Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
21/2006.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2006. november 30-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester
Babos László, Béres János, 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,
Szabóné Galambos Éva és Jakucs Mária jegyzőkönyvvezetők

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 16 főből jelen volt 15 fő. Császárné Gyuricza Éva
képviselő előzetesen jelezte, hogy kórházi kezelés miatt a mai ülésen nem tud részt venni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Szabó Balázsné és Csányi István képviselőket.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a zárt ülésen megállapította a képviselő-testület a jogszabályok és a
rendelkezésre álló iratok alapján, hogy Dr. Busai György jegyzői munkája és képviselői munkája
között összeférhetetlenség áll fenn és ezt a képviselő-testület kimondta. Ezt követően a Gyomaendrőd
Város Fejlődéséért Egyesület új képviselőt állít, akit kérné, hogy dr. Busai György nevezze meg.
Dr. Busai György a Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület elnökeként elmondta, hogy a
kompenzációs listán soron következő Putnoki Lászlót jelöli képviselőnek.
Várfi András polgármester felkérte Dr. Busai Györgyöt, hogy adja át helyét Putnoki László úrnak,
aki tegye le képviselői esküjét. Az eskütételhez kérte a megjelenteket szíveskedjenek felállni.
Az eskü szövegét előmondta Várfi András polgármester.
„Én Putnoki László 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 képviselő úrnak, majd tájékoztatta a jelenlévőket, hogy hétfőn
délután elhunyt életének 93. életévében Határ Győző Gyomaendrőd Város Díszpolgára. Felkérte a
jelenlévőket, hogy egy perces néma felállással adózzanak emlékének.
Az emlékezést követően Cserenyecz Éva előadta Határ Győző: Életrajz című versét.
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Várfi András polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, a meghívóban feltüntetett sorrendet
javasolta módosítani, 1. napirendi pontként a Csemetekert Óvodai Oktató Kht. kérelme tárgyú
előterjesztést megtárgyalni, mert Bárdi Zoltánné óvodavezetőnek vidékre kell mennie.
Felkérte a képviselőket döntsenek az ülés napirendjéről.
A képviselő-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
326/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozata meg:
1. Csemetekert Óvodai Oktató Kht. kérelme
2. A helyi adók tételeinek emelése
3. Békés Megyei Vízművek Rt. 2007. évre vonatkozó díjszabása és a 31/2003. (XII. 29.) KT
rendelet módosítása
4. A mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló rendelet módosítása
5. Az önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójának benyújtása
6. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2007. évi ellenőrzési terve
7. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal intézményei 1-10 havi finanszírozási helyzetéről
8. Kner Imre Gimnázium pótelőirányzat kérelme
9. Városi Gondozási Központ támogatási kérelme
10. Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők
áremelési kérelme
11. Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjainak, valamint egyéb területhasználat díjak
módosítása
12. Biztosítási ajánlat
13. Az önkormányzati lapkiadás és helyi vezetékes műsorszolgáltatás jövőjének áttekintése
14. Gyomaendrőd helyi autóbuszos személyszállítás végzésére irányuló pályázat kiírása
15. Önkéntes tűzoltóság létrehozása
16. Beszámoló a Katona József Művelődési Központ 2006. évi tevékenységéről
17. Beszámoló a Közösségi Ház 2006. évi tevékenységéről
18. Gyomaendrődi Híradó beszámolója
19. Beszámoló a temetkezési feladatok ellátásáról és a 2007. évre tervezett díjakról
20. Beszámoló az önkormányzati lakások üzemeltetéséről
21. Beszámoló a gyomaendrődi hulladékgazdálkodási tevékenységekről
22. Beszámoló a közcélú, közhasznú foglalkoztatásról
23. Közterület-felügyelői beszámoló
24. Mezőőri beszámoló
25. Tájékoztató a Szociális földprogram működtetésének lehetőségéről
26. Tájékoztató a 2006. évi járda és útjavításokról
27. Tájékoztató INTERREG pályázatban partnerként való részvételről
28. Tájékoztató a Karácsonyi Élelmiszercsomag pályázatról
29. A közterületi parkfenntartás megállapodás tervezete, az intenzív fenntartásba vont területek
bővítésének javaslata
30. A játszótéri eszközök első felülvizsgálata a 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet előírásainak
megfelelően
31. Gyomaközszolg Kft., Gyomaszolg Ipari Park Kft. és Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
gazdasági társaságok új felügyelő bizottsági ügyrendjeinek az elfogadása
32. Helyi birtokhasznosítási bizottságba tagdelegálás
33. Városi Egészségügyi Intézmény egységes szabadságolása
34. Baráth Elek és társai területvásárlási kérelme
35. Serester Zsolt kérelme
36. Statisztikai kistérségi hovatartozás felülvizsgálatára megbízásadás
37. Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása
38. Bejelentések
Határidő: azonnal
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Az első napirendi pont megtárgyalása előtt Várfi András polgármester a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentéssel kapcsolatban kérte a képviselők hozzászólásait.
A jelentéssel kapcsolatban a képviselők részéről hozzászólás, kiegészítés nem volt, azt egyhangú 16
igen szavazattal elfogadták, és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
327/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 48/2006.(II.23.), 178/2006.(VII.27.),
222/2006.(IX.14.),
229/2006.(IX.14.),
232/2006.(IX.14.),
247/2006.(X.12.),
290/2006.(XI.02.), 315/2006.(XI.02.), 317/2006.(XI.02.), 320/2006.(XI.02.) és a
322/2006.(XI.02.) 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.
