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Csikós Anikó jegyzőkönyvvezető
Várfi András polgármester köszöntötte a mai nap 13 órára összehívott rendkívüli képviselő-testületi
ülésen megjelent képviselőket, a Jegyző urat, Aljegyző urat, a hivatal részéről jelenlévőket.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen volt 8 fő. Hiányzott az ülésről Toldi
Balázs alpolgármester, Poharelec László, Marton Dániel, Arnóczi István János, képviselők.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Nagyné Perjési Anikó és Lehóczkiné Tímár Irén képviselőket
kijelölni.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
658/2012. (XII. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Nagyné Perjési
Anikó és Lehóczkiné Tímár Irén képviselőket.
Határidő: azonnal
A rendkívüli ülés napirendjét a meghívó szerint javasolta meghatározni.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 8 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
659/2012. (XII. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Oktatási vagyon működtetésre történő átadásról döntés
2. Csárdaszállás Község Önkormányzatának kérelme járó beteg szakellátással kapcsolatban
3. Bejelentések
Tájékoztató a hulladékszállításról
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1. Napirendi pont
Oktatási vagyon működtetésre történő átadásról döntés
Várfi András polgármester elmondta, hogy ha nem lett volna képviselői reagálás, akkor helyben lett
volna hagyva az az intézkedés, mely szerint az önkormányzat lesz az oktatási vagyon üzemeltetője.
Felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, igen fontos kérdésről kell dönteni a Képviselő-testületnek. Ennek a
döntésnek az alapját a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény adja meg, amely rendelkezik arról, hogy az
oktatás átkerül állami feladatba, az oktatási intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok az 5000
főt meghaladó település esetén települési önkormányzat hatáskörbe tartozik. Ez azt jelenti, hogy mind a
technika épület karbantartási feltételekről az önkormányzatnak kell gondoskodni. A működési költséget
ebben az esetben nemcsak a rezsiköltségek jelentik, hanem jelenti a dologi kiadás is. Ebben az esetben az
állam csak kifejezetten a pedagógiai működéssel kapcsolatos feladatokat veszik át. A törvény úgy
rendelkezik, hogy ha az önkormányzat anyagi helyzeténél fogva úgy ítéli meg, hogy nem képes
működtetni az oktatási vagyont, ezt az államnak felajánlhatja, és az állam nyilatkozik arról, hogy milyen
összegért vállalja az oktatási vagyon működtetését. Ennek az eljárásnak a kezdeményezéséről a
Képviselő-testület döntött, bemutatta azokat a számításokat, ami alapján meghatározható az, hogy a
vagyon működtetése az az önkormányzatnak jelenleg mennyibe kerül. Ezzel kapcsolatban a minisztérium
nyilatkozott, mely nyilatkozat az elmúlt hét pénteken érkezett meg. Ebben azt közli az állam, hogy 2 M
Ft-al olcsóbban vállalná az intézményi vagyon működtetését. Természetesen ez a nyilatkozat több évre
terjed ki az önkormányzat esetén és a költségvetésében a szükséges forrásokról rendelkeznie kell. A
nyilatkozat tartalma megküldésre került a képviselőknek azzal, hogy amennyiben azt szeretnék, hogy ezt a
Képviselő-testület megtárgyalja, akkor Polgármester úrnál kezdeményezzék a rendkívüli ülés
összehívását. Egy képviselői kezdeményezés érkezett, ennek megfelelően a Polgármester e tárgykörben a
mai napra összehívta rendkívüli ülést. A Képviselő-testületnek kell dönteni arról a kérdésről, hogy kívánja
e működtetni az oktatási vagyont, vagy átadja az államnak és a miniszter által megjelölt összeget biztosítja
a feladat ellátásához. Látszatra egyszerű ennek a nyilatkozatnak a megtétele, azt kell megvizsgálni, hogy
az önkormányzat az elkövetkező időkben képes e és akar e megtenni olyan intézkedéseket, amivel ettől az
összegtől kedvezőbb áron, kedvezőbb kiadások mellett tudja üzemeltetni ezt az oktatási vagyont.
Bár rövid a rendelkezésre álló idő, de mégis illik felvázolni azt, hogy az előkészítés során mit látunk és az
elkövetkezendő időszakban milyen intézkedéseket javaslunk megtenni a Képviselő-testületnek ahhoz,
hogy ez valóban kedvezőbb feltételek mellett, költséghatékonyabban tudja működtetni az önkormányzat.
A másik rész a költségvetési koncepcióban felvázolt működési kiadások, a koncepció tárgyalása során a
Pénzügyi Bizottság kimondta, hogy ahhoz, hogy ez a költségvetés egyensúlyba hozható legyen ahhoz
szükséges további intézkedéseket megtenni. Ennek az egyik része a ma eldöntendő kérdés, hiszen abból a
közel 300 M Ft-nyi költségvetési hiányból kell egyensúlyt biztosítani. Ebből jelentős összeg a kötvény
visszafizetéséből származó terhek, hiszen az adósságrendezési eljárás megindult, de azzal
önkormányzatunk esetében csak 2013. második félévére lehet számolni, tehát a tavasszal esedékes első
részletet még az önkormányzatnak kell ki fizetni. Ez azt valószínűsíti, hogy ez a költségvetési tárgyalás
egy feszítettebb tárgyalás lesz és adott esetben 10-20 M Ft-ért is meg kell tenni a szükséges
intézkedéseket, végig kell vezetni az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat és a döntés meghozatala után
megtenni az intézkedéseket. Nem mondhatja a Képviselő-testület mechanikusan azt, hogy vigye el az
állam az oktatási vagyon működtetését, mert ebben az esetben nincs reális esély arra, hogy ezt a 153 M Ftnyi összeget képes legyen csökkenteni, hiszen ezt követően a működtetésbe érdembe beleszólni nem tud
az önkormányzat.
