Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
5/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. február 14-i rendkívüli üléséről az Új
Városháza Üléstermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester,
Arnóczi István János, Betkó József, Béres János, Fülöp Zoltán, Iványi
Lajosné, Lehóczkiné Tímár Irén, Marton Dániel, Márjalaki József, Nagyné
Perjési Anikó képviselők.
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tárgyalási joggal: Szilágyiné Bácsi Gabriella, Enyedi László, Keresztesné
Jáksó Éva, Pardi László osztályvezetők,
Csikós Anikó jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a mai nap 9 órára összehívott rendkívüli képviselő-testületi
ülésen megjelent képviselőket, a Jegyző urat, Aljegyző urat, Kovácsné Molnár Veronika
könyvvizsgálót a hivatal részéről jelenlévőket, intézmények vezetőit, gazdasági társaságok vezetőit, az
érdeklődő állampolgárokat, a sajtó képviselőit Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős
testületből jelen volt 11 fő, Poharelec László képviselő távol maradt.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Lehóczkiné Tímár Irén és Márjalaki József képviselőket
kijelölni.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
42/2013. (II. 14.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Lehóczkiné
Tímár Irén és Márjalaki József képviselőket.
Határidő: azonnal
A rendkívüli ülés napirendjét a meghívó szerint javasolta meghatározni.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
43/2013. (II. 14.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013 évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet
2. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
3. Székely zászló kitűzésére irányuló képviselői előterjesztés
4. Tájékoztató az önkormányzat adósságrendezési eljárásáról
5. A polgármester 2013 évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
6. KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú pályázatok benyújtása
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7. Bejelentések
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013 évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet
Várfi András polgármester megkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József elmondta, hogy a Bizottság ülésén részletes beszámolót kaptak a költségvetésről. A
jelen lévők is ismerik a számokat. A független könyvvizsgálói szakértői vélemény is megfelelőnek
tartja a költségvetést. A bizottság döntése értelmében javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
polgárőrségnek tervezett 900 e Ft-ból 500 e Ft kerüljön átcsoportosításra az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület részére, illetve a Környezetvédelmi alap kerüljön megemelésre 4 M Ft-al, amelynek
forrásaként az önkormányzati ingatlanok értékesítéséből befolyt bevételt javasolta kijelölni. A
szúnyoggyérítés szakfeladat keretéből és a rendezvényalapból kerüljön átcsoportosításra 1-1 M Ft,
tehát összesen 2 M Ft a TDM szervezet működtetésének támogatására. A bölcsődék támogatási kerete
kerüljön megemelésre 681 e Ft összeggel forrásként az óvodák részére megtervezett támogatási keretet
jelöljék ki, illetve a 22 M Ft működési hiány pótlására a 2012. évben képződött szabad
pénzmaradvány kerüljön kijelölésre. Így a költségvetés egyensúlyban van.
Várfi András polgármester megkérte Kovácsné Molnár Veronika könyvvizsgálót, hogy ismertesse
szakértői véleményét.
Kovácsné Molnár Veronika elmondta, hogy az elmúlt években nehezebb az önkormányzatok
gazdálkodása, a szűkülő források mellett nem csökkenő feladatokat kell ellátni. 2013. január 1-el még
nehezebbé vált a feladatok ellátása. A változások vonatkozásában jelentős, hogy megosztásra kerülnek
a feladatok az állam és az önkormányzat között, ami példázza, hogy az oktatás átkerül az államhoz, a
működtetése marad az önkormányzatoknál. A pár évvel ezelőtt felvett kötvény is az önkormányzatnál
a szűkülő forrásokat próbálta pótolni, aminek eredményeképpen sikerült fejlődni. Az
adósságszolgálattal kapcsolatosan, törvényi döntés van, hogy átvállalja az önkormányzatoknak az
adósság egy részét ezzel is a kötelező feladatoknak az ellátását segítve. Alapvetően változott a
finanszírozási, támogatási rendszer is, hiszen a korábbi normatív állami támogatás helyett a
feladatfinanszírozás került előtérbe.
A könyvvizsgálat elkészítette Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetés rendelet
tervezetéhez a véleményt. Készült egy kiegészítés is. Az előterjesztés a jogszabályi változásokat
nyomon követve, egyensúlyban lévő költségvetés került beterjesztésre. Fontos, hogy ettől az évtől
kezdődően a működési hiányt nem lehet tervezni a költségvetésbe, forráshiány nélkül kell készíteni,
ennek a feltételnek is eleget tett az önkormányzat.
A könyvvizsgálat elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Várfi András polgármester elmondta, hogy ha van javaslat változtatásra, akkor az úgy teljes, ha
annak a forrását is megnevezik. Elmondta, hogy előző napon egy konferencián volt Gödöllőn, ahol
több hozzászóló elmondta, hogy a költségvetésüket negatív számon tudják csak megtervezni.
Márjalaki József elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülése óta több képviselőnek van más
véleménye. A januári rendes testületi ülésén Andó Ágnes hivatalvezető asszonynak megígértük, hogy
a járási hivatal dísztermét házasság kötésére használják, és hogy ebben támogatni fogjuk. Szeretném,
ha kijelölnének valamilyen forrást erre, valamilyen összegben. Egyéb kötelező önkormányzati
feladatnál 44 M Ft van betervezve különböző összegek, Pénzügyi osztályvezető nagyjából sorolja fel,
hogy miből, ha esetleg ebből tudnánk elkülöníteni valamennyi összeget a járás részére az esküvők
megrendezésére.
