Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
18/2006.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2006. november 2-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester
Babos László, Béres János, Dr. Busai György, Czibulka György, Gellai
Józsefné, Hangya Lajosné, Illés János, Izsó Csaba, Jakus Imre, Dr. Kovács
Béla, Dr. Palya József, Rácz Imre, Szabó Balázsné, Vass Ignác képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Havelda Jánosné, Tóth Lajosné, Uhrin Zoltánné, osztályvezetők, Csényi
István, Keresztesné Jáksó Éva ügyintézők,
Tárgyalási joggal: az egyes napirendi pontok megtárgyalásához meghívott
érintettek.
Paraizs Tamás a helyi Rendőrőrs parancsnoka, a helyi sajtó képviselői,
érdeklődő állampolgárok,
Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a mai napra összehívott képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket, a Jegyző, Aljegyző urat az intézmények vezetőit, az osztályvezetőket és a meghívottakat.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 17 főből jelen volt 16 fő. Császárné Gyuricza Éva
képviselő előzetesen jelezte, hogy kórházi kezelés miatt a mai ülésen nem tud részt venni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Gellai Józsefné és Béres János képviselőket.
Külön köszöntötte az ülésre meghívott - a képviselő-testület alakuló ülésén megválasztott- külsős, nem
képviselő bizottsági tagokat, akik a mai ülésen tesznek esküt a képviselő-testület előtt.
Felkérte Hack Mária, Szabados Ferenc, Dr. Lévai Mihályné, Timár Zsolt és Iványi Lajosné külsős
bizottsági tagokat az eskü letételére. Felkérte a jelenlévőket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek
felállni.
Az eskü szövegét előmondta Várfi András polgármester.
„Én ………………….. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek,
az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot megőrzöm,
megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint minden
igyekezetemmel Gyomaendrőd javát szolgálom.”
„Isten engem úgy segéljen”
Várfi András polgármester gratulált a külsős bizottsági tagoknak, majd javaslatot tett az ülés
napirendjére, mely a meghívóban leírtakkal azonos.
Felkérte a képviselőket döntsenek az ülés napirendjéről.
A képviselő-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
288/2006. (XI. 02.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozata
meg:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2006. évi I-III. negyedéves pénzügyi beszámolója
2. Közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodai feladat-ellátás áttekintése
3. CSODA VÁR Gyermekcentrum Alapítvány kérelme bölcsődei feladat-ellátási
megállapodás megkötésére
4. Városi Zene és Művészeti Iskola 2006/2007-es tanévre beiratkozott tényleges
tanulólétszáma
5. A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2005/2006. tanévről szóló
beszámolója
6. Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért beszámolója a Városi Képtár
épületének felújításáról
7. Városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumi feladatainak ellátása
8. Városi Egészségügyi Intézmény pályázata „az egészségügyi ellátórendszer
struktúraátalakításának támogatására, az intézményi átalakítások megkezdésére”
9. Vállalkozók házának működése
10. A 9 db belterületi út építése tárgyában kiírt közbeszerzés lezárása
11. A 2006. évi árvízvédekezés során károsodott önkormányzati tulajdonú utak
helyreállításával kapcsolatos vis maior kérelem
12. Pályázat közlekedésbiztonsági célú kerékpárút építésére és tervezésére
13. Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító programban való részvétel
14. Tájékoztató az új köztéri játszótér kialakításáról a Népligetben
15. Tájékoztató a Körösvölgyi Települések Regionális Szervezetének 2007-2009. közötti
időszak szúnyoggyérítési együttműködéséről, valamint a közbeszerzés kiírásáról
16. Gyomaendrőd belterületi csapadékvíz elvezetés, Endrődi három holtág összekötés”
beruházás kiegészítése
17. Bejelentések
Határidő: azonnal
Az első napirendi pont megtárgyalása előtt Várfi András polgármester a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentéssel kapcsolatban kérte a képviselők hozzászólásait.
A maga részéről a 186/2006.(VII.27.) KT. számú „Máté Tímea részére felajánlás az általa bérelt lakás
megvásárlására” tárgyú határozattal kapcsolatban tájékoztatta a képviselőket, hogy a jelentés
időpontjáig Máté Tímea nem fizette meg a vételár 20 %-ának megfelelő vételárrészt, mivel egészséges
gyermeknek adott életet, a lakásvásárlási szándékától nem állt el, amint lehetősége lesz, eleget tesz a
fizetési kötelezettségének.
A 220/2006.(IX.07.) Kt. számú „Enci ingatlanok értékesítése az Eco-Consult Hungary Kft.(Bp,
Bartók B. u. 60.) részére” tárgyú határozatra adott jelentéshez elmondta, az Enci értékesítéséről már a
bizottsági üléseken is beszélt. Az előző képviselő-testület által hozott határozat szerint 21 millió Ft+
ÁFA összegben értékesítésre kerülne az ingatlan a fent nevezett Kft. részére. A hozott határozat
érvényes és helyes, ugyanakkor az adásvételi szerződésben, melyet az előző polgármester írt alá és a
vevő jogi képviselője jegyzett ellen, megbontva szerepelnek a vagyontárgyak. Az egyik vagyontárgyra
meghatározott vételár – melyre a Német Nyílászáró Kft-nek van elővásárlási joga – indokolatlanul
magas ár, melynek elbírálása ugyan nem az ő feladata, viszont nagyvalószínűséggel a Kft. ezt a
szerződést meg fogja támadni. Amennyiben a bíróság úgy dönt, ez a szerződés érvénytelen lesz, így az
önkormányzat elesik attól a vételár előlegtől, amelyet a vevő már megfizetett, továbbá ettől az üzlettől.
Ebben az esetben az önkormányzatnak a későbbiekben gondoskodnia kell az épület értékesítéséről,
vagy más formában történő hasznosításáról.
A jelentéssel kapcsolatban a képviselők részéről hozzászólás, kiegészítés nem volt, azt egyhangú 16
igen szavazattal elfogadták, és az alábbi határozatot hozták.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
289/2006. (XI. 02.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 17/2006.(I.26.), 42/2006.(II.23.),
141/2006.(V.25.), 152/2006.(VI.29.), 180/2006.(VII.27.), 186/2006.(VII.27.),
220/2006.(IX.07.),
223/2006.(IX.14.),
224/2006.(IX.14.),
228/2006.(IX.14.),
230/2006.(IX.14.) és a 243/2006.(IX.14.) KT. számú határozatok végrehajtásáról szóló
jelentést elfogadta.
Határidő: azonnal
Ezt követően Várfi András polgármester tájékoztatta a képviselőket, a jelenlévőket az elmúlt ülés óta
eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
Október 20-án a Német testvérvárosból Schönekből két képviselő járt Gyomaendrődön, akik az általuk
összegyűjtött adományokat adtak át a Városi Gondozási Központ részére. Az adományok között
járóbotok, járókeretek, kerekesszék ágynemű, függöny és lakástextíliák szerepeltek, melyek mind
nagyon hasznosak az intézmény számára. Egy vacsora alkalmával megismerkedett a vendégekkel, és
elbeszélgettek arról, hogy a jövőben is változatlanul szeretnék a testvérvárosi kapcsolat fenntartását,
esetleges bővítését.
Szintén ezen a napon a Városi Könyvtárban Dinnyés József dalszerző és daltulajdonos által Határ
Győző Kossuth-díjas költő megzenésített verseiből összeállított műsor került megrendezésre. A mű
egy CD-n is meg fog jelenni, melynek kiadásához anyagi támogatást nyújtott az önkormányzat.
Az október 23-i Forradalom és Szabadságharc ünneplése szépen és rendezetten történt
Gyomaendrődön. A megemlékezés két helyszínen történt, melyet a jövőben szeretnének egy
helyszínre tenni. Az ünnepi műsort a Kis Bálint Általános Iskola diákjai adták, az ünnepi beszédet
Kovács Károly a Bethlen Gábor Szakképző Iskola nyugalmazott igazgatóhelyettese mondta el.
Október 25-28 –a között Nemzetközi Solymásztalálkozót rendeztek településünkön, melyre személyét
kérték fel a fővédnökségre. A solymászok mintegy 50 madárral voltak jelen, és nagyon jól érezték
magukat Gyomaendrődön. A vendégek száma kb. 100 fő volt, akik jó lenne, ha évről-évre
visszajárnának majd településünkre. A vadászterülettel is meg voltak elégedve, a vadászat során szép
teríték jött össze. Szombat délelőtt nagyszerű bemutatót tartottak a sportpályán, nagy volt az
érdeklődés.
Október 29-én az endrődi Könyvtárban Bella János Németországban élő, endrődi származású író
verseskötetét mutatta be maga a költő, és méltatta Dr. Dávid Imre polgármester úr, aki kezdeményezte
ennek a verseskötetnek a megjelentetését.