Fontos még szólni arról, hogy a KEOP pályázatok során az energetikai ellátással kapcsolatban a
Képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani, az itt jelentkező megtakarítás mechanikusan nem jön le a
153 M Ft-os összegből, hanem újra tárgyalni kell, és új kérelemmel kell fordulni a minisztérium felé, hogy
ezt az önkormányzati hozzájárulás összegét csökkentse.
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Az első megválaszolandó kérdés az, hogy ha az önkormányzat eldönti, hogy saját maga működteti ezt a
vagyont akkor reálisan van- e ebben a döntésben megtakarítási lehetőség, és ez körülbelül mennyiben
határozható meg? Mik azok a tényezők, amelyekből össze lehet ezt gyűjteni? A Pénzügyi Osztály felmérte
a rezsiköltséget, mely alatt a víz, szennyvíz, gáz, villanyáram költségeit értjük, melyek ténylegesen ahhoz
szükségesek, hogy egyáltalán lehessen oktatást folytatni ebben az épület vagyonban. Az előzetes
felmérések során, - pontos számításokat nem lehetett végezni ilyen rövid idő alatt,- körülbelül a
rezsiköltséget 55-60 M Ft összegben lehet meghatározni, ehhez szükséges a dologi kiadások biztosítása,
az összes nem oktatást érintő dologi kiadások, mely körülbelül 20 M Ft-ban határozható meg. Tehát 75-80
M Ft-os összegről van szó. A működtetés másik nagy tényezője a bérjellegű kiadások, mely tekintetben
három kiadásról beszélünk. Egyik az irányítói vagyon, a gazdasági feladatokat könyvelő irányítói
személyzet kérdése, a másik kérdés a karbantartással járó személyi kör, ide értve a takarítást is, végül a
harmadik nagy személyi kör a konyhák működetésével kapcsolatos kérdés. Az előzetes tervezés során 4550 M Ft-ban határozták meg ezeket a bérkiadásokat. Összességében ez azt jelenti, hogy 120-130 M Ft
összegről beszélünk. Tehát az előzetes számítások szerint közel 20-25 M Ft-os megtakarításról
beszélhetünk abban az esetben, ha az önkormányzat saját maga működteti ezt a vagyont. Természetesen
mindez létszámintézkedéssel párosul – a gazdasági személyzettel és a karbantartói létszámmal
kapcsolatban. Igazán a takarítási és a konyhai kisegítéssel kapcsolatos létszámot ez nem érinti.
Egy feszítettebb működtetésnél ezek a bérjellegű kiadások csökkenthetők. Ennél a kérdésnél viszont azt is
meg kell vizsgálni, hogy maradnak még olyan kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok, - akár az
oktatás, akár más területen - ahol ezek a létszámhoz kapcsolódó bérjellegű kiadások felmerülnek.
Gondolnak itt az óvodai karbantartói személyzetre, a hivatal karbantartására, takarításra,
gépjárművezetésre és a humánsegítéssel kapcsolatos feladatokra. Ebbe a létszámintézkedésbe nem
számoltak a Gondozási Központtal kapcsolatos karbantartói, kisegítői létszámmal, mivel ennél az
intézménynél olyan nagymérvű ez a feladatellátás, hogy azt nem javasolják összekeverni az általános
karbantartói feladatokkal. Összegezve azt lehet megállapítani, hogy a Gondozási Központot kivéve a
működtetésnek a karbantartói részét érdemes és célszerű összevonni és egy szervezeten belül integrálva
ellátni. Ez kimutatható önkormányzati megtakarítást jelent a költségvetésben, már ebben az évben is. Erre
jelenleg nem javasolt új szervezetet létrehozni, hanem azt javasolják, hogy ezt a feladatot – még ha
minimális létszámintézkedéssel is – a Zöldpark Kft-nél vonják össze. Lényegében ennek a nonprofit Kftnek a működése áll legközelebb a költségvetési intézmény működéséhez, rendezett az ügyvezetése ezért
nem javasolják azt, hogy új intézmény és új vezetési szintek kerüljenek beállításra a feladat ellátása miatt.
Természetesen szükséges megvizsgálni azt, hogy az elfogadott költségvetési törvényben a
létszámintézkedéseknek szerepel-e ellentételezése.
Összegezve a javaslat az, hogy az oktatási vagyon működtetését az önkormányzat ne adja át az államnak,
a vagyon működtetéséről saját szervezetén keresztül gondoskodjon. A feladat ellátása utasítás formájában
történjen és ehhez a szükséges forrásokat biztosítsa. A szükséges források nagyságrendje azonban egy
további számítást igényel és a feladat ellátáshoz rendelt pénzeszköz átadásáról, ütemezéséről a 2013. évi
januári Képviselő-testületi ülés keretében döntsön a testület. Vagy legalábbis időszakosan a költségvetési
törvény elfogadásáig gondoskodjon a forrás biztosításáról.
Nem lehet megmondani azt, hogy az állam milyen létszámmal gondoskodik a vagyon
továbbműködtetéséről és nem lehet megmondani azt, hogy az őáltala tett intézkedések melyik évben
realizálódnak. Tehát, hogy tesz-e intézkedést és a megtett intézkedés hatása az önkormányzat által
fizetendő pénzösszegbe hogyan és mikor jelentkezik? Látni kell, hogyha az állam megkapja a maga 150
M Ft-ját abban az esetben semmi olyan kényszerítő intézkedése nincs az államnak, ami arra ösztönözné,
hogy tovább csökkentse ezt az önkormányzati támogatást, hiszen ezt az önkormányzat kifizeti.
Nagy horderejű döntésről van szó, de addig ezzel a kérdéssel érdemben foglalkozni nem lehetett, amíg
meg nem jelent az a miniszteri levél, hogy egyáltalán átveszi-e az állam, és ha átveszi, akkor milyen
összeg fizetése mellett veszi át ezeknek a feladatoknak az ellátását.