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Várfi András polgármester reagálva elmondta, hogy a nyitás-zárás takarítási munkákra szükséges
pénzeszközt ki tudjuk gazdálkodni, erre nagyobb összeget nem szeretne, ha a testület elhatárolna, a
Zöldpark Kft ennek eleget tud tenni. Egy vélelmezett 2-3 alkalomra nagyobb összeget elkülöníteni
nem célszerű a Kormányhivatallal kell majd megegyezni,
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető válaszolva elmondta, a városgazdálkodási szakfeladaton
megtervezett 44 M Ft kb. 11-12 M Ft, ami kimondottan városgazdálkodási feladatra lett elkülönítve, a
szakmai tevékenységhez igénybevett szolgáltatás területén szintén 11 M Ft jelenik meg itt kerül
kifizetésre az ügyvédi díj, könyvvizsgálói díj, főépítészi, energetikusi díj, illetve egyéb szolgáltatási
díj. Itt került megtervezésre a reklám és propaganda feladat ellátására 1.700 e Ft +áfa. Itt jelenik meg a
kötvényhez kapcsolódó kamatkiadásra betervezett összeg 11 M Ft ennek forrása a bevételi oldalon a
kamatbevétel szintén megjelenik. Egyéb biztosítási feladatok, és egyéb adókra, díjakra 3 M Ft került
beépítésre. A behajtásokkal kapcsolatban sok költsége merül fel az önkormányzatnak, amit meg kell
előlegezni. Erre most 500 e Ft van betervezve, ami valószínű kevés lesz.
Arnóczi István János elmondta, újra kellene indítani a Gyomaendrődi Hírmondó havilapot, a
lakosság nincs olyan mértékben tájékoztatva, közvetítést nem mindenki nézi. A lakosságnak
tájékoztatást kell adni a testületi munkáról, esetlegesen jogszabály magyarázatokkal is fel kell hívni a
lakosság figyelmét. Most például aláírásgyűjtés van több helyen az utcanevekkel kapcsolatban, erre
törvény van, tehát nem választási lehetőség. Több településen van helyi újság, ahol a helyi ügyekről
van szó, ahol a képviselők is meg tudnak szólalni, erre 1,5 M Ft-ot különítsenek el forrás pedig a sport
alap legyen. A látványsportok támogatását cégek is végezhetik, szép összegekkel támogatták eddig is
a működést.
Márjalaki József hozzátette, a sport alapot lecsökkentette az önkormányzat az elmúlt évek során,
méltatlan lenne még jobban lecsökkenteni. Nem csak a látványsportokról van szó. Itt vannak az egyéb
egyesületek, akiket ugyanúgy büntetni fogunk, ha lecsökkentjük a támogatás mértékét. A 44 M Ft-ba
be van tervezve reprezentáció, illetve egyéb reklám, ha mindenképpen szeretnénk újságot
megjelentetni havi megjelenéssel, akkor ebből különítsék el a megjelölt összeget.
Marton Dániel elmondta, az ősz folyamán több játszótér lett leszerelve, mert nem feleltek meg a
jogszabályi előírásoknak. Bizottsági ülésen is volt egy módosító indítvány, hogy a majdani
ingatlaneladások terhére szeretné, ha 5 M Ft-ot kijelölnének hogy ezeket az átalakításokat el tudjuk
végezni ha addig pályázati lehetőség nem realizálódik.
Márjalaki József hozzátette, hogy ezt az 5 M Ft-ot úgy tudná elképzelni, ha pályázati önerőként
különítenék el ezt az összeget. Várható, hogy ebben az évben is lesznek különböző pályázatok. Tudni
kellene azt, hogy melyik játszótérről van szó, nagyjából milyen játékokról. Csak pályázati önerőként
tudja támogatni.
Marton Dániel visszakérdezett, ha addig nem lesz ingatlaneladás, de a pályázatot kiírják, akkor mit
tegyünk?
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, hogy ezeken a játszótereken, amelyek megszűntek nem volt
sok játék. Támogatja az 5 M Ft-os beruházást ugyanis megszűnt 5 játszótér, pályázat régen nem volt,
ha volt is kisebb településekre vonatkozóan. Valamit kellene ez ügyben tenni, amennyiben lesz
ingatlaneladásunk, szorgalmazni kellene, hogy felesleges ingatlanokat ne tartson fenn az
önkormányzat, akkor ebből meg lehetne valósítani.
Márjalaki József hozzátette, hogy a Könyvtárról szeretne véleményt kérni, több más településen a
nyitva tartás másképpen működik, mint a mi járás székhelyen működő könyvtárunk. Meg kellene
oldani azt a problémát, hogy ne két fő dolgozhasson négy órában, hanem ezeket az embereket
valahogy átcsoportosítani, vagy összeget kijelölni arra, hogy 8 órában tudjanak dolgozni.
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Lehózkiné Tímár Irén elmondta, hogy utána nézett a könyvtár létszámcsökkentésének a tavalyi évre
vonatkozó adataira. 2012. januárban még 5 fő könyvtáros volt napi 8 órában 6 órás informatikus és 6
órás takarító. Februárban a költségvetés egyeztetésénél 2 fő létszám csökkentéséről döntött a testület,
illetve meghatározásra került, hogy az önkormányzati támogatás nem növekedhet. A
létszámcsökkentés úgy történt, hogy 1 fő 8 órás könyvtáros elbocsátásra került április 1-től, valamint a
jelenleg 4 órába dolgozó könyvtárosoknak csökkentettük a munkaidejét az informatikus is és a takarító
is 4 órás lett. Június 1-től egy fő könyvtáros bejelentette, hogy kéri a nyugdíjazását, december 1-től
már nincs állományba, az ő státuszáról nem hozott döntést a testület, tehát nem szüntette meg, nem
vonta vissza, ennek ellenére a mostani költségvetésben nincs ez a státusz, esetleg az ő státuszát vissza
lehetne adni úgy, hogy 8 órára növelnék a két meglévő 4 órás könyvtárost.
Várfi András polgármester kérte, hogy forrást is mondjanak hozzá. Köszöntötte Andó Ágnes a
Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetőjét. A könyvtáron el kell gondolkodni a Képviselő—testületnek. A
jelenlegi létszámmal valóban csak egy csökkentett nyitva tartási idő eszközölhető. Véleménye szerint
a közművelődési intézményben vannak többen, onnan lehetne bérrel járulékkal egy embert áttenni,
áthelyezéssel, amennyiben ez megtörténik akkor ott csökkenne a költségvetés itt pedig egy 8 órás
személlyel növekedne.
Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, hogy azért nem határozta meg a forrást, mert problémaként vetette
fel a könyvtárosi létszámot. Javaslata, hogy a város nem kötelezően ellátandó feladatait vizsgáljuk
felül és onnan legyen a forrás megjelölve.