Október 31-én Dr. Csorba Csaba jegyző úrral részt vettek Mezőhegyesen egy Közlekedés
Mesterfokon vetélkedőn. A rendezvényen a polgármesterek és a jegyzők elméleti és gyakorlati
képességeikről adtak számot. A jegyző úrral a „nemes” III. helyezést érték el.
Egyéb bejelentése nem volt, megkérdezte az alpolgármester urat, a bizottság elnököket, képviselőket
van e napirend előtti hozzászólásuk.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke hozzászólásában megköszönte a Gyomaszolg
Ipari Park kft-nek, hogy a gyomai köztemetőben két új közkifolyót létesítettek. Régi kérés teljesült
ezzel, halottak napja alkalmával nagy segítséget jelentett, hogy most már a temető végén is vízhez
tudtak jutni az állampolgárok.
A továbbiakban megkérdezte a témában érintetteket, hogy a szennyvízhálózat kiépítéséből eredő
úthibák garanciális javítására sor kerül e még ebben az évben. A választókörzetében ez legalább négy
helyszínt érint. A Gyóni G.u. 1.sz. alatti lakóház előtt van egy nagy kátyú, a Gárdonyi G.u. egy kb. 22.5 méteres, a Kálvin J. utcán az útszéle végig le van szakadva, és a Széchenyi utcán is van javítani
való.
Emlékezete szerint arra az esetre, ha a kivitelező nem teljesítené a javításokat, úgy az önkormányzat
az erre elkülönített 10 millió Ft-ból végzi el azokat. Kérte Polgármester urat és a Városüzemeltetési
Osztályt, hogy az érintett lakosság jogos igényének próbáljanak meg érvényt szerezni még ebben az
évben.
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Dr. Csorba Csaba jegyző a fenti hozzászólásra reagálva hangsúlyozta, az utak kijavítására az
intézkedés megtörtént, megrendelésre került az Alterra Kft-től, aki a Strabak Kft-vel fogja elvégeztetni
a hibák kijavítását, melyre november hónap végéig kerül sor.
A továbbiakban Várfi András polgármester megadta a hozzászólás lehetőségét a meghívott
vendégeknek és az érdeklődő állampolgároknak.
Dezső Zoltán a 224/2006.(IX.14.)KT. számú „Gyomaendrődi Híradó ingyenes számának
megjelentetése” tárgyú határozattal kapcsolatban kérte az illetékeseket, hogy ellenőrizzék le ennek az
ingyenes számnak a megjelenését, számlázását, mivel a választási kampány időszaka alatt sokan
kifogásolták, hogy nem lehetett ezt az ingyenes számot megszerezni. Személyesen több olyan elárusító
helyet is felkereset, ahol rendszeresen terjesztik ezt az újságot, és mindenhol azt a választ kapta, hogy
feleannyi mennyiséget kaptak ebből a számból, mint a szokásos lapszám.
Mint ahogy a Polgármester úr is szólt róla probléma mutatkozik az Enci ingatlanok adásvételi
szerződésével kapcsolatban. Az így befolyó 21 millió Ft+ ÁFA bevételt, un. többlet bevételt javító
tételként szerepeltették az önkormányzat 2006 évi költségvetésébe. Nem igazán értette, hogy milyen
javító tétel lehet az, amely esetleg bírósági úton megtámadásra kerül. Ugyanakkor fontos ennek a
tételnek a sorsa amiatt is, mivel a leköszönő polgármester, Dr. Dávid Imre elszámolásának
fedezeteként is ez e tétel lett meghatározva. Amennyiben nem jön létre az adás-vétel, úgy mi lesz
ennek az elszámolásnak a biztosítéka, és azoknak az egyéb kiadásoknak, melynek kifizetése szintén
ebből a bevételből történt volna.
Az október 23-i ünnepi rendezvényeken személyesen is részt vett. A volt Szürke ház falán a táblaavató
alkalmával elhelyezett két koszorúból két nap után az egyik eltűnt. Kérdése volt ezzel kapcsolatban,
hogy e tekintetben valaki által történt e bejelentés az önkormányzat felé, tudható e, hová tűnt a másik
koszorú.
Az útjavításokat illetően elmondta, hogy néhány helyen már történtek javítások, viszont a Móricz Zs.
utat érdemes lenne megtekintetni az illetékeseknek, hogy ott milyen „minőségi” munka történt.
A Békés Megyei Hírlap ma megjelent számában, a Hirdetés rovatban „Mezőgazdasági összekötő utat
építettek AVOP- támogatással a gyomaendrődi Öregszőlőben „címmel nyilatkozott Dr. Dávid Imre
polgármester. Ma 2006. november 2-a van, ki akkor Gyomaendrőd Polgármestere?
Dr. Csorba Csaba jegyző Dezső úr utóbbi felvetéséhez kapcsolódóan hangsúlyozta, az, hogy ez a
cikk miért Dr. Dávid Imre neve alatt jelent meg, nem tudja, ugyanakkor az öregszőlői út átadása is már
elég régen volt. A felmerült kérdésre a hírlap szerkesztőjének kell majd választ adnia.
Ami a Gyomaendrődi Híradó ingyenes számával kapcsolatos kifogást illeti, ezt a lapot az
önkormányzat ugyan annyi példányszámban rendelte meg Bíró Károly főszerkesztőtől, mint ahány
példányban egyébként is meg szokott jelenni. A számlázás is ennek megfelelően történt. Az, hogy
esetleg kevés volt, vagy idő előtt elfogyott az értékesítési helyeken, arra majd a főszerkesztő úr tud
választ adni.
Az Enci ingatlanok eladásával kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondta, az önkormányzat ebben az
évben több többletbevételre is számolhat, amelyek között jelentős lesz az adótöbblet bevételek
nagysága, illetve más bevételek, elmaradt fejlesztések, amelyek fedezetet nyújtanak azoknak a
kiadásoknak a kifizetéséhez, amelyekre ez a képviselő-testület a megalakulása óta kötelezettséget
vállalt. Ennek megfelelően Dr. Dávid Imre volt polgármester részére is biztosítottak a kifizetések.
A Móricz Zs. út útépítésével kapcsolatban Fábián Lajos a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője tud
bővebb információval szolgálni. Itt kívánta hangsúlyozni, a járdajavítási és útjavítási feladatok
elvégzéséről a novemberi soron következő testületi ülésen fog beszámolni a szakbizottság és a kft.
Bíró Károly a Gyomaendrődi Híradó főszerkesztője hangsúlyozta, az ingyenes számból a szokásos
mennyiségben kaptak az elárusító helyek. Ingyenes számról lévén szó nyilván hamarabb elfogyott.
Várfi András polgármester véleménye szerint az újság körüli esetleges hiányosságok a választási
kampányt nem befolyásolták.
A Békés Megyei Hírlapban megjelent cikkel kapcsolatban hivatalos levélben fogja megkeresni a
főszerkesztőt, és kér magyarázatot a cikk megjelenésének körülményeiről.
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Az említett koszorú eltűnéséről nincs tudomása, azt nem jelezte senki. Lehet, hogy egy „rossz
diákcsínyről” van szó, éppen ezért az oktatási intézményeknek nagyobb hangsúlyt kell fektetni a
magyarságtudat nevelésére, az értékeink megőrzésének, tiszteletben tartásának fontosságára.
Egyéb napirend előtt bejelentés, hozzászólás nem volt, Várfi András polgármester rátért az első
napirendi pont ismertetésére.
1. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2006. évi I-III. negyedéves pénzügyi beszámolója
Várfi András polgármester az érdeklődők tájékoztatására elmondta, a beszámolót a Pénzügyi és
Gazdasági bizottság megtárgyalta. A beszámoló szerint a város pénzügyi helyzete elfogadható, az
intézmények többségének az 1-9 havi költséggazdálkodása is megfelelő, és olyan kitekintésről adnak
számot, amely szerint a költségvetést képesek tartani. A Városi Gondozási Központ költségvetésében
jelentős túlfinanszírozás mutatkozik, amely az első háromnegyedévben 13.474 E Ft, év végéig, pedig
16. 543 E Ft várható.
Itt kívánta felhívni az intézményvezetők figyelmét a költségvetési fegyelem fontosságára. Tudomásul
kell vennünk, hogy az idős emberekről nem csak ebben az évben, hanem azt követően is gondoskodni
kell, ugyanakkor a személyi konzekvenciát le kell vonni. Éppen ezért született az a javaslat az
előkészítők részéről, hogy az I-III negyedéves pénzügyi beszámoló kerüljön elfogadásra, viszont a
Városi Gondozási Központ vonatkozásában a forrás hiány kivizsgálására független könnyvizsgáló
megbízását rendeljék el. Egy intézmény vezetőjének nem akkor kell a problémát jelezni, amikor
kötelező a beszámoló, hanem azt megelőzően negyedév vagy fél év során meg van erre a lehetősége.