November 9-én Békéscsabán a Békés Megyei Munkaügyi Központnál egy paktum aláírására került sor
foglalkoztatásában résztvevők között, melynek célja a jobb elhelyezkedés és a helyesen foglalkoztatás
politika kialakulása.
A költségvetést is alakítják és a Békési Kistérségi társulási ülésen már több alkalommal részt vett, még
a jövő évben is a város ehhez a kistérséghez fog tartozni. Nagyon sok normatívánál kiegészítő
normatíva rész kistérségen keresztül igényelhető, ami az elkövetkezőkben gondot jelent az iskoláknál,
a gondozási központnál, tehát több területen. Ehhez meg kell egyezni, hogy ehhez a kiegészítő
normatívához hozzájussunk.
A turisztika területén történt elmozdulás, rendszeresen összejönnek az idegenforgalomban és
vendéglátásban érdekeltek és egy standon, illetve egy közös kiadvánnyal kívánnak megjelenni a 2007.
márciusában megrendezésre kerülő turisztikai expón, melyhez a város is hozzájárul.
Erdős Klára Gödöllőn végzett gazdasági mérnök, angol szakfordító a hivatalban dolgozik a pályázatíró
csoportnál, arról szó volt a korábbiakban, hogy ezt a területet mindenképp fejleszteni kell, korábban a
Templomos Lovagrendnél dolgozott, támogatási formában.
Informatikus felvételére is sor kerül, Pap Gábort január 1-től alkalmazza az önkormányzat, fontos,
hogy az informatikát is fejlesszék.
A társasági élet megindult a városban, a novemberi hónap a bálok, rendezvények időszaka, nagyon
sok meghívást kap, de elnézést kér nem tud minden rendezvényen maradéktalanul részt venni, de az
eddigi rendezvények, ahová eljutott nagyon színvonalas események voltak.
Üdvözölte Földesi Zoltán országgyűlési képviselő urat, majd átadta a szót.
Földesi Zoltán országgyűlési képviselő köszöntötte a képviselő-testület tagjait, valamint az ülésen
megjelent érdeklődőket. Elmondta, hogy a következő időszakban két fogalom köré lehet az ország
benne Gyomaendrőd város lehetőségeit említeni. Az egyik a verseny, a másik az összefogás, az
együttműködés lehetősége. Olyan időszakban lettek képviselők, tavasszal megalakult az országgyűlés
és lettek Önök ősszel a város képviselői, amikor is egyrészt az ország nincs könnyű helyzetben,
másrészt páratlan lehetőségek előtt állunk. Mindkettő realitás, Önök a napokban a város költségvetését
tervezési munkáival foglalkoznak, ami nem lesz könnyű. Bizony ez azt jelenti, hogy nagyon meg kell
nézni, hogy hová és mire költ a település. Természetesen minden település helyzete más, de tudomása
szerint Gyomaendrőd gazdálkodása eddig is rendkívül kiegyensúlyozott volt, amennyiben a
településnek szüksége van rá felajánlja segítő közreműködését.
Települések, régiók, megyék vannak versenyben egymással, ebben a helyzetben nem összefogni és
nem együttműködni egymással hiba, a lakókkal szemben. Kérné, ha mód van rá keressék az
együttműködés lehetőségét az egészségügyben, a közoktatásban. A város lakossága a várostól, a
megye lakossága a megyétől vár segítséget, de a következő időszakban annyi forrás jut fejlesztésre,
ami az elmúlt évtizedekben nem volt. A további munkához kívánt sok sikert a Polgármester Úrnak,
Alpolgármester Úrnak, a képviselő-testületnek, amennyiben tud segíteni, bármikor rendelkezésre áll.
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Várfi András polgármester megköszönte képviselő úrnak a jó kívánságokat, bízik abban, hogy együtt
tudnak működni a jövőben.
Köszöntötte az ülésen megjelent Tímárné Búza Ilonát a Munkaügyi Központ vezetőjét, aki előzetesen
jelezte már hozzászólási szándékát, majd átadta a szót.
Tímárné Búza Ilona kirendeltség vezető tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Dél-Alföldi Regionális
Munkaügyi Központ központja Békéscsaba lett, Csiszár Gábor Államtitkár úr jelentette be november
9-én, az országban először. Dr. Nagy Ágnes igazgató asszonyt kérte fel Miniszter Úr a regionális
átszervezés lebonyolításával. Ez az átszervezés elsősorban azt jelenti, hogy csökkenek a
kirendeltségek adminisztrációs terhei, ezáltal nagyobb lehetőség lesz az ügyfelek és a partnerek
minőségi kiszolgálása megtörténhessen. További változás várható jövő év szeptemberétől, a
megváltozott munkaképességűek közül az 50%-os csökkent munkaképességűek, akik
rokkantjáradékra jogosultak, a munkaügyi központok nyilvántartásába kerülnek. Ennek az a célja,
hogy a megmaradt munkaképességükre helyezve a hangsúlyt, különböző tovább képzésekbe és
foglalkoztatásokba tudják bevonni őket. További változás várható július 1-től START plusz program
néven, járulékkedvezményben részesülhetnek a munkáltatók, hasonlóan a pályakezdőknél jól bevált
Start kártya programhoz, ez a hátrányos helyzetű 50 év felettiekre vonatkozik, illetve a GYES-ről,
GYED-ről, ápolási díjról visszatérő, munkába állók részére lesz járulék kedvezmény.