Dr. Weigert József helyi lakos jelezte hozzászólási szándékát, Várfi András polgármester
tájékoztatta, hogy ez nem egy fórum. Kérte a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak arról, hogy
lehetőséget adnak-e a hallgatóság soraiból a hozzászólásra.
A Képviselő-testület 8 igen 2 nem szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
44/2013. (II. 14.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülésén biztosítja a lehetőséget,
hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének rendelet-tervezetéhez
Dr. Weigert József helyi lakos hozzászóljon.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester megadta a szót, azzal, hogy jelenleg a 2013. évi költségvetés rendelettervezetet tárgyalja a Képviselő-testületet.
Dr. Weigert József helyi lakos előadta, hogy két témában szeretne szólni az egyik az utcanévváltozás
a másik a könyvtár kérdése.
Várfi András polgármester ismét felhívta a figyelmet, hogy a költségvetés a téma, az utca
névváltoztatást jelen ülésén nem tárgyalja a testület, ebben a témában nem adja meg a szót. A könyvtár
esetében is csak abban az esetben, ha az a költségvetés érinti.
Dr. Weigert József helyi lakos elmondta, hogy a Rákosi rendszer megteremtette a könyvtárrendszer
minimumát, minden településen volt egy könyvtár Gyomán és Endrődön is. Most a saját
önkormányzatunk elvette ezt a két könyvtárat és egy könyvtárat csinált. Olyan nagy területen fekszik
az összekapcsolt város, hogy két könyvtár kellene. A könyvtárlátogatók két nagy tábora, az iskolások
és a nyugdíjasoknak sérülnek a kultúrához való jogai. Ezzel egyidejűleg a könyvtár működéséhez
szükséges pénzt is elvonták, a költségvetést felére akarják csökkenteni. Nem rendelik meg a fontos
újságokat a könyvtárba és nem tudnak új könyveket vásárolni, ez pedig nagyon fontos lenne a
kultúrával való lépéstartás folyamán.
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A könyvtár az iskolai időszakban mindennap tartson nyitva legalább 10.00 órától 17.00 óráig
szombaton egy fél napig. Az olvasás az internetezés a fiataloknál és a látogatóknál ezt kívánja meg. Ez
lenne feltétlen kérésünk, ha ezt Várfi András nem tudja biztosítani, akkor jobb, ha lemond.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólást. Elmondta, hogy Gyomaendrőd egy város
nem pedig két település, egy könyvtár el tudja látni a lakosságot.
Lehóczkiné Tímár Irén hozzátette, hogy a másik sarkalatos kérdés, az intézmények működtetésére
kijelölt összeg illetve az a 20 M Ft, ami ettől a feladattól tartalékba lett helyezve, javasolja, hogy ezt a
biztonságos működtetés érdekében helyezzék vissza a működtetéshez.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, ez a tartalék azért lett elkülönítve, hogy amennyiben az oktatási
vagyon működtetésével bármilyen probléma van, akkor ebből a tartalékból lehet átcsoportosítani.
Mindaddig, amíg az oktatási vagyon teljes működtetését nem lehet látni, és amíg a problémák elő nem
kerülnek, addig ezt kár lenne felszabadítani.
Márjalaki József elfogadván Várfi András javaslatát a járási hivatal épületében tartandó esküvők
költségével vonatkozóan, visszavonja indítványát.
Várfi András polgármester kérte, hogy minden egyes tételről külön szavazzanak. Ismertette a
javaslatokat.
Arnóczi Istvánnak volt egy javaslata, hogy 1,5 M Ft-ot a sport alapból az újságra, melyet Márjalaki
József képviselő úgy módosított, hogy legyen újság, de az összeget ne a sport alapból vegyük el,
hanem a 44 M Ft-ból biztosítsuk, van e más javaslat? Újságra szükség lenne, az önkormányzatnak sok
hirdetése van, sok közölni valója van, ami fontos, mindenki nyilatkozhat benne.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető tájékoztatásként elmondta, hogy az elmúlt évben a
városgazdálkodásra betervezett 54 M Ft is kevés volt, ha innen csoportosítanak át ez problémát fog
okozni év végéig.
Várfi András polgármester más javaslat, vélemény hiányában kérte, hogy szavazzanak arról, hogy a
1,5 M Ft-ot a városgazdálkodásra betervezett 44 M Ft-ból biztosítsák.
A Képviselő-testület 8 igen 2 nem szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
45/2013. (II. 14.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1,5 millió Ft-ot különít el a
Gyomaendrődi Hírmondó városi újság megjelentetésének költségeire. Forrása: a
városgazdálkodás szakfeladaton megtervezett 44 millió Ft. Az átcsoportosítást követően a
városgazdálkodás szakfeladat felhasználható kerete 42,5 millió Ft.
Határidő: azonnal
Béres János hozzátette, hogy a TDM nyert több pénzt reklámtevékenységre. A betervezett 1.7 M Ft
reklámtevékenységből vegyék le az 1,5 M Ft-ot. A TDM szervezet tudja Gyomaendrőd Városát
reklámozni turizmusban.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a TDM szervezet nem fedi le Gyomaendrőd teljes
turisztikáját, másrészt nemcsak turisztikai reklámjai vannak a városnak, más egyéb megjelenései is
vannak. Kérte, hogy szavazzanak újra Béres János módosító indítványáról.
A Képviselő-testület 5 igen 2 nem szavazattal és 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

88

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
46/2013. (II. 14.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete minősített többség hiányában
elutasítja Béres János módosító indítványát.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak újra a 44 M Ft városgazdálkodásra betervezett
összegről.