Hozzászólás, kérdés a képviselők és a témában érintett intézményvezetők részéről nem volt, a
képviselő-testület a beszámolót egyhangú 16 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
290/2006. (XI. 02.) KT sz. határozata
1. /
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2006. évi I- III.
negyedévi pénzügyi beszámolóját elfogadja.
2. /
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Városi Gondozási Központ vonatkozásában a
forrás hiány kivizsgálására független könyvvizsgáló megbízását rendeli el.
Határidő: azonnal, illetve 2006. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
2. Napirendi pont
Közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodai feladat-ellátás áttekintése
Várfi András polgármester elmondta, mint ismeretes városunkban az óvodák közhasznú társaság
formájában működnek. Az óvodavezetők jelzése alapján az előző képviselő-testület úgy döntött, hogy
ismét napirendjére tűzi az óvodák pénzügyi helyzetének vizsgálatát. Az előkészített javaslat szerint
egyformán egy 1-től nagyobb szorzószámmal a 2000 évhez képest 1.99 lett megszorozva az akkori
támogatás. Így most egyformára lett hozva valamennyi óvoda vonatkozásában, viszont a 2007 évi
költségvetés tárgyalása során felülvizsgálatra kerül, hogy az arányszámok megfelelőek e.
A véleményező bizottságok javaslata alapján javasolta a beterjesztett határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
291/2006. (XI. 02.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2006. szeptember 01. napjától a Közhasznú
Társaságok fenntartásában működő óvodák számára - az alábbi táblázat szerint többlettámogatást állapít meg azzal, hogy a 2007. évi költségvetés készítésekor a 2007. évre
szóló költségvetési törvény ismeretében az Önkormányzat az óvodák támogatási rendszerét
felülvizsgálja.
Óvodák
2006. szeptember 01. Bérleti díj egy főre eső Az
önkormányzati
napjától
megemelt összege Ft
támogatás egy hónapra
támogatás Ft/hó/fő
járó, egy főre eső
összege
Szabadság úti Óvoda
8557
1050
9607
Fő úti Óvoda
7363
771
8134
Százszorszép Óvoda
6567
624
7191
Vásártéri ltp. Óvoda
6169
1053
7222
Csemetekert Óvoda
6766
462
7228
Selyem úti Óvoda
6766
638
7404
Tulipános Óvoda
8557
784
9341
Margaréta Óvoda
6766
529
7295
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzati támogatás, a többlet támogatás
feltételeként az alábbiakat határozza meg:
- a maximális csoportlétszámok OKÉV engedéllyel 20 %-kal túlléphetőek: a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény előírásai megtartása m ellett a Százszorszép Óvodánál az 5
csoport helyett 4 csoport kialakítása lehetséges, ami jelentős bérmegtakarítást eredményez. A
csoportszám csökkentése a 2007/2008-as nevelési évre végrehajtható.
- 3 év életkor alatti gyermekre állami normatíva és önkormányzati támogatás nem igényelhető,
ezért többletkiadást jelent az óvodáknál, és szakmai szempontból sem indokolt a 3 év alatti
gyermek óvodai elhelyezése. A 2007/2008-a nevelési évre történő beiratkozásnál kell
figyelembe venni, ezt követően amennyiben az óvodavezető 3 év életkor alatti gyermeket vesz
fel az óvodába, úgy az Önkormányzat nem folyósítja az önkormányzati támogatást.
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
CSODA VÁR Gyermekcentrum Alapítvány kérelme bölcsődei feladat-ellátási megállapodás
megkötésére
Várfi András polgármester elmondta, Nagyné Simon Mária létrehozta a Csoda Vár Gyermekcentrum
Alapítványt, amely az endrődi településrészen kíván bölcsődét létrehozni. Az előkészítés során
megállapításra került, hogy a bölcsődére valóban igény van. A határozati javaslat tartalmazza, hogy a
bölcsőde létrehozását az alapítvány hogyan kívánja megvalósítani, illetve a képviselő-testület azt
milyen módon, milyen feltételek mellett támogatja.
Megkérdezte a képviselőket, az alapítvány jelenlévő képviselőjét van e kérdésük, kiegészíteni valójuk.
Dr. Csorba Csaba jegyző az előterjesztés 4. számú mellékletét ajánlotta a képviselő-testület
figyelmébe. Ez a melléklet a bizottsági üléseken még nem szerepelt. A véleményező bizottságok
támogatták, és támogatásra javasolták Nagyné Simon Mária szóban, majd írásban is benyújtott azon
kérelmét, miszerint a bölcsőde beindításához 1.086.880 Ft összegű visszatérítendő támogatást kér az
önkormányzattól. A támogatási szerződés tervezetben azokat a legfontosabb elveket fektették le,
amelyek ahhoz szükségesek, hogy megfelelő garanciát kapjon a testület arra, hogy a megítélendő
támogatás valóban arra a célra kerül felhasználásra, amire azt biztosítani kívánják. A támogatási
szerződés, mivel az ingatlan nyilvántartásba is bejegyzésre kerül, ügyvéd által ellenjegyzett okirat
lesz. Mivel a szerződés-tervezet a bizottsági tárgyalásokat követően készült, ezért ha az ellenjegyző
ügyvédnek olyan észrevétele lesz, amely alapjaiban módosítja a szerződést, úgy még aláírás előtt,
novemberben visszakerül a képviselő-testület elé.
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Ellenkező esetben a testület döntésének megfelelően azt Polgármester úr aláírja, és folyósításra
kerülhet a támogatás. Ezzel azt segítenék elő, hogy 2007. március 1-el a bölcsődei ellátás az endrődi
településrészen is induljon el.
A véleményező bizottságok azért is javasolták a határozati javaslatban megfogalmazott támogatások
folyósítását, mert a megvizsgált statisztikai adatok azt támasztják alá, hogy az endrődi részen is –
kisebb férőhellyel- igény van a bölcsődei ellátásra. A bizottságok mérlegelése szerint ezen a területen
sem árt egy viszonylagos verseny fenntartása az intézmények között.
Nagyné Simon Mária kuratóriumi elnök el kívánta mondani, hogy több mint egy éve munkálkodnak
azon, hogy az endrődi településrészen bölcsőde kerüljön kialakításra. A jövő héten már szeretné
benyújtani a működési engedély kérelmeket is, amelynek egyik feltétele a feladat ellátási szerződés
megkötése az önkormányzattal. Mint ahogy Jegyző úr is elmondta, a bölcsőde megnyitásához és a
tevékenység megkezdéséhez szükséges eszközök megvásárlásához még hiányzó pénzösszeg
biztosításához az önkormányzat segítségét kérte, mint visszatérítendő önkormányzati támogatás
biztosítása formájában. Itt kívánta megköszönni a bizottságok támogató hozzáállását. A támogatási
szerződés –tervezetben leírtakat az alapítvány részéről elfogadhatónak tartotta, mindössze azt kérte,
hogy a szerződés tényleges megkötésére december elején kerüljön sor, mivel a támogatás fedezeteként
megjelölt ingatlanra a jelzálogjog bejegyzés ekkortól válik lehetővé.
Várfi András polgármester lezárta a témát, „sok gyermeket” kívánt a kialakítandó bölcsődébe, majd a
kuratórium elnökének kérésére figyelemmel a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel javasolta
elfogadni, miszerint a 4. sz. melléklet szerinti támogatási szerződés megkötésére 2006. december
elején kerül sor.
A képviselő-testület a fenti javaslatra is figyelemmel, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
292/2006. (XI. 02.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a CSODA-VÁR Gyermekcentrum Közhasznú
Alapítvány számára a bölcsőde kialakításához, a szolgáltatás megindításához 1.086.880.-Ft
összegű visszatérítendő támogatást biztosít a határozat 4. számú mellékletében található
szerződésben foglalt feltételekkel.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert a határozat 4.
számú mellékletét képező szerződés megkötésére. Az alapítvány kérésére a támogatói
szerződés megkötésére 2006. december 04. napján kerül sor.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Csoda Vár Gyermekcentrum Alapítvány
(képviselője Nagyné Simon Mária Gyomaendrőd, Bethlen G. u. 22.) kérelmét támogatja, az
alapítvánnyal bölcsődei feladatellátás teljesítésére megállapodást köt 2007. január 02. napjától.
Az alapítvány kötelezettsége a bölcsőde működtetéséhez szükséges engedélyek beszerzése. A
megállapodás megkötésére a bölcsőde működési engedély kiadását követően kerül sor. Az
önkormányzati kiegészítő támogatás összege 12.850.-Ft/fő/hó.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert, hogy a feladatellátási megállapodást nyújtsa be a testület elé jóváhagyásra.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az alapítvány részére az alternatív napközbeni
gyermekellátás feladatainak teljesítéséhez a kért közhasznú foglalkoztatottat a közhasznú
foglalkoztatás helyzetének áttekintése után a mindenkori lehetőségeinek ismeretében
biztosítja.
