közös
megegyezéssel 2 dolgozó munkaideje csökkentésre kerül napi 2 órával, 2 dolgozó munkaideje
csökken napi 4 órával.
(6) 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 1 fő teljes munkaidős dolgozó álláshely végleges
jelleggel csökken, így az okmányirodai köztisztviselői létszámkeret 4 főről 3 főre változik. 2012.
évben 2 üres álláshely nem kerül betöltésre, továbbá 1 technikai dolgozó munkaideje napi 8 óráról 4
órára csökken, melynek következtében a kisegítő fizikai dolgozók létszáma 2 főre változik.
12. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata által foglalkoztatott közcélú munkavégzők létszámáról és
működési kiadásának alakulásáról készült kimutatást a 14/a. melléklet tartalmazza.
13. § (1) 2012. január 1.-től a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény 11. melléklete az irányadó a közalkalmazottak besorolását illetően.
(2) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény (Továbbiakban: Ktv.) 43. §-ának (1)
bekezdésében foglalt illetményalap 2008. január 1-től 38.650 forint, 2012. 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: - Ft,
b) VI. Fejezet 4. pontja szerinti Családalapítási támogatás keret: 100.000 Ft,
c) VI. Fejezet 5. pontja szerinti Rendkívüli szociális támogatás keret: - Ft,
d) VI. Fejezet 6. pontja szerinti Szemüvegtérítés címen rendelkezésre álló keret: 500.000 Ft,
e) VII. Fejezet 2. pontja szerinti Temetési támogatási keret: 100.000 Ft,
f) VIII. Fejezet 1. pontja szerinti Nyugállományú köztisztviselők támogatási keret:- .
g) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-ában foglaltak, továbbá a
2012. évi költségvetési törvény 56. § (3) bekezdése alapján a cafetéria keret bruttó összege 200.000
Ft/fő/év, melyből a kifizetői adó mértéke 30,94 %. Ezen cafetéria keret vonatkozik a polgármesteri
hivatalban dolgozó közalkalmazottakra (mezőőrök) és a Munkatörvénykönyve szerint
foglalkoztatottakra is.
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14. § Az Áht. 24. § (4) bek. a) pontja, és a 78.§ (2) bek. alapján a 15., 15/a. melléklet tartalmazza a
Gyomaendrőd Város 2012. 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 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás tagintézményeinek 2012. évi
költségvetéséről szóló határozatát a 22. 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 2012. 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 államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 42. §
-ban foglaltak alapján használhatja fel.
20. § Az Önkormányzat 2012. évi költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti
időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 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 23. melléklet tartalmazza a 2012. évi rendelet tervezetről készült könyvvizsgálói
véleményezést.
23. § A Képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottságának véleményét a 2012. évi költségvetési rendelet tervezetről a 24. melléklet tartalmazza.
24. § A költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentumait a 25. melléklet tartalmazza.
25. § A munkavállalói érdekképviseleti szervekkel történt egyeztetés dokumentumait a 26. melléklet
tartalmazza.
Záró rendelkezések
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26. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
27. § (1) A közművelődésről 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(2) Az alap minimum kétharmadának az egyéb közművelődési és közösségi célú feladatot ellátó
szervezetek támogatását kell szolgálnia. Az alapból pályázat útján azok gyomaendrődi székhelyű civil
szervezetek részesülhetnek önkormányzati támogatásban, amelyek célszerinti tevékenységük megfelel
az önkormányzat kiemelt közművelődési és közösségi céljainak és vállalják a pályázati célkitűzések
megvalósítását, továbbá megfelelnek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról valamint az államháztartás rendjéről szóló és kapcsolódó
jogszabályok feltételeinek.”
(2) A közművelődésről 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (10)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(10) Az alapnak (2) bekezdésben foglalt rész után fennmaradó összege a kötött felhasználású
támogatás, amelynek részletes kiadási előirányzatait a tárgyévi költségvetés tartalmazza.”
28. § Hatályát veszti a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 39/2011. (XII. 27.) önkormányzati
rendelet.
Gyomaendrőd, 2012. február
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2012. február hó 21. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.

Gyomaendrőd, 2012. február 21.

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Várfi András polgármester megköszönte mindenkinek a munkában való részvételt, megköszönte
hogy eredményesen dolgoztak az előkészítésben és most is.
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy újabb belépő jelezte szándékát.
Örménykút szeretné a Gyomaközszolg szolgáltatásait igénybe venni. Az ügyvezető az előzetes
tárgyalásokat lefolytatta ehhez azonban szükséges a társasági szerződést módosítani. A korábbi
testületi döntések arra irányultak, hogy az üzletrész közös tulajdonban marad, hiszen a 2003-as
Közbeszerzési törvény 2/A szakaszának ezt felelt volna meg, 2012. január 1-től a közbeszerzési
törvény hatályon kívül lett helyezve, az új törvény alapján nem kötelező az üzletrész közös tulajdonba
vétele, annak ilyen módon történő átalakítása, változni fog a februári előterjesztésben a társasági
alapszerződés. Többszemélyes gazdasági társaságra alakul át a Gyomaközszolg KFT. alapvető
viszonyok nem változnak, Dévaványa marad 25%-os tulajdonban, belépne 1 %-os tulajdonnal Hunya
és belépne 1 %-os tulajdonnal Örménykút. Ennek megfelelőn Gyomaendrőd üzletrészre 73%- lesz. 1
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%-nyi üzletrész névértéke 250 e Ft. Az érintett önkormányzatok ajánlatot tettek arra, hogy ilyen
névértéken ezt az üzletrészt megvásárolják. Kérte a Képviselő-testület jóváhagyását. Az ügyvédi
költségeket a Gyomaközszolg Kft viseli.
Dévaványán elindult a hulladékszállítás akadály nélkül.
Hangsúlyozta, hogy az ügyvezető körbejárta a környező kistelepüléseket, eredményes tárgyalások
voltak.
Dr. Farkasinszky Erzsébet jó munkát és jó egészséget kívánt a Képviselő-testületnek. Elmondta,
hogy kapott egy névtelen levelet, mely a mai döntéséhez nagy mértékben hozzájárult. Politikai
erkölcsnek ezt a színvonalát ami ebben a levélben megnyílvánul, a testület minden tagjának el kell
utasítani. Nem hiszi, hogy úgy kell együtt dolgozni, hogy egy ellenfélben egy másik testületi tagban
mindig csak a rosszat kell látni és minden lehetőséget meg kelljen ragadni a másik embernek a
lejáratásában, meghurcolásában. Ha ezt az alapszabályt akik itt vannak és aki a helyére fog jönni
betarja, sokkal eredményesebb, emberségesebb mindenki számára elfogadhatóbb lesz az
együttműködés.
Várfi András polgármester Dr. Farkasinszky Erzsébetnek a Képviselő-testület nevében köszönetet
mondott eddigi munkájáért és kívánt munkájához, magánéletéhez sok sikert.

További bejelentés, hozzászólás nem volt, Várfi András polgármester megköszönte a jelenlétet és a
nyílt ülést bezárta.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Lehóczkiné Tímár Irén
hitelesítő

Márjalaki József
hitelesítő
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