A Humánerőforrás Operatív Program a végéhez közeledik és ahogy képviselő úr is említette, újabb
lehetőségek nyílnak meg Társadalmi Megújulás Operatív Program néven, tulajdonképpen a
Humánerőforrás Operatív Program folytatására lehet számítani, ez elsősorban képzésre és
foglalkoztatásra nyílik meg. A program működési időszakában 200 álláskeresőt tudtak bevonni,
nagyságrendileg ez nem kevés, hiszen a térségre vonatkozik az adat. A 2006-os évben mintegy 1800
főt tudtak támogatni álláskeresésben sikeresen.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatót a kirendeltség vezető asszonynak, összegezve
elmondta jelentős, hogy egy régiós intézmény központja Békéscsaba lett és nem Szeged.
Illés János képviselő úr felvetette, hogy a Gyomaszolg Kft-nek milyen indíttatása volt arra, hogy az
Ipari Parkban lévő területét növelje 13,2 millió Ft-os vételárral, amikor az elmúlt időszak tapasztalata
az, hogy az Ipari Parkban lévő terület értékesítése igen nehézkesen megy. Erre szeretne választ kapni.
1999-ben bejelentésre került, hogy Illés János és a Gyomaszolg Kft. közösen fog létrehozni Ipari
Parkot, ugyanis nem jöhetett volna létre, ha Illés János területe, az említett területet nem metszi
keresztül és így osztatlan közös tulajdon létrehozásában állapodtak meg. Ez az osztatlan közös
tulajdon átvezetésre került és megállapodtak a szerződés értelmében, hogy mindenki tulajdon
arányában fogja a javakat húzni és a kötelezettségeket is. Az évek során a beruházás elkezdődött,
sikeresen befejeződött, költség számlát az Illés Kft is megkapta, amiből az első számlát részletekben,
de teljesített. A második számlát már nem teljesítette, ugyanis nem volt biztos abban, hogy
társtulajdonosa az Ipari Park Kft-nek. Semmilyen információval nem rendelkezett, a Gyomaszolg
könyveiről információja nem volt, a pályázati kiírásban csak a minisztériumon keresztül tudott
értesülni arról, hogy nem társtulajdonos, csak betelepült vállalkozó, attól a perctől kezdve a kifizetést
megtagadta. Ennek következtében a per alakult ki a Gyomaszolg Kft és az Illés Kft között, amiben
kérte, hogy azonnal kifizeti a ráeső részt, amennyiben az első megállapodás értelmében nem csak a
kötelezettségek, hanem a javak is elosztásra kerülnek a tulajdonok arányában és ha tudja a tulajdonosi
jogviszonyt érvényesíteni. Ez nem történt meg, a felszámolás végrehajtásra kerül. Az összefogás az ő
részéről meg volt, de jelenleg tény, hogy kisemmizték, vehetik úgy, hogy odaadta a földterületét a
Gyomaszolg Kft-nek ingyen. A részszámlát kifizette, amely majdnem 2 millió Ft volt, a mai
pillanatban ezt teljes mértékben elveszítette. Mindent megtett jogi úton azért, hogy legalább a 2 millió
Ft-ját visszakaphassa, de nem tudta, ehhez hozzátartozik az, hogy akkori polgármester a törvény előtt
is hazug tanúvallomást tett, miszerint azt mondta, hogy Illés Jánostól meg szerették volna venni a
földet, de Illés Úr nem adta el. Erről semmiféle dokumentum nincs, arról viszont van dokumentum,
hogy Illés János el akarta adni a Gyomaszolgnak, vagyis felajánlotta a területet 3 millió Ft-os
vételáron, de Fábián Lajos úr azt a levelet válaszolta, nem él a terület megvásárlási jogával. Ehhez
képest a mostani döntése az volt, hogy megvásárolta ezt a területet. Természetesen ez szíve és joga,
semmi probléma, de személyét a képviselői esküje arra kötelezi, hogy ha a lakosság érdekeit kell
képviselnie, igazhitűen, tiszta szívvel képviselje mindenki problémáját, így a sajátját is így képviseli.
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Amit az előzőekben Földesi Zoltán országgyűlési képviselő úr mondott az összefogásról, az elmúlt hét
évben ez nem volt jellemző. Megköszönte, hogy meghallgatták, a további munkájában ez a tény nem
befolyásolja, de egy dolgot még be kell, hogy jelentsen, nevezetesen azt, hogy a számlák úgy szóltak,
hogy társtulajdonosi hozzájárulás az ipari parkban. Mivel felszámolást indított a Gyomaszolg a Kft
ellen, ezért ha tulajdonos is lett volna, a saját Kft-jét is felszámolás alá kellett volna tenni, ez nem
történt meg. Az adótörvény szerint van egy határozat, hogy mikor fiktív egy számla, akkor, ha nem a
valóságnak megfelelő adatokat tartalmaz, de mivel ő személy szerint nem társtulajdonos, így a számla
fiktívnek tekintendő. Nagy valószínűséggel jogász és APEH revizor képviselővel megnézeti és hogy
ha azt mondják, hogy ez a gazdasági esemény valótlan, akkor elindítja a fiktív számla elleni eljárást,
mert senki nem gondolhatja, hogy közel 5 millió Ft-ot odaadományoz a Gyomaszolgnak.
Várfi András polgármester véleményében hangoztatta, hogy ebben az országban számtalanszor
találkozhatunk olyan jelenségekkel, amikor azt írják az újságok, hogy jogszerű, ugyanakkor a
személyesen érintett fél nem ért egyet bizonyos döntéssel. Most a jelen képviselő-testület nem fogja
eldönteni, hogy mi történt a múltban, de feltettek egy kérdést, melyre kérné, hogy Fábián Lajos
ügyvezető reagáljon.