Felelős: Várfi András polgármester – támogatói szerződés megkötése tekintetében
Várfi András polgármester – feladat-ellátási megállapodás tervezetének beterjesztése
Csoda Vár Gyermekcentrum Alapítvány – működési engedély beszerzése tekintetében
Határidő: 2006. december 15. – támogatói szerződés megkötése tekintetében
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2006. december 15. - működési engedély beszerzése tekintetében
2006. december 15. - feladat-ellátási megállapodás tervezetének beterjesztése
tekintetében
4. Napirendi pont
Városi Zene és Művészeti Iskola 2006/2007-es tanévre beiratkozott tényleges tanulólétszáma
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, a képviselő-testület feladata az intézményi
tanulólétszám jóváhagyása. Más oktatási intézmények esetében ez korábban megtörténhet, viszont a
zeneiskolába a beiratkozás szeptemberben történik, ezért a tanulólétszám jóváhagyására most kerülhet
sor. A határozati javaslatban szereplő táblázatok mutatják, hogy az egyes tagozatokon a
csoportszámok hogyan alakulnak.
A véleményező bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, és javasolták annak elfogadását.
Hozzászólás, kérdés hiányában felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
293/2006. (XI. 02.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szeptemberi beiratkozást
követően a tényleges létszámadatok ismeretében a 2006/2007. tanévben a Városi Zene- és
Művészeti Iskola intézményben az alábbi csoportszámok indítását engedélyezi:
-

Tánc tagozat
Képzőművészet
Zene tagozat
Bábművészet
tagozat

12 csoport
14 csoport
15 csoport
5 csoport

Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2005/2006. tanévről szóló beszámolója
Várfi András polgármester elmondta, egy igen széleskörű beszámolót készített a Gimnázium, mely
jól mutatja az iskola munkáját a tanulók által elért eredményeket.
Megkérdezte a témában érintetteket van e a hozzászólásuk, kiegészíteni valójuk.
Hozzászólás, észrevétel nem volt, a képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
294/2006. (XI. 02.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr. Kovács Béla a
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetőjének beszámolóját
a 2005/2006. tanévről.
Határidő: azonnal
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6. Napirendi pont
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért beszámolója a Városi Képtár
épületének felújításáról
Várfi András polgármester elmondta, a beszámolót a véleményező bizottságok elfogadásra javasolják
a Képviselő-testületnek.
A maga részéről javasolta valamennyi jelenlévőnek, hogy minél gyakrabban látogassák a képtárat.
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 16 igen szavazattal a
beszámolót elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
295/2006. (XI. 02.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Közalapítvány
Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Kuratóriumának a Városi Képtár épületének
felújításáról szóló jelentését.
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumi feladatainak ellátása
Várfi András polgármester elmondta, az Egészségügyi Intézmény Igazgató főorvosának jelzése
alapján az intézmény J1 besorolású klinikai laboratóriumának működési engedélye 2006. november
30. napjáig érvényes. Ezt követően már, mint J0 besorolással, azaz vérvételi jogosultsággal működhet
tovább, melyhez az előírt minimum feltételeket az intézmény biztosítani tudja egy szakasszisztens
foglalkoztatásával. A vérvételi helyként működő jogosultság a betegellátás szempontjából hátrányt
nem jelent, mert változatlanul itt helyben történik a vérvétel, az írásos lelet pedig 24 órán belül
rendelkezésre áll. Az önkormányzatnak, mint fenntartónak egy olyan laboratóriummal kellene
szerződést kötni, amely a további vizsgálatokat hosszútávon, magas szakmai színvonalon tudja
biztosítani.
A képviselőknek az ülés megkezdése előtt kiosztott tájékoztató anyag mutatja a laboratóriumi
vizsgálatok biztosítására érkezett ajánlatokat. Az ajánlatok Dr. Hajzer Ildikótól a szarvasi laboratórium
szakorvosától, és Prof. Fodor Lajostól a gyulai Pándy Kálmán laboratórium professzorától érkeztek.
Megkérdezte a képviselőket, majd az intézmény igazgató főorvosát Dr. Gedei Margitot van e
kérdésük, kiegészíteni valójuk.
Dr. Gedei Margit intézményvezető további kiegészítésként elmondta, a laboratórium működéséhez
szükséges tárgyi, személyi, épület minimum feltételeit előíró kormányrendelet szerint a működéshez
80m2 területű helyiséget kellene biztosítani, továbbá 2 felsőfokú végzettségű szakasszisztensre ezen
belül egy főállású szakorvosra van szükség. Jelenleg a laboratóriumi feladatellátást 2 fő
szakasszisztens látja el heti 10 órában szakorvosi felügyelet mellett. A laboratórium az ideiglenes
működési engedélyt ez idáig megkapta, mivel a szegedi minőségellenőrző intézet valamint a
szakfelügyelet az ellenőrzéseik során a végzett munkát minden esetben kifogástalannak és
megfelelőnek találta. Ennek alapján az ideiglenes működésre a meghosszabbítást ez idáig sikerült
megkapni. A 2 fő szakasszisztenssel a munkát el tudták végezni. Ezzel szemben a vonatkozó
jogszabály 8 fő létszámot ír elő. Az elmúlt évek során más szakterültek esetében inkább csökkentették
az asszisztensek létszámát, kivéve a laboratóriumokat, ahol inkább megemelték. Az előző és a
jelenlegi kormányzatnak is az az álláspontja, hogy a laboratóriumi központ kialakításával
megfoghatóbb és szakmailag magasabb színvonalon biztosítható az ellátás. A vidéki
„kislaboratóriumokat” fokozatosan meg kívánják szüntetni. A közelmúltban jó néhány ilyen
kislaboratóriumot már be is zártak. A megyei tiszti főorvos ígérete ellenére az intézmény
laboratóriuma a működési engedély hosszabbítását nem kapta meg, ezért elég rövid idő áll
rendelkezésre ahhoz, hogy ez ügyben intézkedés történjen.

340

Mint ahogy Polgármester úr is elmondta, a J0-s besorolásban csak vérvétel, vizeletvizsgálat és
vérsüllyedés vizsgálat végezhető. A változásból a lakosság igazán semmit nem vesz észre, hiszen a
vérvétel ugyan úgy történik, mint eddig, a leleteket másnap vagy még aznap délután megkapták,
megkapják a betegek. A beérkezett ajánlatok közül a gyulai laboratórium ajánlata annyival jobb, hogy
azokra a vizsgálatokra is itt helyben megtörténhet a vérvétel, amelyekért eddig a betegeknek be kellett
utazni akár Békéscsabára, akár Gyulára.
Az intézmény részéről soha nem merült fel annak gondolata, hogy létrehozzák a kormányrendelet
előírásainak megfelelő laboratóriumot, annál is inkább, mert a szükséges asszisztensi létszámot sem
tudnák biztosítani, ugyanakkor a 80 m2 alapterületű helyiség megépítésére sincs hely. Az előírt
laboratóriumi létszám éves bérkiadása legalább 15 millió Ft lenne, ezzel szemben a labor bevétele
maximum 11 millió Ft egy évben. A jelenleg alkalmazott két asszisztens bére 3-3,7 millió Ft/év ,
amely mellett éves szinten még így is mínuszosan működnek. A maga részéről mindig is
ésszerűtlennek találta a rendeleti szabályozás szerinti laboratórium kialakítását, mert az kihasználatlan
lenne. Ennek ellenére a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint az erre vonatkozó vizsgálatot
el fogja végezni.
Összességében, véleménye szerint a lakosság érdeke inkább az, hogy a betegek vérvizsgálatát egy
magasabb szintű laboratórium végezze. A gyulai laboratórium az ország tíz legjobb laboratóriuma
között szerepel. Hosszútávon a gyulai laboratóriumban biztosítottabbnak látszik a betegek ellátása,
mint a Szarvasiban. A két ajánlat összehasonlításából is látható, hogy az intézményre háruló költségek
kimutatása szerint a gyulai ajánlat elfogadása esetén a személyi feltételek nem jelentenének többlet
kiadást, sőt vállalnák 1 fő asszisztens foglalkoztatását, ugyanakkor a mintavételi eszközök biztosítása
+ 1.036.874 Ft –ot jelentene az intézménynek. Tehát mind anyagi szempontból, mind pedig a lakosság
szempontjából a gyulai laboratórium ajánlatát javasolta elfogadásra.
Várfi András polgármester összegezve az elhangzottakat elmondta, a képviselő-testület két lehetőség
közül választhat – a szarvasi vagy a gyulai laboratórium ajánlata között. Az intézmény által elkészített
összehasonlításból jól látható, hogy melyik ajánlatnak mi az előnye. A határozati javaslatok második
bekezdésében megfogalmazott azon feltétel, miszerint az intézményvezető asszonyt felkérik a
megfelelő labor kialakítása lehetőségének megvizsgálására a „röghöz ragadottság” miatt
fogalmazódott meg az előkészítők részéről. Szörnyű ugyanis, hogy a faluról elhordanak mindent,
központosítanak, még ha a labor vonatkozásában ez most a legcélszerűbb megoldás, de lehet, hogy
más- más területen a falu és a vidék leépülését jelentheti.