Helyes volt az a képviselői kezdeményezés, hogy rendkívüli ülés keretében szülessen döntés, mert
akárhogy dönt a Képviselő-testület, lehetősége volt arra, hogy megtárgyalja.

853

Amennyiben nincs kezdeményezés, ha nem erősíti meg a nyilatkozatát az önkormányzat, úgy 8 nap
elteltével hatályát veszti az előzetesen megadott szándéknyilatkozat. Tehát automatikusan úgy tekintendő,
hogy az önkormányzat vállalja a feladat ellátását.
Összegezve, az előkészítést követően azt javasolják a képviselő-testületnek, hogy az oktatási vagyon
működtetését ne adja át az állam részére, a feladatellátással a Zöldpark Nonprofit Kft-t bízza meg 2013.
január 1-el. 2013. január folyamán tegyen intézkedést a feladatellátásnak a forrására, legalább a 2013-as
költségvetés elfogadásáig, mely azt jelenti, hogy az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati
rendeletet, mely most fog a Képviselő-testület elé kerülni azt január folyamán módosítani szükséges. A
tervek szerint a februári testületi ülésen a jogszabály erejénél fogva nemcsak megtárgyalja az
önkormányzat, hanem meg is próbálja elfogadni a költségvetési rendeletét.
Az átmeneti gazdálkodás szerint, ha így dönt, akkor a korábbi évek ütemezésének megfelelően kell
biztosítani a költségeket a kijelölendő szervezet számára.
Lehóczkiné Tímár Irén hozzátette, ő gondolta úgy, hogy semmiképpen sem úgy adjuk át a működtetést,
hogy erről jegyzőkönyv ne készüljön. Emberek sorsáról döntünk, vagyonról döntünk, mindenképpen
fontos, hogy átbeszéljük és mindenki világosan és tisztán lássa, hogy hogyan szavaz. Számtalan kérdés
felvetődött azzal kapcsolatban, hogy melyik döntés lenne a helyes és melyik szolgálná jobban az oktatás
javát. Véleménye szerint egy település intézményeinek a sorsáról csak akkor dönthetünk helyesen és
felelősséggel, hogyha tudjuk vállalni a teljes és biztonságos működtetését is. Érdekes helyzet alakul ki az
új rendszerben, amennyiben az ingatlan tulajdonos önkormányzatok fizetik meg, tehát a bérlő, azaz az
állam által elhasznált villany, gáz, vízszámlát. Mindezt teszi úgy, hogy a szakmai irányítást a koordináló
Klebelsberg Intézményfenntartó határozza meg az intézményeknek. Amennyiben vállaljuk a működtetést,
ezen kívül még több probléma is felvetődik. Például le lesz e fektetve, hogy mi az a minimális ellátási
kötelezettség az önkormányzatok részére, amivel intézményeink még működőképesek maradnak. Az
intézmény vezetőjének a hatásköre mennyire terjed ki a technikai dolgozókra? Ki mondja meg például,
hogy meddig lehet fűteni? Hétvégi rendezvények technikai hátterét ki fogja biztosítani és hogyan? Milyen
kapcsolata lesz a Gyomaszolg Kft-nek és az intézmények vezetőinek? Tudjuk e, hogy ki és hogyan
bonyolítja le a technikai személyzet átvételét? Tudjuk e, hogy hány személyt kívánunk megtartani?
Hogyan történik majd, milyen feltételekkel szüntetik meg a technikaiak közalkalmazotti státuszát? Mi lesz
az átvett személyek bérével? Ki bonyolítja le és miből a végkielégítéseket? Ezen kívül még ezer kérdés
foglalkoztatja az intézményeket. Emberek sorsáról dönteni nem kis felelősség, december van, és senki
nem tud semmit, így mennek neki a dolgozók az ünnepeknek. Amennyiben úgy dönt a testület, hogy
működtesse az állam, mi a biztosíték arra, hogy vissza lesz forgatva az az összeg, amit az állam felé
fizetünk.
Vitaindítónak szánta ezt a néhány gondolatot, de kíváncsi lenne az intézményvezetők véleményére is.
Várfi András polgármester elmondta, sok kérdés elhangzott, nincs közöttük olyan ember, aki ezekre
mindre tudna válaszolni. Biztos benne, hogy a Klebelsberg Kunó Intézmény a 150 M Ft-ot mind a
gyomaendrődi oktatási intézményekbe forgatná vissza. Ennek az intézménynek van egy tankerületi
igazgatója, aki azzal lett megbízva, hogy ezt a tankerületet gazdaságosan működtesse.
A legegyszerűbb az lenne, ha gazdag település lennénk, hogy adjuk oda, nem lesz semmi gondunk, mert
így a gond a miénk lesz. A szülő, az intézményben az igazgató, a pedagógus hiába a tankerület igazgató a
főnökük még is rajtunk fognak számon kérni dolgokat. Nem csak kifejezetten az említett összeg vezérel
bennünket, hanem az is, hogy mi legyünk ura ennek a helyzetnek, hiszen nemrégen tapasztaltuk, mikor
visszavettünk egy olyan intézményt, a Selyem út 124. szám alattit a FVM fenntartásból, melyen hosszú
éveken keresztül állagmegóvások maradtak el úgy, hogy egy leromlott építményt vettünk át. Ezzel a saját
vagyonunkat hatékonyabban és eredményesebben tudjuk működtetni. Nem gondolja, hogy a tankerületi
igazgató plusz munkaerőt fog felvenni, ő is igyekszik a lehető legkevesebb munkaerővel megoldani ezt a
feladatot. Eddig az átszervezés kapcsán, mikor a járási hivatalról döntöttünk vagy a saját hivatalunkról,
mindig azon voltunk, hogy lehetőség szerint tartsuk meg a munkaerőt. Erre már történtek is lépések, hogy
próbáljuk irányítani, hogy ki, hová menjen melyik területre.
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Erre most is meg van a lehetőség, ami mint ahogy Jegyző úr is mondta, létszámleépítéssel jár, aminek a
költségeit vélhetően pályázatból tudjuk megnyerni.