A Képviselő testület 10 igen 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
47/2013. (II. 14.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1,5 millió Ft-ot különít el a
Gyomaendrődi Hírmondó városi újság megjelentetésének költségeire. Forrása: a
városgazdálkodás szakfeladaton megtervezett 44 millió Ft. Az átcsoportosítást követően a
városgazdálkodás szakfeladat felhasználható kerete 42,5 millió Ft.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester elmondta, hogy Marton Dániel a játszótereket vetette fel. Egyetérthetünk
azzal, hogy a városban születnek gyermekek bízunk benne, hogy 2012-ben több gyermek született
mint az azt megelőző évben. A játszóterek le lett szerelve. Drágák a játszóterek. Elhangzott, hogy 5 M
Ft-ot kellene erre elkülöníteni ingatlanértékesítésből, figyelve a pályázati kiírásokat. Ha ezt így
meghatározzunk, akkor mindig egy adott pályázat előtt dönt majd a Képviselő-testület, hogy benyújtja
e. Lát lehetőséget arra, hogy lesznek ingatlan értékesítések, és így meglenne a forrás is. Kérte, hogy
erről szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
48/2013. (II. 14.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felhalmozási tartalékok között
5 millió Ft-ot különít el (elsősorban pályázati saját erőként) játszóterek kialakítására. A kiadás
forrásaként önkormányzati ingatlanok értékesítéséből befolyó bevételt jelöli ki.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester a könyvtárral kapcsolatban elmondta, hogy felvetődött a létszámhelyzet.
Ez a két telephellyel függött össze. Valóban egy létszám nem lett betöltve. Abban az esetben, ha a
Közművelődési Intézményből áthelyeznénk egy hozzáértő dolgozót, azzal megoldható lenne az
óranövekedés. Amennyiben azt követően az intézményvezető asszonynak egyéb megoldási,
elgondolási lehetőségei lennének, akkor belső átszervezéssel majd rendezné. Megkérdezte Dr. Szonda
Istvánt és Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető véleményét.
Dr. Szonda István a Közművelődési Intézmény vezetője elmondta, hogy az intézmény 3 telephellyel
működik, létszám minimumon. Amennyiben ezt a döntés meghozza a Képviselő-testület, akkor belső
működés átszervezésével fogják megoldani, ami azt jelenti, hogy további nyitvatartási
időcsökkentéseket kell eszközölni. Kérte, hogy ha ezt a döntést meghozza a testület, akkor azt a jogot
hagyják meg neki, hogy ő jelölhesse ki azt a személyt, aki a könyvtárhoz átszervezéssel kerül.
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Dinyáné Bánfi Ibolya a Határ Győző Városi Könyvtár vezetője elmondta, hogy a létszámbővítést
köszöni. Bejelentette, hogy jó minőségben határidőre készül a könyvtár. A mai napon megkezdte a
Gyomaszolg a költöztetést az endrődi könyvtárból.
Márjalaki József bizottsági elnök hozzátette, hogy a Közművelődési Intézménynek 2,9 M
pénzmaradványa keletkezett, tehát az intézmény jól gazdálkodott az előző évben. Szakmailag olyan
ember kerüljön át a könyvtárhoz, aki el is tudja látni ezt a feladatot.
Várfi András polgármester javasolta, hogy úgy fogalmazzák meg, hogy könyvtárosi végzettségű
személy, a két intézményvezető erről a későbbiekben döntene, meghatározná a testület, hogy ez az
áthelyezés 2013. március 1-től lenne, így fogadnák el a költségvetést ezekkel a sarokszámokkal és
majd a kijelölt személy bérét illetően a két intézmény költségvetése megváltozna.
Lehóczkiné Tímár Irén megkérdezte Dinyáné Bánfi Ibolyát, hogy meglátása szerint ez a
létszámnövekedés változtat- e a jelenleg 4 órában dolgozó 2 könyvtáros helyzetén, illetve növekszik e
a könyvtár nyitva tartása?
Dinyáné Bánfi Ibolya válaszában elmondta, hogy ez egy teljesen új helyzet, korábban is azt az
álláspontot képviselte, hogy nyilván az intézmény jobban tudna gazdálkodni három hatórás
dolgozóval, de itt áthelyezésre kerül sor tehát meg kell egyezni azzal a dolgozóval is, aki átkerül. Ez
egy hosszabb folyamat.
Egyértelmű, hogy többet lesz nyitva a könyvtár ezzel a létszámnövekedéssel. Több alternatívát fog
készíteni.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a személyi kérdésről majd egyeztetnek, nem lenne helyes,
ha ennek elébe mennének. Március 1-től, egy személy teljes bérével, járulékával megy át a
Közművelődési Intézménytől a Könyvtárhoz azt követően hagyja majd jóvá a testület a módosított
költségvetést. Kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
49/2013. (II. 14.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 1. napjával a
Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézményből 1 főt áthelyez a Határ Győző
Városi Könyvtárba. Az áthelyezésből adódó bér és járulék összegek módosítására a 2013. évi
költségvetési rendelet I. számú módosítása alkalmával kerüljön sor.
Határidő: azonnal
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető megkérdezte, a Képviselő-testület döntött a Gyomaendrődi
Hírmondó megjelenéséről viszont arról nem határozott, hogy ki fogja ezt a feladatot ellátni tehát, hogy
ez a 1,5 M Ft hová kerüljön átcsoportosításra. Eddig a Közművelődési Intézmény látta el ezt a
feladatot, a csökkentett létszámmal képes lesz e ellátni.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy az 1,5 M Ft kevés az újság fenntartására. Helyesnek
tartaná, ha a Közművelődési Intézmény végezné. Ugyanakkor az Ügyrendi Bizottság beszélne arról,
hogy mikor és hogy induljon az újság és azt a Képviselő-testület elé terjesztenék. Most pedig a
tartalékba helyeznék ezt az összeget és akkor döntetnének róla.
Dr. Szonda István hozzátette, amennyiben a Hírmondó újság kiadási feladatai az intézménynél
vannak, sok engedély és papírmunka kellene módosítani, most csak szüneteltetve van, akkor kapjanak
egy olyan lehetőséget, hogy közös szerkesztés a könyvtár dolgozóival.
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Várfi András polgármester elmondta, hogy így elfogadható, de beszéljen még erről a bizottság és a
Képviselő-testület, hogy hogyan működjön ez az újság. Szavazzanak arról, hogy ez az összeg a
tartalékba kerül, és azt követően döntenek a felhasználásról.
A Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
50/2013. (II. 14.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Hírmondó helyi
újság megjelentetésére meghatározott 1,5 millió Ft-ot a 2013. évi költségvetési rendelet
működési tartalékai közé helyezi, felhasználásáról és a feladatot ellátó szervezet
meghatározásáról a testület a későbbiekben hozza meg döntését.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester elmondta, Lehóczkiné Tímár Irén javaslata volt, hogy az intézmények
működtetésére 20 M Ft tartalékba helyezett összeget helyezzék vissza az intézmények biztonságos
működtetéséhez. Ez az összeg erre a célra van tartalékba helyezve. Megjelent egy kormányhatározat
arról, hogy ezt rendkívül szigorúan kell könyvelni, tehát bárhol lesz a könyvelés, szigorúan fogja
ellenőrizni az állam. Elő sem fordulhat az, hogy bárhová kerülnek a pénzek, az oktatást működtetni
kell. A módosító indítványt nem tartja helyesnek, hiszen megvan a pénz, kérte, hogy szavazzanak az
indítványról, hogy a tartalékból eleve megnövelni az összeget.
A Képviselő-testület 3 igen 2 nem szavazat és 6 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
51/2013. (II. 14.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete minősített többség hiányában
elutasítja Lehóczkiné Tímár Irén módosító indítványát.
Határidő: azonnal
Márjalaki József bizottsági elnök megkérdezte, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatiról kell szavazni,
vagy már bele vannak építve a költségvetésbe.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy a Pénzügyi Bizottságnak volt javaslata, hogy a
Polgárőrségnek elkülönített 900 e Ft-ból 500 e Ft az Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez kerüljön.
Megkérdezte, hogy van e még észrevétel a költségvetéssel kapcsolatban? Észrevétel hiányában kérte,
hogy Szilágyiné Bácsi Gabriella ismertesse a költségvetés főösszegét.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető ismertette, hogy a költségvetés főösszege változott, hiszen a
Képviselő-testület megemelte az ingatlanértékesítésből származó bevételek összegét 5 M Ft-al, és így
a főösszeg ezzel az 5 M Ft-al nőtt. Az egyensúly továbbra is fennáll, a költségvetés főösszege
3.438.235 e Ft mind bevételi, mind kiadási oldalon.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy így a költségvetés egyenlege 0, ennek a költségvetésnek
a belső tartalmával együtt kérte az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet megalkotását. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű
szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal 1 tartózkodással megalkotta:
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
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 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.438.235 E Ft, ezen belül a
2012. évi pénzmaradvány összege 708.551 E Ft, a működési célú pénzeszköz átvétel összege
701.989 E Ft, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege
526.385 E Ft, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 11.500 E Ft,
a kölcsönök visszatérülése 21.900 E Ft, részletezve az 2., 2/a., 2/b., melléklet szerint.
3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.096.664 E Ft, ezen belül a
személyi juttatás 800.229 E Ft, munkaadót terhelő járulék és szoc.hj. 179.869 E Ft, dologi kiadás
612.498 E Ft, a működési célú pénzeszköz átadás 504.068 E Ft, melyet a 3., 3/a., 3/b melléklet
tartalmaz.
4. § Az Önkormányzat felújítási előirányzata 42.000 E Ft, feladatonként, célonként a 4. melléklet
tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 825.415 E Ft. Ezen belül az
Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 566.303 E Ft. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás
összege 44.726 E Ft (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 37.354 E Ft,
államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 7.372 E Ft), a kölcsönök
nyújtása 3.873 E Ft, a kötvénykibocsátásból eredő törlesztés kalkulált összege 210.513 E Ft
önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet mutatja be.
6. § (1) A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 474.156 E Ft. A
tartalék összegéből a Képviselő-testület a 400 E Ft összegű Polgármesteri alap felhasználási jogát a
polgármesterre ruházza át.
(2) A kitüntetési alap keretösszege 200 E Ft.
(3) A Sport Alap előirányzata 13.000 E Ft.
(4) A (3) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatások:
a) Diáksport
500 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
sportkapcs. és komm.
e) Tartalék
500 E Ft
(5) A Sport Alap pályázható keretösszege 10.000 E Ft.
(6) A Civil Alap előirányzata 2.100 E Ft.
(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:
a) Városi Képtár működési
550 E Ft
támogatása
(8) A Civil Alap pályázható keretösszege 1.550 E Ft.
(9) A fejlesztési céltartalékban lévő pályázati saját erő összegek felhasználása Képviselő-testületi
döntés alapján történhet.
(10) A 2008. február 27-én lejegyzett és 2013. január 1-jén rendelkezésre álló kötvény
felhasználásának részletezését a 6/a. melléklet tartalmazza.
(11) A környezetvédelmi alapban elhelyezett 4.358 E Ft összeget az alapra vonatkozó önkormányzati
rendelet alapján lehet felhasználni.
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7. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. 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 10. melléklet mutatja be.
10. § Gyomaendrőd Város kötvénykibocsátásból eredő tartozás állományának alakulását a 11.
melléklet tartalmazza. Az önkormányzat adósságát keletkeztető ügyletét a 12. melléklet tartalmazza.
11. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 13.
melléklet tartalmazza.
12. § (1) 2013. január 1.-től a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi
CCIV. 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, 2013. 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
2013. évi költségvetési törvény 56. § (3) bekezdése alapján a cafetéria keret bruttó összege 200.000
Ft/fő/év, melyből a kifizetői adó mértéke 35,7 %. Ezen cafetéria keret vonatkozik az önkormányzati
hivatalban dolgozó közalkalmazottakra (mezőőrök) és a Munkatörvénykönyve szerint
foglalkoztatottakra is.
13. § Az Áht. 24. § (4) bek. a) pontja, és a 78.§ (2) bek. alapján a 14., 14/a. melléklet tartalmazza a
Gyomaendrőd Város 2013. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az
előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.
14. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 15. melléklet tartalmazza.
15. § Az önkormányzati feladatot ellátóknak fizetett díjtételek összegét a 19. melléklet tartalmazza.
16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit,
kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 20.
melléklet mutatja be.
17. § A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás tagintézményeinek 2013. évi
költségvetéséről szóló határozatát a 21. melléklet tartalmazza.
18. § (1) Azon Intézmények, amelyek az állami támogatáshoz kapcsolódó ellátotti létszámot a
tervezetthez képest alulteljesítik, a feladat csökkenésből, illetve a jogtalan igénybevételből adódó
visszafizetési kötelezettséget a 2013. 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.
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19. § Az Önkormányzat 2013. 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.
20. § 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 18. melléklet tartalmaz.