Dr. Palya József képviselő, és mint háziorvos véleménye szerint racionalizálás szempontjából is a
gyulai labor ajánlatának elfogadása lenne célszerű. Ezzel ugyanis olyan vizsgálati eredményekhez
jutnának másnap a betegek, amelyekre ma két héttel előtte be kell, hogy jelentkezzenek, és el kell,
hogy utazzanak Békéscsabára vagy Gyulára. Ugyanakkor itt a sürgős beavatkozást igénylő esetekben
az azonnali értesítést is megkapja a beteg.
Nem szólva arról, hogy az a beteg, akit mentővel visznek el a vérvizsgálatra, akár itt helyben is, előre
egy héttel ezt az igényt már be kell jelenteni a mentőállomásnál, a vidékre történő szállítást pedig még
korábban kell igényelni.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, majd lezárva a témát felkérte a
képviselőket, elsőként az 1. sz. lehetőségről szavazzanak, amely szerint a laboratóriumi
szakfeladatokhoz kapcsolódó munkák elvégzésére Dr. Hajzer Ildikó klinikai laboratóriumi
szakorvossal kötnek szerződést.
A képviselő-testület ezt a lehetőséget nem támogatta.
Ezt követően a Polgármester a 2. lehetőséget tette fel szavazásra, amely a gyulai Pándy Kálmán
Kórház laboratóriumával kötendő szerződést határozza meg.
A képviselő-testület ezt egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
296/2006. (XI. 02.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete tudomásul veszi a Városi
Egészségügyi Intézmény és a Szakmai Vezető Testület döntését, s a laboratóriumi
szakfeladatokhoz kapcsolódó munkák elvégzésére a gyulai Pándy Kálmán Kórház
laboratóriumával köt szerződést.
A Képviselő-testület felkéri Dr. Gedei Margit igazgató főorvos asszonyt a szerződéskötéssel
kapcsolatos feladatok előkészítésére, továbbá, hogy vizsgálja meg a megfelelő laboratórium
kialakításának lehetőségét, költségét, erre vonatkozó pályázati lehetőséget, és 2007. január 15ig a Képviselő-testületet írásban tájékoztassa.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Gedei Margit igazgató főorvos
8. Napirendi pont
Városi
Egészségügyi
Intézmény
pályázata
„az
egészségügyi
ellátórendszer
struktúraátalakításának támogatására, az intézményi átalakítások megkezdésére”
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy az intézmény pályázatot kíván benyújtani
az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatásra, az intézményi átalakítások
megkezdésére. A megvalósításhoz szükséges saját erő az intézmény rendelkezésére áll, az
üzemeltetéshez pályázott összeg 4.4 E Ft. Az önkormányzatnak, mint fenntartónak a pályázat
benyújtásának támogatásáról kell döntenie.
Megkérdezte a témában érintetteket, van e kérdésük, észrevételük.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselő-testületet támogassák a pályázat benyújtását a határozati
javaslatban leírtak szerint.
A képviselő-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
297/2006. (XI. 02.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Városi Egészségügyi
Intézmény „az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására, az
intézményi átalakítások megkezdésére” pályázatának benyújtását támogatja.
Nyertes pályázat esetén kezességet vállal arra, hogy a pályázatban foglaltak elmaradása esetén
a kiutalt összeg visszafizetésre kerül.
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
Vállalkozók házának működése
Várfi András polgármester elmondta, a határozati javaslatban leírtak szerint a Hősök u. 56. sz. alatti
vállalkozók házában 1.100.000 Ft értékben elvégzésre kerülnének a legszükségesebb karbantartási
munkák. Indokolt elvégezni az időszerű karbantartást, a tisztasági festést és a padozatnak a cseréjét.
Az udvaron minimális tereprendezés és néhány fa elültetésére is sor kerülne. Ugyanakkor a
falugazdászi feladatok ellátására az önkormányzat határozott időre közszolgálati jogviszonyt létesítene
Hofmanné Szabó Gabriellával, aki jelenlegi is ellátja az adminisztrációs feladatokat. A foglalkoztatása
4 órás részmunkaidős foglalkoztatás keretében történne 2006. október 1-től 2007. december 31-ig,
havi bruttó 40.500 Ft + járuléka illetmény erejéig.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, a fentiek támogatására.
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A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
298/2006. (XI. 02.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete indokoltnak és szükségesnek
tartja a Gyomaendrőd, Hősök út 56 sz. alatti ingatlanon elvégezni bruttó 1.100.000 Ft érték
erejéig a legszükségesebb karbantartási munkákat.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a munkák elvégzéséhez szükséges intézkedések
megtételére.
A Képviselő-testület egyetért továbbá, hogy Hofmanné Szabó Gabriellát szakfeladaton, havi
bruttó 40.500 Ft + járulékai erejéig ( ideértve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi
XXXIII. Tv. szerinti juttatásokat is) 4 órás részmunkaidős foglalkoztatás keretében, 2006.
október 1-től, 2007. december 31-ig alkalmazza.
A foglalkoztatásból adódó többlet költségek fedezetéül a képviselő-testület az ingatlan
értékesítésből származó bevételt jelöli ki.
A képviselő testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó
tervezet előkészítésekor a szükséges előirányzat módosítással járó intézkedéseket tegye meg.
Határidő: karbantartásra 2006. december 15.,
alkalmazással járó szerződés megkötésére 2006. november 15.
Felelős Várfi András polgármester
10. Napirendi pont
A 9 db belterületi út építése tárgyában kiírt közbeszerzés lezárása
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, 9 db belterületi út építésére közbeszerzési
eljárás került lefolytatásra. Az előző képviselő-testület a beruházás becsült értékét bruttó 70 millió Ftban határozta meg. Az ajánlattételi felhívásban megjelölt határidő lejártáig összesen 5 ajánlat érkezett
be, mely ajánlattevők mindegyike a 70 millió Ft-tól lényegesen magasabb ajánlati árat határozott meg.
A 70 millió Ft –on felüli rész fedezetére az önkormányzatnak nincs pénzügyi forrása, ugyanakkor a
lakosságra eső saját erős rész is jelentősen megnőne ezzel. Az, hogy az ajánlattevők miért ajánlottak
ilyen magas ajánlati árat – nem lehet tudni. Az előző képviselő-testület így is a tervezés során a
korábbi áraknál 10 %-al magasabb áron tervezte ezt a 70 millió Ft-ot, amelyből megítélésük szerint a 9
db belterületi útépítésnek ki kellene jönni.
Mindezekre figyelemmel a véleményező bizottságok azt javasolják a képviselő-testületnek, hogy az
elindított egyszerű közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredménytelenné, és a Kbt. 92. § c) pontja alapján
írjon ki új tárgyalásos eljárást az ajánlati ár csökkentése érdekében. Természetesen az új közbeszerzési
eljárás ugyan azon 9 db utca tekintetében kerülne lefolytatásra, azon változtatás nincs.
Az előterjesztett határozati javaslat tartalmazza az eljárás lefolytatásának feltételeit, valamint az előkészítő
munkacsoport és a Bíráló bizottság tagjainak személyére tesz javaslatot.
Amennyiben az eljárást sikerül a tervezet szerint lefolytatni, és a téli időjárás is kedvező lesz, úgy az
útalapok szinte „csúszás” nélkül elkészülhetnek.
Gellai Józsefné képviselő megkérdezte; a szakemberek látnak e esélyt arra, hogy a tárgyalásos eljáráson
sikerül a 70 millió Ft-hoz közeli árat kialkudni.
Csányi István alpolgármester válaszolva elmondta, az, hogy ez sikerülni fog nem biztos, viszont van
példa erre, hiszen ezt megelőzően a 26 db utca esetében is tárgyalásos eljárást folytattak, ahol 10
milliós nagyságrendben lehetett a beruházókkal tárgyalni. Azt valóban nem tudjuk, hogy az
ajánlattevők részéről miért volt ilyen magas az ajánlati ár, viszont nagy valószínűséggel a tárgyalásos
eljáráson is ezek az ajánlattevők fognak részt venni, akiknek tavasszal nyilván nagy szükségük lesz a
munkára, ezért hajlandóak lesznek árat csökkenteni. Ugyanakkor az nem biztos, hogy a 70 millió Ft
elegendő lesz, de az önkormányzat szempontjából nem mindegy, hogy 10-12 millió Ft-al lesz
kevesebb, nem szólva arról, hogy egy 90 millió Ft-os bekerülési összeg esetén a lakossági saját erő is
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jelentős lenne. Egy-egy utca esetében ez 130-140 e Ft lenne ingatlanonként, amit az érintett lakók
biztos nem vállalnának fel.