Fábián Lajos a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője válaszában tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
az ügyet illetően több száz oldalas anyag áll a rendelkezésére, első és másodfokú bíróságon már volt
az eljárás, már a legfelsőbb bíróság is döntött. Neki személy szerint a Kft érdekeit kell képviselni,
amely Kft a városé. Az összes peranyagot hajlandó a következő bizottsági ülésekre behozni.
Tizenmillió Ft-os kintlévőséget kellett behajtania.
Illés János az elhangzottakra reagálva megkérdezte, hogy miért nem történt meg a tulajdonosi
arányának megfelelő haszon kiutalása? Ugyanis a szerződés tartalmazza, hogy tulajdoni hányadának
megfelelő haszon jár minden tulajdonosnak. A költséget azért fogadta el, mert tudta, hogy a költség a
jövőben hasznot hoz számára, nem azt, hogy elbukik hat millió Ft-ot. A napokban megkapja a
felszámolási mérleget az Illés Kft-ről, mert megtörtént az Illés Kft-nek az egyetlen egy gazdasági
eseménye volt, hogy ezt a számlát befogadta. Ha ez egy gyomaendrődi vállalkozónak 5 millió Ft-jába
kerül, akkor valószínűleg valami nem jól működik a jogrendszerben. Ha mindenki csak ennyit adna a
városnak, akkor nem kellene hitelt felvennie a városnak. Tudja, hogy ezzel az volt a cél, hogy az Illés
János vállalkozását tönkre kell tenni, de nem valószínű, hogy ez példaértékű lesz. Amíg ő személyesen
a képviselő-testület tagja, addig a demokráciáért fog küzdeni.
Várfi András polgármester lezárva a témát, elmondta, hogy a képviselő úr sérelmesnek érzi a
problémát, visszatérhetnek rá, mert hiszen szükséges, bármely gyomaendrődi polgárnak, ha szükséges
bárki átnézheti az anyagot.
Egyéb napirend előtt bejelentés, hozzászólás nem volt, rátért az első napirendi pont ismertetésére.
1. Napirendi pont
Csemetekert Óvodai Oktató Kht. kérelme
Várfi András polgármester elmondta, hogy az intézményvezető az óvoda épületében az óvodai
feladatellátás mellett családi napközit is kíván működtetni.
Hozzászólás, kérdés a képviselők részéről nem volt, a képviselő-testület a kérelmet egyhangú 16 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
328/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csemetekert Óvodai Oktató
Kht. kérelmének helyt ad, hozzájárul, hogy a tulajdonában lévő Blaha u. 8. sz. alatti
óvodaépületben a Csemetekert Kht. családi napközit működtessen, azzal a kikötéssel, hogy a
családi napközi működése az óvodai feladatellátást nem veszélyeztetheti.
Határidő: azonnal
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Bárdi Zoltánné intézményvezető megköszönte a képviselő-testületnek a lehetőséget és a támogatást.
2. napirendi pont
A helyi adók tételeinek emelése
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ez általában nem kellemes dolog, de
szükséges, mert a költségvetés egyensúlyát helyre kell hozni. Minden bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja képviselő-testületnek.
Felhívta a képviselők figyelemét, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van
szükség.
A képviselő-testület vita nélkül, 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
23/2006.(…..)KT. rendeletét
A helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18 .) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében,
továbbá A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, A
helyi adókról szóló 21/2000. (VII. 18.) KT (a továbbiakban: R ) módosításáról, az alábbi rendeletet
alkotja.
1. § A R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) Az építményadó mértéke üdülés, pihenés célját szolgáló építmények esetén
a) ha az építmény teljes alapterülete a 30 m2-t nem haladja meg és az építmény a 2. számú
melléklet:
A. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 410 Ft/ m2,
B. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 360 Ft/m2,
C. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 300 Ft/m2,
D. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 230 Ft/m2.
b) ha az építmény teljes alapterülete a 30m2-t meghaladja, de 45 m2nél nem nagyobb, és az
építmény a 2. számú melléklet:
A. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 510 Ft/ m2,
B. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 420 Ft/m2,
C. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 360 Ft/m2,
D. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 290 Ft/m2.
c) ha az építmény teljes alapterülete 45 m2-t meghaladja és az építmény a 2. számú melléklet:
A. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 620 Ft/ m2,
B. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 530 Ft/m2,
C. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 450 Ft/m2,
D. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 360 Ft/m2.
(2) Az építményadó mértéke az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó építmények esetén 300.forint/m2.”
2. § A R. 15. §. (2), (5) és (6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„15. § (2) A telekadó évi mértéke az (1) bekezdés alapján számított terület után beépítetlen
lakótelek esetében:
a) teljes közművesítés esetén: 18.- forint/m2;
b) részleges közművesítés esetén: 12.- forint/m2;
c) közmű nélküli telek esetén: 10.- forint/m2.”
„15. § (5) A telekadó mértéke beépítetlen üdülő telek esetén egységesen 200.- forint/m2, kivéve a
1520 - 1550 helyrajzi számú ingatlanokat, ahol az adó mértéke 1.500 m2 alapterületig 5 forint/m2, az
1.500 m2-en felüli rész pedig 2 forint/m2.”
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„15. § (6) A telekadó mértéke egyéb beépítetlen belterületi telek esetén 1.500 m2 területig 4
forint/m2, az 1.500 m2-en felüli rész pedig 2 forint/m2, kivéve 3410 - 3411; 3465 - 3487; 3564 és
3565 hrsz-ú ingatlanokat, ahol az adó mértéke 1.500 m2 alapterületig 5 forint/m2, az 1.500 m2-en
felüli rész: 2 forint/m2.”