Nagyné Perjési Anikó megkérdezte, hogy jelenleg hány fő technikai dolgozóval üzemelnek az
intézmények. Számítása szerint ez az 50 M Ft maximum 20 fő bérére elegendő és ehhez képest most
jelenleg hány fővel működik?
Márjalaki József bizottsági elnök hozzátette, hogy az előző nap megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésen
hangzott el, hogy az intézmények gazdasági része teljes egészében meg fog szűnni és átkerül a
Gyomaközszolg Kft irányítása alá. Ez hány főt jelent, illetve a végkielégítések, ha pályázunk is mennyit
jelent? Mennyi az a fő, amennyit esetlegesen a Gyomaközszolg át tud venni, mert ezeket a feladatokat
valakinek el kell látni a gazdasági részen. A másik kérdés pedig, hogy hogyan fogjuk tudni kontrollálni,
hogy a különböző intézmények ne „szaladjanak” el a számlákkal, az energia árakkal mivel tudnak
felügyeletet gyakorolni az intézményvezető felett, akkor, amikor a munkáltatói jogot nem az
önkormányzat gyakorolja.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy ezen kérdések jelentős részét rendezi a jogszabály,
hiszen megjelent a 2012. évi CLXXXVIII. Törvény, melynek kifejezett célja az oktatási vagyon
átadásával kapcsolatos intézkedések meghozatala, illetve a végrehajtási eljárás szabályozása. Későn jelent
meg a jogszabály, lényegesen korábban kellett volna hatályba lépnie ahhoz, hogy érdemben a felek erre
fel tudjanak készülni. A munkáltatói kérdéseket a jogszabály tételesen rendezi, a 7 § (5) bekezdése
szabályozza, amely szerint, haaz intézményt 2013. január 1-től a települési önkormányzat működtetni, az
intézményben 2012. december 31-én foglalkoztatott technikai dolgozó az intézmény 2012. december 31én fenntartói önkormányzati döntéstől függően foglalkoztatható tovább, azzal, hogy jogviszonyának
megszüntetésére a közalkalmazott és a munkatörvénykönyv szabályait kell irányadónak tekinteni. A
közalkalmazott törvény úgy szól, hogy amennyiben a fenntartó, jelen esetben az önkormányzat tud
megfelelő munkahelyet felajánlani abban az esetben megnyílik a dolgozó nyilatkozattételi jogosultsága és
kötelezettsége, melyre 30 napja van. amennyiben nem fogadja el a felkínált munkaviszonyt, abban az
esetben a közalkalmazotti jogviszonya megszűnik. Viszont, ha vállalja a továbbfoglalkoztatást, az azt
jelenti, hogy a gazdasági társaság vagy az intézmény válik általános jogutóddá a munkáltatói kérdésekben,
és amennyiben úgy dönt, hogy létszámleépítést hajt végre, abban az esetben a közalkalmazotti törvény és
a munkatörvénykönyv szabályainak megfelelően a felmentési időt és a végkielégítést biztosítani kell.
Tehát, ha most azt mondja a Képviselő-testület, hogy a vagyon működtetéséről az önkormányzat
gondoskodik, abban az esetben 2013. január 1-től fogják tudni a dolgozók, hogy mi lesz a sorsuk, hol
fognak munkát ellátni, ki fogja gyakorolni a munkáltatói jogokat és a munkáltatói jognak milyen tartalma
van. Tehát az ő esetükben, ugyan úgy, mint a pedagógusok esetében rendezett a munkáltatói kérdés.
Létszám kérdésében átlagosan intézményenként 2 karbantartóval kell számolni, 2,5- 3 konyhai
személyzettel. Ettől a Kis Bálint Általános Iskola tér el, ott magasabb a konyhai kisegítői létszám,
valamint 2,5 -3 takarítónővel lehet számolni. Az irányítói létszám intézményeként eltér, ide tartozik a
gazdaságvezető és a könyvelési feladatokat ellátó személyi állomány. Az iskolatitkár
továbbfoglalkoztatása a központhoz kerül, mint pedagógusi feladatokat kisegítő személyzetnek a
továbbfoglalkoztatása.
A technikai dolgozóknál hozzá kell tenni, hogy hiába nyílik meg az ő esetükben a munkaviszony, idővel a
szükséges létszámintézkedéseket meg tenni.
Nem példanélküli, hogy közös gazdasági szervezet lát el több intézmény esetében feladatot, hiszen annak
idején az egészségügyi gondnokság kifejezetten erre a célra jött létre, ami jól és hatékonyan működött.
Természetesen lényeges kérdés, hogy adott esetben hány fog legyen egy intézményben és ki felel a
fűtésért. A jogszabály szabályozza azt, hogy egy tanteremben hány foknak kell lenni, ez úgy működik,
hogy jelenleg minden intézménynél van fűtő, ezeknek a számát csökkenteni kell, és lesz egy személy, aki
folyamatosan ellenőrzi a fűtési hőmérsékletet és ennek megfelelően a költségek betartását is. Ha van
valamilyen kampány jellegű feladat, akkor oda lehet rendelni több személyt.
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Takarításban nem következik be változás, hiszen meg van a takarítási idő, annak megfelelően az
irányításáról és az ellenőrzésről gondoskodni kell. Könyvvezetési feladatok más jellegűek, ha a
költségvetési rendeletben pontosan meghatározásra kerül, hogy mekkora támogatást kell biztosítani a
feladat ellátásához akkor ennek az ütemezése teljesíthető és biztosítható.