A műszaki tartalmat tekintve, azzal nincs különösebb gond, mivel az útalapot bármikor el tudják
készíteni. Műszaki ellenőr kérdése az, hogy a tömörítés megfelelő e vagy sem.
Összegezve: jelen esetben az önkormányzatnak a tárgyalásos eljárást le kell folytatni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a maga részéről egyetértett a határozati javaslatban leírtakkal. A
lakossági saját erő csökkentése érdekében is le kell folytatni ezt a tárgyalásos eljárást. Az érintett utcák
lakói már nagyon várják az út megépítését. A választókörzetében a Budai N. A. u. II. ütemében
érintett.
Fontosnak tartotta, és egyben kérte a jelenlévő sajtó képviselőit, hogy az újságban ne úgy jelentessék
meg, hogy nem készül el az út, hanem azt írják le, hogy a lakosságra eső saját erős rész csökkentése
érdekében új eljárás lefolytatására kerül sor. A tavasz folyamán el fog készülni, melyre a következő
évi költségvetésben a fedezet is biztosított lesz.
Várfi András polgármester hangsúlyozni kívánta, hogy az útalap fog később elkészülni, ami akkor
lesz jó minőségű, ha szakszerűen készítik el, megfelelő tömörítést kap.
További hozzászólás, kérdés a témával kapcsolatban nem volt a Polgármester felkérte a képviselőket a
határozati javaslat 1-4 pontját az előterjesztés szerint fogadják el.
A képviselő-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
299/2006. (XI. 02.) KT sz. határozata
1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd 9 db belterületi utca útépítése
tárgyában indított és KÉ-19208/2006. számon megjelent hirdetményes egyszerű közbeszerzési
eljárást a Kbt. 92. § c) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, mivel egyik ajánlattevő
sem nyújtott be az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel
megfelelő ajánlatot.
2. Mivel a Képviselő-testület a tervezett 70.000.000,- Ft bekerülési költség feletti összeg erejéig
nem képes kötelezettséget vállalni utasítja a polgármestert, hogy az útépítés tárgyában a
vállalási ár csökkentésének érdekében új tárgyalásos egyszerű eljárás lefolytatását
kezdeményezze.
3. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 9 db belterületi lakóút útépítése tárgyában
ismételten indított közbeszerzési eljárás Előkészítő Munkacsoport tagjait az alábbiakban
határozza meg:
Csányi István
Béres János
Izsó Csaba
Paróczai Zoltán
Tóthné Gál Julianna
4. A Képviselő-testület a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás Bíráló
Bizottságának tagjait az alábbiakban határozza meg:
Várfi András
Csányi István
Izsó Csaba
Hangya Lajosné
Császárné Gyuricza Éva
Vass Ignác
Paróczai Zoltán
Határidő: 2006. december 30.
Felelős: Várfi András polgármester
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11. Napirendi pont
A 2006. évi árvízvédekezés során károsodott önkormányzati tulajdonú utak helyreállításával
kapcsolatos vis maior kérelem
Várfi András polgármester elmondta, mint az előterjesztésben lévő táblázatból is látható az
önkormányzati tulajdonú utakban keletkezett károk helyreállítására ez idáig a kapott támogatás 0 Ft.
Ugyanakkor felsorolásra került, hogy melyek azok az utak melyek helyreállításának támogatása
érdekében utólag vis maior támogatást nyújtanánk be a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz.
Ezen utak közül leglényegesebb a Kocsorhegyi út, mivel ez az út lakóingatlanok megközelítését
kellene, hogy biztosítsa.
A határozati javaslatban leírtak szerint a képviselő-testület kijelenti, hogy a helyreállítási költségek 10
%-át az önkormányzat költségvetéséből biztosítja, ugyanakkor utasítja a Polgármestert, hogy a Békés
Megyei Területfejlesztési Tanácshoz vis maior igénnyel lépjen fel az árvízvédekezés során károsodott
önkormányzati tulajdonú utak helyreállításának támogatása érdekében.
Illés János képviselő a maga részéről nem igazán értett egyet azzal, hogy az elszállásolt katonák dupla
annyi értékű kárt okoztak az érintett intézményeknek, mint amennyibe egyébként az elszállásolásuk
került. Ha figyelembe vesszük a károsodott utak listáját, látható, hogy három útnak a helyreállítási
költsége együttesen nem tesz ki akkora összeget, mint az épületekben okozott károk összege.
Dr. Csorba Csaba jegyző a felvetésre reagálva elmondta, az épületekben keletkezett károk felmérésre
befejeződött, a katasztrófavédelem szakértői azokat megtekintették. Az intézményi károk alatt a
sportcsarnoknál a művelődési központnál és a volt KISZ tábornál bekövetkezett károkat kell érteni. A
katonai véderő ezeknél az intézményeknél került elszállásolásra. A katasztrófavédelem részéről az
önkormányzat által előzetesen bejelentett károk közül a sportcsarnok padozatára és a vizesblokkjára
lejelentett károk nem kerültek elfogadásra, azt csak csökkentett mértékben vették figyelembe. A
művelődési háznál egy csekélyebb mértékű kár lett jelentve, míg a KISZ tábornál jelentősebb volt a
kár nagysága, amit a katasztrófavédelem egy az egyben el is fogadott.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában, a fenti hozzászólásokra is figyelemmel
felkérte a képviselőket a határozati javaslat 1-4. pontjának elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
300/2006. (XI. 02.) KT sz. határozata
1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2006. áprilisban kialakult rendkívüli állapottal és
veszélyhelyzet kihirdetésével járó árvíz során károsodott önkormányzati tulajdonú utak
helyreállítási költségét 80.459.000,-Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület továbbá
megállapítja, hogy a káresemény bejelentése és a GKM által közreadott adatlapok benyújtása
2006. május 25.-ig megtörtént.
2. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kijelenti, hogy az utak helyreállításával kapcsolatos
költségek teljes finanszírozására 2006. évi költségvetésében forrással nem rendelkezik. A
költségeket saját erőből fedezni az önkormányzat nem képes. A képviselő-testület
megállapítja továbbá, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tulajdonát képező
létesítmények vonatkozásában általános biztosítással rendelkezik, amely az árvízi
védekezésből eredő kártételek biztosítását nem tartalmazza. A biztosító az árvízvédekezési
kárból eredő biztosítási eseményeket nem ismeri el. A testület kijelenti, hogy az utakkal
kapcsolatos tevékenységeket, illetve feladatokat más önkormányzati tulajdonú ingatlanon
ellátni nem képes.
3. A Képviselő-testület tekintettel az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által
adott tájékoztatásra utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú utakban
keletkezett károk helyreállítási összegének 90 %-val, azaz összesen 72.413.100,- Ft összegben
a 295/2005. (XII. 23.) Kormányrendelet 13-14. §-a alapján vis maior támogatási igényt
nyújtson be a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz.
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4. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a károk helyreállítási költségének 10 %-át, azaz
8.045.900,-Ft-ot Gyomaendrőd Város Önkormányzata költségvetésében biztosítja.
Határidő: 2006. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
12. Napirendi pont
Pályázat közlekedésbiztonsági célú kerékpárút építésére és tervezésére
Várfi András polgármester a jelenlévő érdeklődők tájékoztatására elmondta, a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal egyetértésben – az
Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzatból a kerékpárutak fejlesztésének támogatására felhasználható
kerete terhére pályázatot hirdet kerékpárutak építésének, valamint engedélyezési terv készítésének és
engedélyeztetésének támogatására.
Gyomaendrőd két pályázatot kíván benyújtani a fenti felhívás alapján. Az egyik a Bajcsy úttól a
Szabadság térig tartó szakasz megépítésére a jelenlegi kerékpár út folytatására, melyre az engedélyes
terv rendelkezésre áll. A másik a Kodály úttól a Hídfőig, illetve a Hídfőtől a Bónom-zughoz vezető út
kezdetéig tartó kerékpárút tervezésére. A pályázatok benyújtásának feltétele, hogy a pályázó
önkormányzatnak rendelkeznie kell kerékpáros közlekedési hálózati tervvel/koncepcióval. Mivel
önkormányzatunk még nem rendelkezik ilyen koncepcióval, így annak elkészítésével megbíztuk
Zsilák Zoltán tervezőt, aki rövid határidő alatt vállalta annak elkészítését 350.000 Ft+ÁFA összegért.
A pályázat elkészítésére, illetve benyújtására rendelkezésre álló igen rövid határidő miatt újabb - a
bizottsági üléseken elhangzott javaslatokat már nem tudtak beépíteni, viszont az elkészült koncepció
lehetőséget ad arra, hogy a későbbiekben megjelenő ilyen irányú pályázatokon már lépni tudunk. Jó
lenne, ha a jövőben a városban közlekedő kerékpárosok biztonságos kerékpárúton közlekedhetnének.