3. § A R. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 18. § (2) A fizetendő adó éves összege adótárgyanként:
a) ha a lakás a település belterületén helyezkedik el, és nem tartozik az 1. számú melléklet hatálya
alá, akkor :
60 m2-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén 5700 Ft,
60 m2-t meghaladó, de 120 m2-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 6500 Ft,
120 m2-t meghaladó, de 180 m2-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 7300 Ft.
180 m2-t meghaladó hasznos alapterület esetén 8700 Ft.
b) ha a lakás az 1. számú mellékletben rögzített településrészen helyezkedik el, akkor:
60 m2-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén 5000 Ft,
60 m2-t meghaladó, de 120 m2-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 5300 Ft,
120 m2-t meghaladó, de 180 m2-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 5700 Ft.
180 m2-t meghaladó hasznos alapterület esetén 6500 Ft.
c) ha a lakás nem tartozik az a) és b) pont hatálya alá, akkor:
60 m2-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén 2400 Ft,
60 m2-t meghaladó, de 120 m2-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 2800 Ft,
120 m2-t meghaladó, de 180 m2-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 3100 Ft.
180 m2-t meghaladó hasznos alapterület esetén 3300 Ft.”
4. § A R. 23. § (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi b) pont lép, egyben a bekezdés c) ponttal
egészül ki:
“ 23. § (3) bekezdés
b) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve,
hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30
napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180
napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül,
c) bármely - az a) és b) pontba nem sorolható - tevékenysége, ha annak folytatásából
közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem
rendelkezik székhellyel, telephellyel.”
5. § A R. 25. § (1) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép:
“25. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel,
csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az
anyagköltséggel. Mentes az adóalapnak az a része – legfeljebb azonban az adóalap 90%-a - , amely a
külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik, feltéve ha azt a telephely szerinti
állam önkormányzatának fizetendő, a vállalkozási tevékenységet terhelő adó terheli.
6. § A R. 26. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § (1) Állandó jellegű iparűzési tevékenység után fizetendő éves adó mértéke az adóalap 1,9%a
(2) Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után fizetendő adó összege:
(a) piaci és vásározó jelleggel végzett kiskereskedelmi tevékenység folytatása esetén napi 600.-Ft,
(b) a 23. § (3) bekezdés b) pont hatálya alá tartozó tevékenység esetén napi 5000 Ft.”
7. § A R. 27. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
“27. § (1) A megállapított helyi adókat az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 2.
számú mellékletének II. részében szabályozott időpontban fizetheti meg pótlékmentesen.
(2) Gyomaendrőd Város Önkormányzata a hatáskörébe tartozó adók beszedésére:
- 53200125-11063867 számú gépjárműadó beszedési számlát,
- 53200125-11063843 számú iparűzési adó beszedési számlát,
- 53200125-11063836 számú idegenforgalmi adó beszedési számlát,
- 53200125-11063812 számú magánszemélyek kommunális adója beszedési számlát,
- 53200125-11063805 számú telekadó beszedési számlát,
- 53200125-11063795 számú építményadó beszedési számlát,
- 53200125-11063850 számú termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója beszedési
számlát,
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- 53200125-11063908 számú bírság beszedési számlát,
- 53200125-11063898 számú pótlék beszedési számlát,
- 53200125-11063874 számú egyéb bevételek beszedési számlát,
- 53200125-11063915 számú idegen bevételek beszedési számlát,
- 53200125-11067830 számú talajterhelési díj beszedési számlát, és
- 53200125-11068673 számú adóigazgatási eljárási illetékebeszedési számlát vezet.”
8.§ A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
Záró rendelkezések
9. § (1) E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell.
(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg a R. 27. § (3) bekezdésében “A 26. § (2) bekezdés a) és c)
pontjában” szövegrész helyébe “A 26. § (2) bekezdés a) és b) pontjában” szövegrész lép.

(3) A R. 9 § (2) bekezdésének utolsó mondata, a 24. § (4) bekezdése, a 28. § (3) bekezdése,
a 30. § “i”, “j” és “k” pontja, továbbá a 32/2000. (XII. 27.) KT számú rendelet 7. §-a, a
29/2003. ( (XII. 5.) KT számú rendelet 1. §-a, a 24/2004. (XI. 11.) KT számú rendelet 2. §-a,
3. §-a 4. §-a, és a 6. §-a, valamint a 27/2005. (XI.30.) KT számú rendelet hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2006. november
Várfi András s. k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s. k.
Jegyző

1. számú melléklet a ……../2006. (……….) KT. számú rendelethez
“2. számú melléklet a 23/2000. (VII.18.) KT számú rendelethez
A.) A település belterületén lévő üdülőövezethez tartozó területek:
- Kiss Lajos üdülőtelep,
- Kőrös sor,
- Hantoskerti út,
- Dobó István utca,
- Pocos-kertnek azon telkei, amelyek a holtágra nyúlnak,
- Fűzfás-zugnak az a része, amely a holtág és a védelmi töltés között van,
- Németzugi sor.
B.) A település küIterületén lévő üdülőterületek, ahol kiépített út és elektromos vezeték van:
- Bonom-zug külső (15060/1 - 15060/52 hrsz.);
- Soczó-zug belső (9401 - 9490 hrsz);
- Templom-zug (9601 - 9626 hrsz. és 9701 - 9751 hrsz);
- Rév-zug,
- Kecsegés (15101 -15184 hrsz);
- Zsófia major (14301 - 14382 hrsz.);
- Sirató (14960 - 14998 hrsz );
C.) A település külterületén lévő üdülőterületek, ahol vagy kiépített út, vagy elektromos vezeték
van.