21. § A 22. melléklet tartalmazza a 2013. évi rendelet tervezetről készült könyvvizsgálói
véleményezést.
22. § A Képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottságának véleményét a 2013. évi költségvetési rendelet tervezetről a 23. melléklet tartalmazza.
23. § A költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentumait a 24. melléklet tartalmazza.
24. § A munkavállalói érdekképviseleti szervekkel történt egyeztetés dokumentumait a 25. melléklet
tartalmazza.
25. § Az Áht. 109. § (6) bekezdésben meghatározott felhatalmazás alapján Gyomaendrőd Város
Önkormányzata az alábbiak szerint állapítja meg a kiadásai kézpénzben történő teljesítésének eseteit:
(1) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
(2) olyan kis összegű beszerzések ahol a beszerzés havi szinten a bruttó 200.000 Ft-ot nem haladja
meg
(3) igazgatás-szolgáltatási díjak,
(4) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj, saját gépjármű vagy tömegközlekedési
eszköz használatának megtérítése,
(5) lakossági túlfizetések visszafizetése,
(6) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
(7) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban
felmerülő azonnali kifizetések esetei a pénzügyi osztályvezető engedélyével.
26. § A Zöldpark Nonprofit Kft. által utasítás alapján ellátott feladatok finanszírozása (parkfenntartás,
holtágak fenntartása, sportcsarnok működtetése, oktatási vagyon működtetése) előre történik, minden
hónap 10. napjáig átutalásra kerül az adott hónap feladatellátásához biztosított forrás. A Zöldpark
Nonprofit Kft. által utasítás alapján ellátott hivatali épület takarítási feladatainak finanszírozása utólag
történik, minden hónap 10. napjáig kerül átutalásra a megelőző hónap feladatellátásához biztosított
forrás összege.
Záró rendelkezések
27. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
28. § Hatályát veszti a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 32/2012. (XII. 27.) önkormányzati
rendelet.
Gyomaendrőd, 2013. február

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2013. február hó 19. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2013. február 19.

Dr. Csorba Csaba
Jegyző
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2. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
Várfi András polgármester ismertette, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése 352 e
Ft hiányt mutat. A nemzetiségi önkormányzatokra is ugyanazon szabályzatok vonatkoznak, mint a
települési önkormányzatokra. Ezt kezelni kell, a nemzetiségi önkormányzat kérése az, hogy ezt a
tartozást engedjük el, még így is fennmarad jelentős tartozás, melyet vállal törleszteni. Megkérdezte
van e kérdés, észrevétel?
Szécsi Zsolt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, hogy ez a tartozás 2010. évi, így
vették át a korábbi testülettől. Ezt a tartozást örökölték, ebbe a jelenlegi ciklus 100 e Ft-ot már
visszafizetett, most nem látnak semmilyen esélyt, hogy ezt a 352 e Ft-ot visszafizessék a város felé. A
Körös-Völgyi Alapítvány 690 e Ft-al tartozik a nemzetiségi önkormányzatnak, melynek behajtására
eljárást is indítottak. Ezt az összeget tudják fedezetnek felajánlani. Amennyiben nem fogadja el a
Képviselő-testület a kérelmüket, úgy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat megszűnik.
Várfi András polgármester hozzátette, ez sajnos nem mentség, hiszen jogutód a jelenlegi nemzetiségi
önkormányzat.
Márjalaki József elmondta, hogy a szándék megvan, hogy valamilyen módon ezt az örökséget
megpróbálják visszafizetni, ha ez az összeg megtérülhet, akkor ezt a 352 e Ft elengedést adjuk meg.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési
javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
52/2013. (II. 14.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata kérelmének helyt ad és az Önkormányzat felé fennálló 1.042 E Ft összegű
tartozásából 352 E Ft összegű tartozást méltányosságból elenged.
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Székely zászló kitűzésére irányuló képviselői előterjesztés
Várfi András polgármester ismertette, hogy önkormányzati képviselő önálló előterjesztéséről van szó.
Arnóczi István kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, mely szerint a székely zászló kihelyezését
javasolja. Erről már az előző rendkívüli ülésen volt szó. A határozat szerint február 28-ig, tudomása
szerint már a holnapi napon ki lehetne tűzni ezt a zászlót.
Arnóczi István János hozzátette, hogy annyit módosítana, hogy a zászló rendelkezésre állásától
tűznénk ki, addig, amíg ez a feszült helyzet fennáll, tehát határozatlan ideig.
Várfi András polgármester támogatta az előterjesztés, kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy
szavazzanak a módosításnak megfelelően.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
53/2013. (II. 14.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti összetartozás jegyében az
alábbi nyilatkozatot teszi:
Gyomaendrőd, Város Önkormányzata csatlakozik Budafok-Tétény és Budapest Erzsébetváros
Önkormányzatának kezdeményezéséhez, szolidaritást vállal a székelyföldi települések
szimbólumainak szabad használatáért folytatott küzdelmében.
A nemzeti összetartozás jeléül a zászló a rendelkezésre állástól határozatlan ideig a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalra kitűzi a székely zászlót.
Kéri, hogy minél több önkormányzat tűzze ki Polgármesteri Hivatalára a székely zászlót, hogy
érezzék a székelyföldi, erdélyi magyarok a nemzeti összetartozást.
Határidő: azonnal
/Lehóczkiné Tímár Irén képviselő távozott az ülésteremből jelen lévő képviselők száma 10 fő./
4. Napirendi pont
Tájékoztató az önkormányzat adósságrendezési eljárásáról
Várfi András polgármester felkérte Szilágyiné Bácsi Gabriellát, hogy ismertesse az előterjesztést.
/Poharelec László képviselő megérkezett az ülésterembe, jelen lévő képviselők száma 11 fő./
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető előadta, hogy az 5000 fő feletti települések esetében az
adósságkonszolidáció szabályait a 2013. évi költségvetési törvény tartalmazza. Településünk esetében
a 2012. december 31-én meglévő kötelezettségállomány az, ami az adósságkonszolidációnak, az
adósságátvállalásnak az alapját képezi. Gyomaendrőd esetében 4.632. e CHF tartozás. Az állam nagy
valószínűséggel ennek a tartozásnak a 60 %-át fogja átvállalni. A folyamat még nem zárult le 2013.
február 28-ig kell megkötnie az államnak és az önkormányzatnak azt a megállapodást, amiben
konkrétan meghatározzák, hogy milyen mértékű lesz Gyomaendrőd esetében az adósság átvállalás.