Hozzászólás, észrevétel a jelenlévők részéről nem hangzott el, a Polgármester felkérte a képviselőket
az 1-3. határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
301/2006. (XI. 02.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium – az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal egyetértésben – az
Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzatból a kerékpárutak fejlesztésének támogatására
felhasználható kerete terhére kiírt útmutató alapján, gyomaendrődi közlekedésbiztonsági
kerékpárút (Bajcsy-Zs. út – Szabadság tér közötti szakasz) építésének támogatására.
Önkormányzatunk a saját forrást, a beruházás 40%-át, 25.657 ezer forintot a 2006. évi
költségvetési rendelet alapján 2007. évre biztosítja.
A beruházás összköltsége (100%):
Igényelt támogatás (60%):
Saját erő (40%):

64.142 eFt
38.485 eFt
25.657 eFt

A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2006. november 2.
Felelős: Várfi András polgármester
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
302/2006. (XI. 02.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium – az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal egyetértésben – az
Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzatból a kerékpárutak fejlesztésének támogatására
felhasználható kerete terhére kiírt útmutató alapján, gyomaendrődi közlekedésbiztonsági
kerékpárút (Kodály Z. utca – Bónom-zugi bekötőút közötti szakasz) tervezésének és
engedélyeztetésének támogatására.
Önkormányzatunk a saját forrást, a beruházás 50%-át, 6.834 ezer forintot a 2006. évi
költségvetési rendelet alapján 2007. évre biztosítja.
A beruházás költsége (100%):
Igényelt támogatás (50%):
Saját erő (50%):

13.668 eFt
6.834 eFt
6.834 eFt

A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2006. november 2.
Felelős: Várfi András polgármester
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
303/2006. (XI. 02.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata elfogadja a Zsilák Zoltán tervező által készített, ÚT-266
tervszámú, Gyomaendrőd Város Kerékpáros Közlekedési Hálózati Koncepcióját.
Határidő: 2006. november 2.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester a fenti témához kapcsolódóan tájékoztatásként elmondta, hogy az
építéshatóság előtt szerepel a Közútkezelő Kht. Igazgatóságának egy beadványa az endrődi közúti híd
felújítására vonatkozóan. A beadvány szerint ők nem gondolnak se a gyalogosokra, se a
kerékpárosokra, mivel a híd két szélén 0.75 m szélességű közlekedő sávot hagynak. A híd felújítását a
város úgy szeretné, ha ott biztonságos helye lenne akár a gyalogosoknak, akár a kerékpárosoknak.
13. Napirendi pont
Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító programban való részvétel
Várfi András polgármester hangsúlyozta, évekkel ezelőtt az akkori képviselő-testület is egyik
legfontosabb feladatnak tartotta a város egészséges ivóvízzel való ellátását. Ezt követően valósult meg,
meg az, hogy a város lakói a Körös-Maros Hordalékkúpról érkező ivóvizet fogyaszthatja. Mint az
előterjesztésből is olvasható, hiába érkezik az egészséges ivóvíz, az elöregedett vezetékek,
szerelvények miatt az ivóvíz minősége romlik, sok helyen nem teljesíti a vonatkozó kormányrendelet
által meghatározott paramétereket. Az előző képviselő-testület 2005-ben döntött arról, hogy részt
kíván venni az összesen 204 települést érintő Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító programjában.
A program konzorciumi tanácsába az önkormányzat képviseletét ez idáig Dr. Dávid Imre volt
polgármester látta el.
A határozati javaslat szerint a konzorcium konzorciumi tanácsába személyét delegálná a képviselőtestület.
Megkérdezte a jelenlévőket, a témában érintett előterjesztőket van e kérdésük, kiegészíteni valójuk.
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Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
304/2006. (XI. 02.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító
Konzorcium Konzorciumi Tanácsába Várfi András polgármestert delegálja.
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
Tájékoztató az új köztéri játszótér kialakításáról a Népligetben
Várfi András polgármester elmondta, az endrődi településrészen a Népligetben egy játszótér kerülne
kialakításra, melyre az ott lévő Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola kisdiákjai is igényt
tartanak, ugyanakkor bízunk abba, hogy a nagyobb diákok azt nem rongálják majd.
A játszótér kialakítására jelenleg nincs forrás előirányzat az önkormányzat éves költségvetésében,
viszont a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány jelezte a Polgármesteri Hivatal felé támogatási
szándékát. Az alapítvány az engedélyezés-kivitelezés költségét 100%-ban támogatja, amennyiben a
hivatal elvégzi a megvalósítással kapcsolatos feladatokat. Éppen ezért jó lenne, ha az iskola nagyobb
diákjai megértenék azt, hogy az iskola komoly összeggel járul hozzá a játszótér kialakításához, így
megbecsülnék azt.
Dezső Zoltán a fentiekhez kapcsolódóan véleménye szerint visszatartó erejű lehetne az esetleges
rongálókkal szemben a játszótéren egy tábla elhelyezése, melyre felírnák, hogy azt ki, milyen
szervezet hozta létre és „kérjük megbecsülni.” Sok településen látott már ilyen feliratú táblát
elhelyezve.
Várfi András polgármester hasznosnak ítélte a fenti véleményt, személyes felelősségének tette ennek
a táblának a megvalósulását, kihelyezését.
További hozzászólás, észrevétel nem volt a Polgármester felkérte a képviselőket támogassák a
játszótér kialakítását az előterjesztésben leírtak szerint.
A képviselő-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
305/2006. (XI. 02.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az új köztéri játszótér kialakítása a
Népligetben szóló tájékoztatót tudomásul vette.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
Tájékoztató a Körösvölgyi Települések Regionális Szervezetének 2007-2009. közötti időszak
szúnyoggyérítési együttműködéséről, valamint a közbeszerzés kiírásáról
Várfi András polgármester elmondta, hogy a 2007-2009 közötti időszak tagtelepüléseinek területén
végrehajtandó biológiai-kémiai szúnyoggyérítések tervezete valamint a pályázatban szereplő
kezelések száma alapján a közbeszerzés értéke minimum 150 millió Ft, mely összeget meghaladja a
közösségi közbeszerzési értékhatárt, ezért a közbeszerzési pályázat kiírásához hivatalos közbeszerzési
szakértőt kell igénybe venni.
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Ennek megfelelően a tagtelepülésekkel egyeztetve elkészítettük a szakértői kiválasztásához az ajánlati
felhívást, és azt a következőknek küldtük meg: Dr. Varga Imre ügyvédnek, KÖVITE PLUS Kft –nek
és Dr. Puskás János jogi szakértőnek.
A közbeszerzési szakértői feladatok ellátására a tagtelepülések önkormányzatainak polgármestereiből
álló bizottság a beérkezett pályázatok bontását 2006. október 12-i ülésén elvégezte. A Kövite-Plusz
Kft. időközben leterheltsége és más irányú elfoglaltságai miatt visszalépett az ajánlatával. Ennek
megfelelően a polgármesterekből álló közbeszerzési bizottság a két ajánlatból fogja kiválasztani a
legalacsonyabb és érvényes ajánlatot tevő alkalmas ajánlattevőt.
A véleményező bizottságok javaslatára figyelemmel felkérte a képviselőket a tájékoztató elfogadásra.
A Képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
306/2006. (XI. 02.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Körösvölgyi Települések Regionális Szervezetének
2007-2009. közötti időszak szúnyoggyérítési együttműködéséről, valamint a közbeszerzés
kiírásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
16. Napirendi pont
Tájékoztató a „Gyomaendrőd belterületi csapadékvíz elvezetés, Endrődi három holtág
összekötés” beruházás kiegészítéséről
Várfi András polgármester elmondta, mint ahogy az írásos tájékoztatóból is olvasható a beruházás
szakaszosan kerül megvalósításra. A munkálatok során, a holtágak 1 m átmérőjű, zárt csatornával
kerülnek összekötésre a holtágvégeknél, amelyek biztosítják a szabad vízmozgást a holtágak között. A
vízpótlást a Fűzfás-zug felső végénél létesítendő szivornya, míg a vízkivételt a Rév-zug alsó végénél
megépítendő szivattyú-telep biztosítja. Az így létrehozott vízmozgás „átmossa” a három holtág
medrét, megszüntetve a „pangó” vízfelületeket, javítva a vízminőséget. A mederben felhalmozódott
lágyiszap kotrással eltávolításra kerül.
A belvíz-mentesítés és kezelés az új szivattyúteleppel gazdaságosabbá és biztonságosabbá válik, mivel
azt egy új, korszerű, megfelelő kapacitású szivattyútelep végzi az eddigi három elavult szivattyútelep
helyett.