- Bónom-zug belső (8822-8859; 8887-8921; 8964-9011 hrsz); [elektromos vezeték]
- Peres, Pap-zug külső (15053/2 - 15053/43; 15051/3 - 15051/41 hrsz.); [kövesút]
- Soczó zug külső (15263 hrsz - végig) [kövesút]
- Torzsás zug (16202-16272; 14201-14203/34; 16337-16366 hrsz.)
- Kecskés-zug (15061/2 -15061/20 hrsz); [elektromos vezeték]
- Simai-zug (15403 -15465 hrsz); [kövesút]
- Kis zug, Kecsegés zug külső ( 16004 -16040 hrsz); [elektromos vezeték]
- Bánomkert (14801 - 14879 hrsz); [elektromos vezeték]
- Pocos-kert (14000/1 -14143/2 hrsz.); [kövesút]
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- Torzsás (14204 -14218 hrsz) [kövesút]
- Pap-zug belső (15055/1 -15055/38 hrsz.); [elektromos vezeték]
- Sirató-zug belső (16801 - 17131 hrsz);, [elektromos vezeték]]
- Fűzfás-ártér (13101/1 - 13234/2 hrsz); [elektromos vezeték]
- Kecsegés - zug külső (16041-16147 hrsz) [elektromos vezeték]
- Dan-zug belső (15502 - 15655 hrsz.); [elektromos vezeték]
- Dan-zug külső (16402 - 16591 hrsz); [elektromos vezeték]
D.) A település küIterületén lévő üdülőterületek, ahol sem kiépített út, sem elektromos vezeték
nincs.
- Bogárzó-zug, Görbefok-zug 15702 -15952 hrsz);
- Susány-zug (16601 - 16671 hrsz és 16701 - 16781 hrsz);
- Újkert (13409 - 13612 hrsz);
- Csepűs-kert (13700/1 - 13908 hrsz);
- Harcsás-zug (9101-9294 hrsz)”
3. napirendi pont
Békés Megyei Vízművek Rt. 2007. évre vonatkozó díjszabása és a 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet
módosítása
Várfi András polgármester hangsúlyozta, hogy az emelés mértéke infláció alatti, 4,52%. A Békés
Megyei Vízművek a megyék között a legalacsonyabb díjjal dolgozik. Minden bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja képviselő-testületnek.
Felhívta a képviselők figyelemét, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van
szükség.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
24/2006.(…..)KT. rendeletét
az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. Évi
LXV. törvényben, az árak megállapításáról szóló módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1)
bekezdésében foglaltakra, valamint a módosított 38/1995. (IV. 5.) számú Kormányrendeletre
figyelemmel az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet (a továbbiakban: R.)
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
Záró rendelkezés
2. § E rendelet 2007. január 1.-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a /2005. (.) KT rendelet 1. számú
melléklete hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2006. november
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző
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1. sz. melléklet a 24/2006.(….)KT. rendelethez
a) Vízszolgáltatási alapdíjak 2007. január 1.-től
Vízmérő mérete
Értékesítési irány
13-20
Lakossági
Nem lakossági
25-40
Lakossági és nem lakossági
50-80
100-200
b) Fogyasztott mennyiségtől függő vízdíjak (Ft/m3) 2007. január 1.-től

Alapdíj (Ft/db/hó)
520
787
5560
16210
26400

Önkormányzati
157,50
3
c) Fogyasztott mennyiségtől függő szennyvízdíjak (Ft/ m ) 2007. január 1.-től
Ivóvízdíjak
2007

Hatósági
191,00

Lakossági
100,50

Hatósági
Önkormányzati
Lakossági
Csatornadíjak
2007
221,20
198,20
138,60
d) A folyékony hulladék - kezelőműbe kiszállított szippantott kommunális szennyvíz fogadási - díja
2007. január 1.-től
A mindenkor érvényes csatornadíj másfélszerese: 331,80 Ft/m3
A mellékletben szereplő árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák
4. napirendi pont
A mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló rendelet módosítása
Várfi András polgármester elmondta, hogy a jelentkező inflációs kiadások és a mezőőrökre eső
költségek emelkedésén túl, a jelenlegi rendeletünk felülvizsgálatát és esetleges módosítását az teszi
szükségessé, hogy a mezőőri szolgálat hathatósabbá tételével plusz l fő mezőőr beállításával
növekedjen a város külterületén, az üdülőövezetekben, a külterületi mezőgazdasági területeken a
mezőőri jelenlét és a rendszeres mezőőri jelenlét által csökkenjenek az állampolgárok javaiban és a
mezőgazdasági területeken termelt kultúrában okozott károk.
Felhívta a képviselők figyelemét, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van
szükség.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
25/2006.(…..)KT. rendeletét
a mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló
21/l998. (VIII. 7. ) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Törvény 16.§ (1) bekezdésében, továbbá
az 1997. évi CLIX. törvény 19. §.-ban kapott felhatalmazás alapján, a mezőőri járulék mértékéről és
megfizetésének módjáról szóló 21/1998. ( VIII. 7. ) KT rendelet ( a továbbiakban MÖR )
módosításáról, az alábbi rendeletet alkotja:
1.§. A MÖR 2.§. (2) bekezdésének a) , és b) pontja helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
(2) a mezőőri hozzájárulás mértéke:
a) a b) pontban meghatározott kivétellel, hektáronként 300.- Ft,
b) a 2 hektár alatti területek esetén, területenként 600.- Ft.