Nagyné Perjési Anikó elmondta, hogy az elhangzottak alapján, hogy milyen személyzetből hány fő kell,
bárhogy számol a három intézményre ez a kisegítő, karbantartó, konyhai takarítószemélyzet 24 fő és nincs
benne a gazdasági rész, így az 50 M Ft eléggé szűkös. Minimum 30 főre szükség van ahhoz, hogy
működjön.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, nem pontos számítások készültek, azok csak hozzávetőlegesek,
hiszen egy délután alatt ezt nem lehet pontosan meghatározni. A lényege az, hogy körülbelül 20 M Ft-al
olcsóbban működtethető ez a rendszer. A kérdés az, hogy felvállalja- e a testület vagy nem? További
alternatíva, lehetőség nincs. Meg kell keresni azt a megoldást, hogy 130-130 M Ft-ért működni tudjon ez a
rendszer. Igen ez létszámleépítéssel jár.
Várfi András polgármester hozzátette, információ szerint, abban az esetben, ha a Klebelsberg Kunó
Intézmény tartja fenn akkor nem fog felvenni létszámot, hanem szolgáltatás formájában kívánja
megszervezni, tehát akkor még ennyi létszám sem lesz. Szolgáltatás formájában időszakra vesz fel
embereket, időszakra fogja kérni a szolgáltatást, nem fogja kérni folyamatosan.
Farkas Zoltánné intézményvezető az elhangzottakat összefoglalta, mindez hogyan fog kinézni a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában. Értelmezése szerint ezután a városi óvoda, valamint a hivatal a
két általános iskola a művészeti iskola és még nem tudjuk, hogy a nevelési tanácsadó ide kerül e, ennyi
intézményről van szó, amelynek a működtetését vállalja az önkormányzat. Ennek kell, hogy legyen egy
technikai személyzete, kell legyen dologi kiadása és rezsiköltsége. 50-55 M Ft a rezsiköltség 20 M Ft
körüli a dologi kiadás a fennmaradó tételekben úgy gondolja, hogy 20-25 dolgozóval lehet számolni, ez
ennyi intézményre elosztva elég kevés. Például a Rózsahegyi részéről a takarítást 4 óra után tudják
elkezdeni, ha az egész épületben csak 2-3 takarító van fizikálisan lehetetlen, vagy éjszakába nyúlóan kell
takarítani, de ez megoldható. Mindenképpen a biztonságos működést kell biztosítani. Most egy bianco-t
kell a Képviselő-testületnek aláírni, mivel most nem tudják a másik oldal nyilatkozatát beszerezni.
Reményük az, hogy az önkormányzattal továbbra is tárgyalóképes helyzetbe kerülhetünk. Kíváncsiak a
dolgozók, hogy ha például most elfogadják azt, hogy az önkormányzat működteti tovább, akkor ez azt
jelenti, hogy az önkormányzat átadja a feladatot a Zöldpark Kft-nek és ezentúl a Zöldpark fog egyezkedni
a Képviselő-testülettel, hogy mennyi pénzből fogja működtetni az intézményeket. Nemsokára január, ha a
felmentéseket el kell kezdeni, mert ő fogja megmondani azt, hogy hány emberrel kívánja működtetni,
akkor ő hozza meg azt a határozatot, hogy kit kell felmenteni, kit nem, a kezébe kell adni a felmentést,
meg kell határozni a végkielégítést ez időbe telik. Ez tavasznál előbb nem bonyolódik le és addig ott kell,
hogy legyenek a dolgozók az intézményben. Tehát van egy jelentős átfedési időszak, amivel számolni
kell. Száméra még nem teljesen világos, hogy a Klebelsberg Intézet a szakmai felügyelő lesz a működtető
pedig a Zöldpark tehát az intézménynek közöttük egy hármas koordinációban kell működnie.
A maga részéről nem tud ebben nyugodt lelkiismerettel állást foglalni, talán az a biztató, hogy itt van
lehetőség a realitásokat felmérni és esetleg mozdítani a keretszámokat. A Klebelsberg Intézettel nincs
tapasztalatuk, tehát ők nem nyilatkoznak arról, hogy ennek fejében mik azok a garanciák, amiket
beépítenek. Nyilván az is egy szempont, hogy amikor kitöltésre kerültek a táblázatok beírták a technikai
személyzetet is, hogy ha ők itt maradnának, akkor ők továbbra is közalkalmazottak lennének. Úgy értette,
hogy amennyiben itt megszűnik a jogviszony és átkerülnek a dolgozók a Zöldparkhoz, akkor a munka
törvénykönyvesekké válnak. Mindenkinek megszűnik a jogviszonya és egy új jogviszonyt létesítenek.
Ezeket a válaszokat várják a dolgozók.
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Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy lényeges ebben a kérdésben, és valóban vakon tapogatózik
mindenki, hogy az önkormányzat ezt követően nem az intézménnyel, hanem a Klebelsberg Kunó
tankerületi igazgatósággal áll kapcsolatban. Az intézmény igazgatója kifejezetten csak a pedagógiai
munka irányításáért lesz felelős, a technikai dolgozók irányításába a jövőben nem szól bele. Ezt vagy az
önkormányzat fogja meghatározni, vagy a tankerületi központ igazgatója. Hogy milyen belső szervezeti
sémával azt nem tudja megmondani, de az önkormányzat a tankerületi igazgatóval áll kapcsolatban.
Kétségtelenül fennállnak az elhangzott problémák, azt kell még pontosan és világosan látni, hogy semmi
garancia nincs arra, hogy az államnál hogyan alakul a feladatellátás, ezt nem ismerjük. Ezt követően a
dolgozók tekintetében azt lehet mondani, hogy ha az önkormányzat veszi át a működtetést, akkor egy
darabig biztos a jogviszony. Lényeges, hogy az önkormányzat azért veszi át a feladatellátást, mert nem
kívánja ennyiért működtetni. Ha nem kívánja ennyiért működtetni és a rezsiköltséget fixnek tekintjük az
elmúlt költségvetési év tapasztalataiból, akkor a létszám az és a bérjellegű kiadások, amiből megtakarítást
lehet eszközölni. Igaz az, hogy megnyílik a dolgozónak a nyilatkozattételi joga, tehát változik az irányadó
jogszabály. Formális a dolgozó választási lehetősége. Ha a felmentési időket figyelembe vesszük, akkor a
tényleges létszám beállása az első negyedév végére várható, de itt nemcsak a 2013-a költségvetési évről
beszélünk, hanem a 2014-ről is, hiszen a létszámintézkedés alapvetően mindig a tárgyévet következő
évben fejti ki a hatását.