Megkérdezte a képviselőket, a véleményező bizottság elnökét van e szóbeli kiegészíteni valójuk.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a tájékoztató elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
307/2006. (XI. 02.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a „Gyomaendrőd belterületi csapadékvíz
elvezetés, Endrődi három holtág összekötés” beruházás kiegészítéséről szóló tájékoztatót
elfogadta.
Határidő: azonnal
A bejelentések előtt Várfi András polgármester elmondta, az előző képviselő-testület és az azt
megelőző testület is éves munkaterv szerint dolgozott. A leköszönő testületnek ez év október hónapig
szólt a 2006 évi munkaterve.
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Mindezek alapján javasolta a képviselő-testületnek, hogy 2007 évre készítsen munkatervet, mely
megítélése szerint mind a testület, mind a hivatal munkáját kiszámíthatóbbá teszi. Segíti a munkát
azon okból is, hogy az egyes napirendek megfelelő előkészítésére az idő biztosítottá válik.
Felkérte a képviselőket, hogy a tárgyalandó napirendekre vonatkozó javaslataikat 2006. november 30ig szíveskedjenek megtenni, amely alapján a 2007 évi munkatervet a képviselő-testület a decemberi
ülésén elfogadhatja. Természetesen a munkatervtől a képviselő-testület eltérhet, a napirendi pontok
megtárgyalását megváltoztathatja, más napirendek tárgyalását is kitűzheti.
Bejelentések
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az önkormányzatnak lehetősége van
arra, hogy bár mikor pénzintézetet válasszon. Mint ismeretes a város pénzügyeit hosszú időn keresztül
az OTP kezelte, jelenleg az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet. A bizottság elnöki megbeszélésén
október 31. napjáig kapott határidőt a pénzintézetekkel történő tárgyalásra, ajánlataik bekérésére. A
rövid határidőre tekintettel kérte a képviselőket, hogy a feladat elvégzésére a határidőt hosszabbítsák
meg november végéig, mely eredményről a testület november 30-i ülésén fog beszámolni.
Felkérte továbbá az egyéni választókörzetek képviselőit, hogy a körzetükre vonatkozóan írásban
nyújtsák be ötleteiket, a megvalósítandó feladatokat. – Út, járdaépítés, azok állapota, szemét
elhelyezésének problémája (Szélmalom utca, Ridegváros) stb.
Az 1956. október 23-i Forradalom és Szabadságharcban aktívan résztvevő, gyomaendőrdi
állampolgárok keresték fel azzal a szándékkal, hogy 2006. december 12-én egy emléktáblát
szeretnének elhelyezni a Városháza falán, az akkori sortűzre való megemlékezés céljából. A levéltári
adatok beszerzését követően ezen civil kezdeményezőknek lehetőséget biztosítanának a tábla
elhelyezésére.
A helyi sajtót illetően, a jövőben szeretné, ha Gyomaendrődön megfelelő sajtótermék lenne. A
Gyomaendrődi Híradó novemberi száma még a megszokott formában jelenne meg, viszont a
karácsonyi számot már szeretnék egy újság formájú, 8 oldalas, újságpapír minőségben és ingyenesen
minden háztartásba eljuttatni. A részletek vizsgálata már folyamatban van, a törekvés az, hogy minden
gyomaendrődi állampolgár korrekt tájékoztatásban részesüljön.
Az elképzelés szerint az újság társadalmi szerkesztőbizottság által kerülne szerkesztésre – többen
írnának bele – érdekesebb, olvasmányosabb lenne.
2007. január 1-én 25 éves lesz Gyomaendrőd, mely évfordulót megfelelő módon meg kellene
ünnepelni. Ehhez kért javaslatokat, - a közeljövőben az idegenforgalomban, vendéglátásban érdekelt
helyi vállalkozókat is meg fogja keresni javaslat, ötlet kérés céljából.
A képviselő-testület a polgármesteri bejelentéseket tudomásul vette.
Dr. Csorba Csaba jegyző a képviselő-testület figyelmébe ajánlotta az ülés megkezdése előtt kiosztott
szakszervezeti beadványt, az egészségügyben és a szociális ágazatban dolgozók demokratikus
szervezete gyomaendrődi alapszervezetének beadványát. Bizonyos félreérthető dolgok, melyeket
szükséges tisztázni. A pénzügyi helyzet értékelése során megállapítható, hogy évvégéig a Gondozási
Központ túlfinanszírozottá válik jelentős mértékben. A könyvvizsgálók bevonásával megállapítható,
hogy mi ennek az oka és a szükséges intézkedéseket ez által meg lehet tenni, de a probléma ezzel nem
oldódik meg. Többször volt már egyeztetés a pénzügyi osztály, polgármester úr és a gondozási
központtal, hogy hogyan lehetne ezt a hiányt csökkenteni, mi az ami teljesíthető, de ezáltal az idősek
ellátása nem szenvedhet hiányt. A közalkalmazotti törvény szerint a 2%-os teljesítményértékelésre
biztosított fedezetet nem lenne célszerű kiosztani, hiszen akármilyen egyéb területen jó munkát
végzett az intézmény, csak van költségvetési hiány. Maga a 2%-os összeg megtervezése kötelező az
intézménynek, azonban ha az intézmény kollektív szerződésben erre nem tett ígéretet, akkor ez nem
kiosztható alanyi jogon, hanem méltányossági alapon. A tárgyaláson abban maradtak, hogy a szociális
munkások napját meg kell tartani, ehhez a szükséges fedezetet biztosítani kell.
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Akik kimagasló munkát teljesítettek, természetesen csökkentett létszámban részükre a szükséges
elismerést meg kell tenni, mert ennek célja, hogy a közalkalmazottakat ösztönözze a további jó
munkára. Konkrét válasz a szakszervezet részére, hogy teljes terjedelmében nem vonják el ezt az
összeget.
Gellai Józsefné képviselő, és mint intézményvezetője tájékoztatta a jelenlévőket, hogy hétfőn
délutánra hívta össze a középvezetőkből álló testületet, ahol elmondták a gondokat és felvetették, hogy
miből lehetne jelentős, közel 6 millió Ft-os megtakarítást decemberig elérni. A középvezetők
egyértelműen megértették a problémát, elmondták, hogy jó volt a tavalyi 2%-os ösztönző pótlék, de ha
nincs, akkor nincs. Ahol az egységvezetők igényelték az ösztönző pótlékot, kedden délután
egyeztettek és mindenki egyetértett azzal, ha nem tudnak most ilyen pótlékot biztosítani, akkor nem
lesz. Befolyásolják még a költségvetési hiányt szobaeladások, eddigi függőben lévő szobaeladások. A
kedd délutáni egyeztetések folyamán elhangzott beszélgetésekből levonható, hogy a kollektívának
nem ez a véleménye, ami a jelen levélben szerepel.
Várfi András polgármester elmondta, hogy nem kell minősíteni a levélíróját, ezt az egészségügyben
és szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke írta alá. Neki képviselni kell a dolgozókat,
akik megválasztották a szakszervezet elnökévé. A napirendi pontok ismertetésénél ezt azért nem
említette, mert ez a levél nem befolyásolja a határozati javaslatot. Az intézményvezető és az
intézmény vezetése tartózkodjanak ettől a 2%-os teljesítményértékeléstől, mert munkáltatóként nem
támogatja, de mint a beosztottak vezetője, saját felelőssége, hogy erről hogyan dönt, milyen formában
kapják meg a dolgozók ezt az ösztönző bérpótlékot.
További a nyilvános ülésre szóló napirendi pont nem volt, a Polgármester tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján az alábbi napirendek megtárgyalására zárt ülés keretében
kerül sor.
1. Óvodás korú gyermek elhelyezésének engedélyezése a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola Diákotthonában
2. Temetési segély elutasító határozat ellen érkezett fellebbezés
3. Rendszeres szociális segély ügyben érkezett fellebbezés elbírálása
4. Normatív lakásfenntartási támogatás ügyében érkezett fellebbezések
5. Rendkívüli gyermekvédelmi /beiskolázási/ támogatás megállapítása iránti kérelem
elutasítása miatt érkezett fellebbezés
6. GYOMAKÖZSZOLG Cégbírósági bejegyzéséről tájékoztatás, felügyelő bizottság
tagjainak visszahívása és új felügyelő bizottsági tagok megválasztása, alapító okirat
módosítása
7. GYOMASZOLG Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottsági tagságára megbízás adása
8. Liget Fürdő Kft. Felügyelő Bizottsági tagságának megbízása, alapító okirat módosítás
9. Békés Megyei Vízművek Zrt. igazgatósági tagságra történő megbízás adása
10. Önkormányzati képviseletre adott megbízások visszavonása
További bejelentés, hozzászólás nem lévén a polgármester megköszönte a jelenlétet és a nyilvános
ülést bezárta.
K. m. f.
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Gellai Józsfené
hitelesítő

Béres János
hitelesítő

351

352