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2.§. (1) E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a mezőőri járulék mértékéről és
megfizetésének módjáról szóló 21/1998.(VIII. 7.) KT számú rendeletet módosító 31/2005. ( XII. 23. )
KT rendelet, 1§. (2) bek. a) és b) pontja.
Gyomaendrőd, 2006. november ……
Várfi András sk.
polgármester

dr. Csorba Csaba sk.
jegyző

5. napirendi pont
Az önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójának benyújtása
Várfi András polgármester elmondta, hogy ez egy javaslat, ez a koncepció bízunk benne, hogy nem
ez lesz a végleges, még lesznek egyeztetések az intézményekkel is. Az országos költségvetést
december 21-én fogadja el az országgyűlés, ami még jelentősen befolyásolja a városi költségvetést. A
kistérségi társuláson belül, amennyiben a településekkel közösen sikerül együttműködést kialakítani az
idősek gondozásával kapcsolatosan a Városi Gondozási Központ segítségével kiegészítő
támogatásokra lehet számítani. A költségvetés érdekében kérné az intézmények részéről is a
takarékoskodást.
Hozzászólás, kérdés a képviselők részéről nem volt, a képviselő-testület a koncepciót egyhangú 16
igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
329/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetési koncepció
beterjesztését tudomásul veszi.
A költségvetési rendelet tervezet során a következő alapelvek érvényesülését kell biztosítani.
1. A végleges tervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevételek növelésének és a
kiadások csökkentésének a lehetőségeit,
2. biztosítani kell a folyamatban lévő beruházások és felújítások befejezését,
3. a további fejlesztések kiadásai a források további feltárásával valósuljanak meg,
4. az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján
kell kialakítani,
5. a forrás hiányt rövid lejáratú hitel felvétellel kell egyensúlyba hozni a rendelet tervezetben.
Határidő: 2007. február 15.
Felelős: Várfi András polgármester
6. napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2007. évi ellenőrzési terve
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy minden évben el kell készíteni a
következő év ellenőrzési tervét, melyeket végre kell hajtani, majd a teljesítéséket ellenőrzik is.
A képviselő-testület az ellenőrzési tervet egyhangú 16 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
330/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2007. évi
ellenőrzési tervét elfogadja.
Határidő: folyamatos
Beszámolás 2007. évi zárszámadás időpontja.
Felelős: Várfi András polgármester
7. napirendi pont
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal intézményei 1-10 havi finanszírozási helyzetéről
Várfi András polgármester elmondta, hogy gyakorlatilag csak a Gondozási Központnál áll fenn
jelentős túlfinanszírozás, a többi intézmény ki tudja gazdálkodni a kis mértékű túllépését.
Hozzászólás, kérdés a képviselők részéről nem volt, a képviselő-testület az intézmények finanszírozási
helyzetről készített tájékoztatót egyhangú 16 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
331/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal intézményei I-X. havi
gazdálkodásáról készített tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
8. napirendi pont
Kner Imre Gimnázium pótelőirányzat kérelme
Várfi András polgármester elmondta, hogy a Gimnázium főépületében található gázkazán keringtető
szivattyúja november elején tönkrement, szakemberek szakvéleménye alapján nem javítható, cserére
szorul. Az intézmény 3 szakembertől kért árajánlatot, melyek közül a legkedvezőbb ajánlat összege
beszereléssel együtt 335.000 Ft.
A képviselő-testület a kérelmet 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
332/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Kner Imre Gimnázium részére 335.000 Ft összegű
támogatást biztosít a 2006. évi költségvetés terhére.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 335.000 Ft összegű
támogatást a következő költségvetési rendeletmódosításába építse be.
Határidő: azonnal
9. napirendi pont
Városi Gondozási Központ támogatási kérelme
Várfi András polgármester elmondta, hogy a Városi Gondozási Központ 200.000 Ft összegű
támogatási kérelemmel fordul a Képviselő-testület felé a 2006. december hónapban megrendezésre
kerülő Idősek Karácsonya ünnepség megszervezéséhez. Javasolta elfogadásra a testületnek.
A képviselő-testület a kérelmet egyhangú 16 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
333/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Városi Gondozási Központ részére 200.000 Ft
összegű támogatást biztosít a 2006. évi költségvetés terhére.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 200.000 Ft összegű
támogatást a következő költségvetési rendeletmódosításban szerepeltesse.
Határidő: 2006. december 12.
Felelős: Várfi András polgármester
10. napirendi pont
Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők
áremelési kérelme
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy megállapodás alapján önkormányzati
feladatot ellátó és szolgáltatást végző intézmények áremelési kérelmekkel fordulnak a képviselőtestület felé. A 2007. évi költségvetési tervezetben 6,2 %-os várható inflációs mértékkel számolt az
önkormányzat.
Szabó Balázsné képviselő asszony felvetette, hogy városunkban a szolgáltatást végző egységek,
amelyek önkormányzati feladatot látnak el, a kormány megszorító intézkedései hatására indokoltan
kívánják a szolgáltatási díjaikat emelni. A 2007. évi költségvetés előirányzata az infláció tekintetében
6,2%. Javasolná, hogy minden intézmény tekintetében egységesen emeljék a bérleti díjat, továbbá az
anyagban látható, hogy minden intézmény 2007. január 1-től kéri emelés érvényesítését, viszont a
Katona József Művelődési Központ december 1-ét jelölt meg. Kérné, hogy időben és díjban is legyen
egységes a javaslat.