Bemutatásra került ennek az adósságátvállalási folyamatnak a menete. Ténylegesen 2013 januárjában
indult ekkor január 9-re kellett a Raiffeissen Banktól egy igazolást beszereznie az önkormányzatnak a
december 31-én fennálló kötelezettség nagyságáról. Ezt követően január 11-ig kellett az Államkincstár
felé adatot szolgáltatnunk. Sor került a Kormányhivatalnál arra az egyeztető tárgyalásra, ahol az állam
képviselői illetve az önkormányzat képviselői vettek részt. Ennek a tárgyalásnak az volt a lényege,
hogy, ha megfelelő indokokat sikerül az önkormányzatnak felsorakoztatnia annak érdekében, hogy a
korábban megállapított 60 %-tól pozitív irányba térjen el az állam az adósság átvállalás mértékére
vonatkozóan akkor február 28-án az aláírt megállapodásban már ez az érték szerepelhet. Az
adatszolgáltatási kötelezettségek között szerepelt még a gazdasági társaságaink pénzintézet felé
fennálló kötelezettségről is egy adatszolgáltatás. A megállapodás aláírását követően a tényleges
átvállalás június 28-al fog lezárulni. Ahhoz, hogy február 28-ig ezt a megállapodást az önkormányzat
aláírja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben rögzített pontok szerint szükséges meghozni a
határozatokat.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatok
elfogadásáról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
54/2013. (II. 14.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a város adósságának részbeni átvállalásáról készített
előterjesztést elfogadja.
Határidő: 2013. február 14.
Felelős: Várfi András polgármester
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
55/2013. (II. 14.) 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:
Adatok: E Ft-ban
Megnevezés
2013.
2014.
2015.
2016.
Kötvénykibocsátáshoz
210.513
210.496
210.496
210.497
kapcsolódó törlesztés
Adósságot
210.513
210.496
210.496
210.497
keletkeztető
kötelezettségek össz.
Saját bevételek
703.114
700.000
700.000
700.000
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Várfi András polgármester
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
56/2013. (II. 14.) Gye. Kt. határozata
1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy Gyomaendrőd Város
Önkormányzata 2012. 12. 31-én a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló
1996. évi XXV. Törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt nem áll.
2. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
szóló 2012. évi CCIV. Törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72.-75 §-aiban
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az
adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.
3. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik
olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten a 2008. évben kibocsátott
kötvény adósságelem fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál.
4. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az
önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.
5. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét és jegyzőjét
hogy:
a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket,
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b) az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a
költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel – az adott értékpapírban foglalt
pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel – kölcsönjogviszonnyá alakítsa át,
c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse meg.
6. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az
adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a
testületet.
Gyomaendrőd, 2013. február 19.
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Határidő: 2013. június 28.
Felelős: Várfi András polgármester
5. Napirendi pont
A polgármester 2013 évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
Várfi András polgármester személyes érintettsége miatt kérte kizárását a döntéshozatalból.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
57/2013. (II. 14.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kizárja Várfi András polgármestert a 2013. évi
szabadságolási ütemtervének elfogadása döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
58/2013. (II. 14.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Várfi András polgármester 2013
évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint elfogadja:
Hónap

Tervezett napok/mettől
meddig
Január
16, 28,
Február
21-27,
Március
4-14,
Április
2-12,
Május
2-17,
Június
3-14,
Július
1-26,
Augusztus 5-16,
Szeptember 2-13, 30,
Október
1-18,
November 4-15,

Napok száma
2
5
9
9
12
10
20
10
11
14
10
98

December 2-9,
Összesen:

6
118

Határidő: 2013. február 14.
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző
6. Napirendi pont
KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú pályázatok benyújtása
Várfi András polgármester felkérte Pardi László osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Pardi László osztályvezető előadta, hogy korábbi döntés alapján megkezdték az előkészítést a
pályázat benyújtására. 4 pályázat került kidolgozásra a korábbi épületekre vonatkozóan. Az első
pályázatban a Gondozási Központ épületei szerepelnek, a Mirhóháti u. 1-5., a Blaha Lujza u. 2-6,
valamint a Kondorosi u. 1. szám alatti épület. A pályázat előkészítéséhez szükség volt egy
közbeszerezési eljárás lebonyolítására. Az eljárás lezajlott 4 ajánlattevőt kértek fel, melyből 3 ajánlatot
is tett. A legolcsóbb ajánlatot a Tiszta Energia Kft nyújtotta be. Szombaton megtörténik a
szerződéskötés. A második pályázat a Varga Lajos Sportcsarnok, a Családsegítő Központ valamint a
Tűzoltóság épületét tartalmazza. A pályázat összköltsége 50.609.500,-Ft lesz. A harmadik pályázat a
Kis Bálint Általános Iskola, Fő út 181 és Hősök út 45. szám alatti épületét tartalmazza és a Kistérségi
Óvoda, Kossuth út 7. szám alatti épületét, a pályázat összköltsége 42.698.892,-Ft. A negyedik pályázat
a Kner Imre Gimnázium, Hősök útja 43. szám alatti épülete, a Rózsahegyi Kálmán iskolának a
Népliget u. 2, Alkotmány út 2-6. szám alatti épületét tartalmazza. A projekt összköltsége 38.926.838
Ft. A tervezett beruházás éves szinten 108 KWH villamos energia megtakarítást eredményezhet, ez
kalkulált eredmény. A megtakarításnak köszönhetően éves szinten 8.200 e Ft, ezáltal a 27.954.466 Ftos összes bekerülési önerő nagyjából 3,3 év alatt térül meg.
/Lehóczkiné Tímár Irén képviselő visszaérkezett az ülésterembe, jelen lévő képviselők száma 12 fő/
Nagyné Perjési Anikó megkérdezte, hogy magát a kivitelezést nem lehetne e szállítói finanszírozásra
tenni, akkor nem terhelné úgy az önkormányzatot az előfinanszírozása ennek a projektnek.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy a projekt kivitelezése illetve üzembe helyezése
ezeknél az épületeknél körülbelül mikorra várható, és hogy az idén eredményezhet e már
költségmegtakarítást?