Ha úgy dönt a Képviselő-testület, akkor a hivatalnak ebben beszámoltatási és elszámoltatási feladata lesz,
tehát a gazdasági feladatok ellátását, azt a megbízott gazdasági társaságnak vagy az erre alapított
költségvetési intézménynek kell megoldani utasításban.
Lehóczkiné Tímár Irén megkérdezte Fekécs László tankerületi igazgatótól, hogy amennyiben arra dönt a
testület, hogy működtesse az állam, mi a biztosíték arra, hol lesz az lefektetve, hogy az az összeg, amit az
önkormányzat odaadna, az az intézményekre lenne visszaforgatva?
Fekécs László tankerületi igazgató válaszában elmondta, hogy garancia erre nincs, viszont az igazgatónak
és a hozzá kapcsolódó apparátusnak elsődleges feladata, hogy a rábízott tankerület érdekeit képviselje és
ez egy másik fajta garancia arra, hogy az intézmények, amelyekkel foglalkoznak azok azt a fejlődési ívet
fogják végigjárni, amely mind a település, mind a járás számára megfelelő.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak Jegyző úr
tájékoztatójának tudomásulvételéről, valamint arról, hogy az oktatási vagyon működtetését az
önkormányzat nem adja át 2013. január 1. napjával, valamint, hogy az oktatási vagyon kezelésére a
Zöldpark Kft-t utasítja.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
660/2012. (XII. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, a jegyző tájékoztatását
2012. évi CLXXXVIII. törvényben foglalt feladatok teljesítéséről.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az oktatási vagyon működtetését nem adja át a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központnak 2013. január 1-től.
Határidő: 2012. december 12.
Felelős: Várfi András polgármester
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
661/2012. (XII. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Zöldpark Nonprofit Kft, hogy
2013. január 1. napjától lássa el az oktatási vagyon kezelését
Határidő: azonnal
2. napirendi pont
Csárdaszállás kérelme járóbeteg szakellátással kapcsolatban
Várfi András polgármester felkérte Keresztesné Jáksó Éva osztályvezetőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető ismertette, hogy Csárdaszállás község még 2011 márciusában
ugyanezzel a kéréssel fordult hozzánk, hogy a járóbeteg szakellátás tekintetében a mi intézményünkhöz
szeretne tartozni. Akkor is támogatta a testület a kérelmet, akkor azonban nem került sor az ellátási terület
módosítására, mert Csárdaszállás ragaszkodott, hogy másik intézmény ellátási területéhez is tartozzon, a
mostani kérelmében viszont megerősítette azt, hogy kizárólagosan csak hozzánk szeretne tartozni.
Kérte a Képviselő-testületet, hogy erősítse meg a 2011 márciusában hozott határozatát, támogassa a
kérelmet, hogy a csárdaszállási lakosok a Városi Egészségügyi Intézményhez tartozhassanak.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
662/2012. (XII. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Csárdaszállás Község
Önkormányzatának kérelmét, az alábbiak szerint megerősíti a 136/2011. (III. 31.) Gye. Kt.
határozatát:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Csárdaszállás Község
Önkormányzatának kérelmét, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi
CXXXII. törvény 5/B. §-a alapján hozzájárul ahhoz, hogy Csárdaszállás település lakossága
Gyomaendrőd Város fenntartásában működő Városi Egészségügyi Intézmény által biztosított járó
beteg szakellátást igénybe vegye.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Várfi András polgármestert,
hogy az előterjesztés mellékletét képező, a Városi Egészségügyi Intézmény által nyújtott járó
beteg szakorvosi ellátás biztosításáról szóló megállapodást az egészségügyi ellátórendszer
fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 5/B/. §-a alapján kösse meg Csárdaszállás Község
Önkormányzatával.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi ellátórendszer
fejlesztéséről szóló CXXXII. törvény 5/A-a valamint 5/B. §-a alapján, az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény 152. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva megbízza Dr.
Torma Éva igazgató főorvos asszonyt, hogy az ellátási terület bővülése következtében a működési
engedély módosítása iránti eljárás lefolytatására.
Határidő: azonnal
Bejelentések
Tájékoztató a hulladékszállításról
Várfi András polgármester felkérte, Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy ismertesse a hulladékszállításról
szóló tájékoztatót.
Dr. Csorba Csaba jegyzőt előadta, hogy a tegnapi bizottsági ülést követően a Pénzügyi Bizottság
véleménye is az volt, hogy a mai rendkívüli ülésen erről a témáról tárgyalni kell. Az elmúlt ülésen is volt
arról szó, hogy nem került kihirdetésre a hulladékgazdálkodásról szóló jogszabály. Ennek a kihirdetése az
elmúlt héten történt meg és ez több problémát vet fel. A problémával már részben szembesült a Képviselőtestület, amikor a Regionális Hulladékkezelő Kft azzal a kéréssel ált elő, hogy kérné bevezetni a hulladék
lerakási díja, ami 3 Ft/kg. Ezzel még nincs is akkora probléma, hiszen itt a tulajdonos önkormányzatok két
dolgot tehetnek, egyrészt, hogy a díjat köteles viselni a hulladéklerakó telep, ami azt jelenti, hogy a haszna
még tovább csökken, tehát ha ezt elkülöníti és arra a célra fordítja, amit a jogszabály elrendelt, akkor
veszteségbe fordulhat a társaság. A másik döntés, pedig az, hogy érvényesítse a beszállítók felé.
Valószínű, hogy a tulajdonosok ezt a döntést fogják hozni. Ha ez így lesz, ekkor ez a 3 Ft/kg beépül a
hulladékszállítási díjba, tehát mondható az, hogy a törvény erejénél fogva változik a díjtétel. Gyakorlatilag
így átlag 11 kg-ot számolva egy kukára 33 Ft-ot jelent ürítésenként. Ez a díj 2013. január 1-el lép életbe,
mint ahogy a törvénynek ez a rendelkezése is. A törvény átmeneti rendelkezései esetében van egy záró
rendelkezés, melynek lényege, hogy a 2013-as évben a szolgáltató 4,2 %-al az előre jelzett infláció
hatásával emelheti a hulladékszállítási díjat. Ez azért érdekes, mert 2013-at követően megváltozik a
hulladékszállítási díj meghatározásának a menete. Létrejön az országos hulladékgazdálkodási ügynökség,
az ő javaslatára a miniszterelnökség fogja központilag megállapítani a díjat, tehát a testületnek ebbe
beleszólása nincsen. A miniszter ágmegállapító jogköre 2014-től következik be, tehát van egy átmeneti
időszak ez a 2013-as év. Ha csak a 4,2%-al történik a hulladékszállítási díjnak a megemelése és ebbe
beleértjük a 33 Ft-ot kukánként, akkor ez azt jelenti, hogy veszteségbe fordul a társaság. A díjemelés
mértéke nem fedezi azt a díjat, amit a hulladékszállítónak – a Gyomaközszolg Kft-nek - be kell fizetni a
hulladéklerakó telepre, mikor átveszik a hulladékot ártalmatlanításra. A kérdés tehát, hogy mi történjen
ezzel a 33 Ft-os díjjal, amit a törvény erejénél fogva ki kell fizetni a szállítónak? Pénzügyi bizottság
tárgyalta és az volt a véleménye, hogy a testület vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy 2012-ben a 33 Ftnak megfelelő százalékos arányban felemeli a díjat a 2012. december 20-án megtartott rendes ülésen. Ez
értelem szerint 2013. január 1-ig lesz hatályban ez a díj, ezt követően megemelkedik a 4,2 %-os
inflációval, tehát összességében a 2013-as év februárjában fizetendő díj 14%-al lesz magasabb, mint a
mostani díj, körülbelül ez fedezi egyrészt a 3 Ft/kg vagy a 33 Ft-ot illetve a 4,2%-os díjemelést. A
szolgáltató elvégezte a számításokat, ha minden inflációs tényezőt figyelembe vesz a 2012-es évben, ami
bekövetkezett a gázolaj díjának emelése és egyebek, akkor egyébként egy magasabb emelést kellene
életbe léptetni, hogy az a minimális nyereség biztosított legyen.
Tehát a megoldás az lehet, - amennyiben ezzel egyetért a testület - hogy egy 10 %-os mérvű emelésről
dönt a Képviselő-testület 2012. december 20-án ezt hatályba lépteti és 2012. december 31-el a szolgáltató
bejelenti, hogy 2013. január 1-től érvényesíteni kívánja a jogszabályban biztosított inflációs emelés
mértékét is, amiről viszont a testületnek nem kell dönteni. Természetesen a testület mondhatja azt, hogy
nem 4,2 % emelést hajtja végre, mert ez a plafon, hanem ettől kevesebbet, vagy egyáltalán nem lépteti
életbe ezt a díjemelést.
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A probléma az, hogy ezt a díjat a környezetvédelmi felügyelőséggel is véleményeztetni kell, tehát
december 20-án a testület ennek a véleménynek az ismeretében tud dönteni. A vélemény nem köti
egyébként a testületet.
Összegezve azt javasolják a testületnek, hogy december 20-án döntsön az ilyen mérvű emelésről. Mostani
adatok alapján a 60 l-es ürítés jelenleg 111 Ft-ba kerül a 10%-os áremeléssel 122 Ft. A 80 l-es
jelenleg148 Ft ez 169 Ft-ra emelkedne, a 120 l-es kuka esetében 202 Ft-ról 235 Ft-ra míg a 240 l-es 300
Ft-ról 330 Ft-ra módosulna. A közületi áremelkedés mértéke jelenleg úgy alakulna 80 l-es 477,-Ft, ez
módosulna 525 Ft-ra a 120 l-es 647 Ft-ról 712 Ft-ra, a 240 l-es 1100 Ft ról 1210 Ft-ra és az 1100 l-es
3230,-Ft ról 3552,-Ft-ra módosulna. Erről most nem kell döntést hozni a képviselő-testületnek, viszont
amennyiben a testület ezzel egyetért, úgy ezt a december 20-i ülésre előkészítjük a számításokkal együtt.
A mai napon egyeztetett a Kormányhivatallal, akinek az volt a vélemény, hogy ő az eljárás
szabályszerűségét tudja megvizsgálni, azt, hogy a szolgáltató időben bejelentette a jegyzőnél az áremelés
indokát, aki ennek az információnak a birtokában készíti elő az előterjesztést a Képviselő-testület elé.
Természetesen a rendelkezésre álló idő alatt be kell szerezni a környezetvédelmi felügyelőség véleményét
is.
Összegezve a kérdés az, hogy ezt az eljárási rendet előkészítsük, vagy ne foglalkozzunk vele és csak
4,2%-os lesz a díjemelés mértéke a 2013-as évben, ami nem fedezi a hulladéklerakási díjat, tehát a 3
Ft/kg-ot.
Fekete József ügyvezető kiegészítésként hozzátette, hogy többféle számítást végeztek ezzel kapcsolatban.