Pardi László osztályvezető válaszában elmondta, hogy a pályázat költségei nagyrészt szállítói
finanszírozást eredményeznek. Utófinanszírozott a közbeszerzési díj lesz és a szükséges terveknek az
előkészítési költsége. A kivitelezési, műszaki záróaudit szállítói finanszírozással valósul meg. A
kivitelezés időszaka a pályázat elbírálásától függ. A pályázat legkorábban jövő hétfőn adható be, mely
valószínűleg meg is történik, a kiíró hatóság munkájától függ a kivitelezési időszak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
59/2013. (II. 14.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a KEOP-2012-4.10.0/A
kódszámú, Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c.
pályázati felhívás alapján, „Szociális feladatot ellátó épületek energiaigényének kielégítése
napelemes rendszer kiépítésével” címmel.
A projekt megvalósítási helyszínei az alábbiak:
- Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaaendrőd, Csárdaszállás, Hunya cím: 5500
Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5., Hrsz: 278/2
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Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaaendrőd, Csárdaszállás, Hunya cím: 5502
Gyomaendrőd, Blaha L. u. 2-6., Hrsz: 5039
- Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaaendrőd, Csárdaszállás, Hunya cím: 5502
Gyomaendrőd, Kondorosi út 1., Hrsz: 8406
A projekt tervezett forrásösszetétele: A projekt teljes beruházási költsége:46.403.045 Ft.
A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség (pályázatban elszámolható
költség): 46.403.045 Ft.
A beruházás megvalósításához biztosított önkormányzati saját erő összege: 6.960.457 Ft,
melyet Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2008. évben kibocsátott kötvényforrás terhére
biztosít.
A KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú pályázatban igényelt támogatás összege: 39.442.588 Ft,
mely a pályázatban elszámolható összes költség 85 %-a.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Várfi András polgármester
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
60/2013. (II. 14.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a KEOP-2012-4.10.0/A
kódszámú, Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c.
pályázati felhívás alapján, „Közfeladatot ellátó önkormányzati tulajdonú épületek
energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével” címmel.
A projekt megvalósítási helyszínei az alábbiak:
- Varga Lajos Sportcsarnok cím: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., Hrsz: 1587
- Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság cím: 5502
Gyomaendrőd, Fő út 2., Hrsz: 6291/1
A projekt tervezett forrásösszetétele:
A projekt teljes beruházási költsége:50.609.500 Ft.
A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség (pályázatban elszámolható
költség): 50.609.500 Ft.
A beruházás megvalósításához biztosított önkormányzati saját erő összege: 7.591.425 Ft,
melyet Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2008. évben kibocsátott kötvényforrás terhére
biztosít.
A KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú pályázatban igényelt támogatás összege: 43.018.075 Ft,
mely a pályázatban elszámolható összes költség 85 %-a.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Várfi András polgármester
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
61/2013. (II. 14.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a KEOP-2012-4.10.0/A
kódszámú, Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c.
pályázati felhívás alapján, „Villamosenergia-igény kielégítése napelemes rendszer kiépítésével
a gyomaendrődi nevelési-oktatási intézményekben” címmel.
A projekt megvalósítási helyszínei az alábbiak:
- Kis Bálint Általános Iskola cím: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181., Hrsz: 72/2
- Kis Bálint Általános Iskola cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 45., Hrsz: 1591
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Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda cím: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth
u. 7., Hrsz: 113
A projekt tervezett forrásösszetétele:
A projekt teljes beruházási költsége:42.698.892 Ft.
A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség (pályázatban elszámolható
költség): 42.698.892 Ft.
A beruházás megvalósításához biztosított önkormányzati saját erő összege: 6.404.834 Ft,
melyet Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2008. évben kibocsátott kötvényforrás terhére
biztosít.
A KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú pályázatban igényelt támogatás összege: 36.294.058 Ft,
mely a pályázatban elszámolható összes költség 85 %-a.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Várfi András polgármester
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
62/2013. (II. 14.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a KEOP-2012-4.10.0/A
kódszámú, Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c.
pályázati felhívás alapján, „Gyomaendrődi alap- és középfokú oktatási intézmények
villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal” címmel.
A projekt megvalósítási helyszínei az alábbiak:
- Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök
útja 43., Hrsz: 687
- Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Kollégium GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya cím: 5502 Gyomaendrőd, Népliget u. 2., Hrsz: 6241
- Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Kollégium GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya cím: 5502 Gyomaendrőd, Alkotmány u. 2-6., Hrsz: 6241
A projekt tervezett forrásösszetétele:
A projekt teljes beruházási költsége:46.652.672 Ft.
A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség (pályázatban elszámolható
költség): 46.652.672 Ft.
A beruházás megvalósításához biztosított önkormányzati saját erő összege: 6.997.751 Ft,
melyet Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2008. évben kibocsátott kötvényforrás terhére
biztosít.
A KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú pályázatban igényelt támogatás összege: 39.653.921 Ft,
mely a pályázatban elszámolható összes költség 85 %-a.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Várfi András polgármester
Fülöp Zoltán képviselő elmondta, hogy a hétvégén a Gyomaendrődi Labdarugó Sportegyesület
ismételten vendégül látja a nagyenyedi testvérváros labdarugóit illetve a város küldöttségét. Ennek
keretén belül szombaton délelőtt az endrődi sportpályán egy hármas tornát rendez az egyesület,
melyen részt vesz Nagyenyed, Mezőtúr és a gyomaendrődi labdarugók. Tisztelettel meghívta
polgármester urat, alpolgármester urat, jegyző urat, aljegyző urat, a Képviselő-testület tagjait és
minden kedves érdeklődőt.
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Szécsi Zsolt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 2013. február 24-én a Roma Polgárjogi
Szövetség a rasszizmus áldozatairól fog megemlékezni szentmise keretében az endrődi katolikus
templomban 17.00 órakkor, utána gyertyagyújtás lesz, mindenkit szeretettel várnak.
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

Márjalaki József
hitelesítő
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