Megnézték a cég egészére a jellemző adatokból nagyságrendben csak Gyomaendrődre. Mindenütt az egy
kukára jutó ürítési díjak költsége nagyobb. Valójában 271 Ft körül lenne az a nagyságrend, amire
kívánatos lenne emelni. Egy kompromisszum megkötéséről volt szó a 10 %-ot illetően. Ez a 3 Ft csak egy
része annak, amit az elkövetkező időszakokban a költségekből idevetül, hiszen a következő évben újra
ugyanez az arány a 33 Ft és következő évben újra ugyanez a 33 Ft van a hulladéklerakó vonatkozásában
fizetendő díjaknál. Nem volt szó arról a törvényi rendelkezésről, amiben az is le van írva, hogy a
közszolgáltatónak az árait, díjat úgy kell meghatározni, hogy az a közszolgáltatást fedezze biztonsággal,
és garanciát nyújtson a díj arra, hogy ez megfelelően működik, illetve a bizonyos fejlesztéseket is
magában hordozzon. Ennek jelenleg ebben a díjkonstrukcióban, ami van, az emelés lehetősége és a
beépítés lehetősége nem biztosított. Ellentmondás van a tekintetben, hogy ha ezt a törvényt tartjuk be,
akkor bele kellene építeni, másik oldalról pedig az átmeneti rendelkezések mindössze ezt a 4,2%-ot teszik
most lehetővé. Tavaly is volt már ilyen problémánk.
A maga részéről a jegyző úr által javasolt megoldást támogatta, mert valahogy megoldásra kellene jutni
ebben a kérdésben. A többi településnél is ugyani ilyen problémát jelent ez a kérdés.
Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető megkérdezte, hogy minden űrtartalmú kukára
vonatkozóan 10 %-os lenne az áremelés. A jegyző úr által felsorolt árak szerint ugyanis a 120 literes kuka
esetében 16 %-os lenne az emelés.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, 10 %-os emelés következne be a 2012. december 20-i testületi
ülésen. Ezek a számok még nem a végleges számok.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, jelenleg most csak egy tájékoztatóról van szó, ennek
elfogadásáról fogja kérni a képviselők döntését azzal a kiegészítéssel, hogy megbízzák a hivatalt, hogy a
december 20-i ülésre készítse elő a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítását, a hulladékkezelési közszolgáltatási díjak 10
%-al történő árváltozását.
Felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket.
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A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
663/2012. (XII. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja Dr. Csorba Csaba jegyző a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII. törvénnyel összefüggésben a települési
hulladékszállításról adott tájékoztatóját.
A képviselő-testület felkéri Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy a képviselő-testület 2012. december
20-i ülésre készítse elő a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi
közszolgáltatásról szóló 14/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet módosítását - a hulladékkezelési
közszolgáltatási díjak 10 %-al történő árváltozását.
Határidő: 2012. december 20.
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző

Várfi András polgármester további bejelentésként elmondta, a képviselő-testülettől felhatalmazást kapott
arra, hogy a Békés Megyei Kormányhivatallal kösse meg a szerződést a járási hivatal részére átadott ingó
és ingatlan vagyonról. E szerződésben szerepel, hogy az Opel Astra hivatali gépkocsi is átadásra kerül a
Járáshivatal részére.
Lehetőség van a szerződés módosítására, de mivel az aláírásra a képviselő-testülettől kapott
felhatalmazást, ezért kérte a képviselőket támogassák a szerződés olyan módon történő módosítását, hogy
az Opel Astra hivatali gépkocsi maradjon az önkormányzaté és az Opel Combot adják át a járási
hivatalnak. Ezzel a hivatalnak maradna két gépjárműve, az Opel Astra és a vegyes hasznosítású Niva.
Amennyiben a költségvetés erre lehetőség biztosít, úgy vegyes hasznosításra egy kisebb árfekvésű
gépjárművásárlásra kerülne sor, míg az Opel Astra megmaradna.
Fülöp Zoltán képviselő megkérdezte, miért van szükség erre a módosításra, mi indokolja, hogy a másik
gépjárművet adjuk át a járásnak.
Várfi András polgármester a változást azzal indokolta, hogy ne két vegyes használatú gépjármű legyen a
hivatalnak, és egy jobb minőségű maradjon. Ne kelljen tervezni egy drágább autónak a vásárlását.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester javasolta határozatban rögzíteni, miszerint a
képviselő-testület a járási hivatalok kialakítása tárgyában létrejött megállapodás 4. mellékletében
meghatározott gépjárművet az alábbiakra módosítja: Forgalmi rendszám: LPC-922 Forgalmi engedély
száma: EP36693 Törzskönyv száma: 359989J Gépjármű gyártmánya: OPEL Típus: OPEL COMBO
Gyártási év:2009Futott km: 79300 km.
A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
664/2012. (XII. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd képviselő-testülete a járási hivatalok kialakítása tárgyában létrejött megállapodás 4.
mellékletében meghatározott gépjárművet az alábbiakra módosítja: Forgalmi rendszám: LPC-922
Forgalmi engedély száma: EP36693 Törzskönyv száma: 359989J Gépjármű gyártmánya: OPEL
Típus: OPEL COMBO Gyártási év:2009Futott km: 79300 km.
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Határidő: 2012. december 12.
Felelős: Várfi András polgármester
Márjalaki József a Pénzügyi bizottság elnöke hozzászólásában elmondta, a bizottságnak az utóbbi időben
közbeszerzések miatt gyakrabban kellett ülésezni, de nem minden esetben volt határozatképes a bizottság.
Ezért kérte a képviselő-testületet, hogy plusz egy taggal bővítse ki a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot. Az új bizottsági tagnak javasolta Fülöp Zoltán képviselő urat.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket döntsenek Bizottság elnök úr
kéréséről. Felhívta a figyelmet, hogy a döntés meghozatalához minősített többségű szavazat szükséges.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi elutasító határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
665/2012. (XII. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete minősített többség hiányában nem támogatja Márjalaki
József bizottsági elnök azon kérését, hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság plusz egy taggal kiegészüljön és új tagnak Fülöp Zoltán képviselő úr
megválasztásra kerüljön.
Határidő: azonnal

További hozzászólás nem volt, a Polgármester megköszönte a jelenlétet és a rendkívüli ülést bezárta.

K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Lehóczkiné Tímár Irén
hitelesítő

Nagyné Perjési Anikó
hitelesítő
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