Várfi András polgármester elmondta, hogy 6,2%-os emelést terveztek be a költségvetésbe, csak a
könyvtár és a tájház nem kérte a díjainak emelését. Annyi módosítás történne, hogy a Művelődési
Központnál is 2007. január 1-től lenne esedékes a díjtételek emelése.
További hozzászólás nem volt az érintettek részéről, a képviselő-testület az áremelési kérelmeket 15
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
334/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Katona József Művelődési Ház bérleti díj emelését
- a 6,2 %-os inflációnak megfelelő mértékben – az alábbi összegekkel fogadja el 2007. január
1-jétől:
2007.évben várható infláció
mértékű emelés
Kisterem
Fűtés nélkül
800 Ft/óra
Fűtéssel
1.170 Ft/óra
Nagyterem
Fűtés nélkül
Fűtéssel
első óra
további órák

1.600 Ft/óra
5.100 Ft/óra
3.200 Ft/óra

Szombat, vasárnap, ünnepnapi pótlék (ügyelet, fűtés, takarítás többlet munkabére)
700 Ft/óra
Határidő: 2006. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
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II.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Déryné Közösségi Ház térítési díj emelését az
alábbi összegekkel fogadja el 2007. január 1-jével:
2007.
Rendszeresen működő csoportok
570 Ft/óra
Hétvégén működő csoportok
3.315 Ft/óra
Rendszeresen működő szerv., pártok, alap., egyházak és más
int.hétközben
730 Ft/óra
Rendszeresen műk.szerv., pártok, alap., egy., és más int.hétvégén
1.900 Ft/óra
Tanfolyamok
950 Ft/óra
Tanfolyamok hétvégén
1.625 Ft/óra
Családi rendezvények hétközben
1.625 Ft/óra
Családi rendezvények hétvégén
2.020 Ft/óra
Kereskedelmi tev.
2.840 Ft/óra
Asztal bérbeadása
275 Ft/db
Szék bérbeadása
105 Ft/db
Határidő: 2006. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
III.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Városi Sportcsarnok bérleti díjait 2007. január 1jétől - az infláció mértékének megfelelő - alábbi összegekkel fogadja el:
2007.évben várható infláció mértékű emelés
Testnevelési és diáksport órák
2.010Ft/óra
Tömegsport órák
2.680 Ft/óra
Város sportkoncepciója
3.350 Ft/óra
Határidő: 2006. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
IV.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. évre a Városi Könyvtár és a Tájház
szolgáltatási díjait a 2006. évben elfogadott értékekkel fogadja el.
Határidő: 2006. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
11. napirendi pont
Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjainak, valamint egyéb területhasználat díjak
módosítása
Várfi András polgármester elmondta, hogy a tartós bérletbe, használatba adott önkormányzati tulajdonú
helyiségek területhasználati díj módosításának esedékessége 2006. december 31. A jövő évi várható
infláció 6,2 %, mellyel a bérleti díjak kerültek emelésre.
Béres János képviselő érdeklődött, hogy az ENCI épületét értékesítették és az előterjesztésben szerepel
az UWYTA KFT. bérleti díjának meghatározása is, ez véletlenül történt?
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva a felvetésre elmondta, valóban értékesítették az ENCI épületét, de
elképzelhető, hogy van egy peres ügy, ebben az esetben nem jön létre az adásvételi szerződés, mert ha a
felek közül bárki megtámadja az adásvételi szerződés érvényességét, abban az esetben a bíróság
döntéséig, - amennyiben kérik az adásvételi szerződés felfüggesztését,- marad bérleti formában az épület.
Ezért szerepel az ENCI épületében lévő bérlő is az előterjesztésben, mint bérleti díjemelés.
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További hozzászólás, kérdés a képviselők részéről nem volt, a képviselő-testület a bérleti díjakról
szóló előterjesztést egyhangú 16 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
335/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú bérbe illetve használatba
adott ingatlanok helyiségbérleti és területhasználati díjait 6,2 %- kal megemeli 2007. január 1.
napjától kezdődően 2007. december 31. napjáig az alábbiak szerint:
Bérelt ingatlan megnevezése
Mirhóháti u. 11.
Munkaügyi Központ
Szabadság tér
Buszállomás-tarfik
Hősök u. 56. 22 m2 iroda
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Egyesülete
Polgármesteri Hivatal 16,28 m2 iroda
Közjegyző
Gyomaendrődi Futball Club
Gyomai Sportpálya
Endrődi Cuti Sütőipari Kft.
Endrődi utcában közterület
Kulik Zoltán, Hantoskert területhasználat
Fibernet Rt., Fő út 173-179. kábeltévé
Kiss Sándor, Erzsébet – liget földhasználati jog
Körösi Halászszövetkezet
Templom – zugi Környezetvédelmi és Horgász
Egyesület
Pap – zugi Természetvédelmi és Horgász
Egyesület
Bónom – zug Vizéért Egyesület
Soczó – zugi Környezetvédelmi és Horgász
Egyesület
Kecsegészugi Tájvédelmi Egyesület

Bruttó bérleti díj
107.144,- Ft/hó
5.178,- Ft/hó
3.802,- Ft/hó
3.000,- Ft/hó
80.212,- Ft/hó
13.169,- Ft/hó
1.050,- Ft/év
11.446,- Ft/hó
615.362,- Ft/év
1.139.687,- Ft/év
201.229,- Ft/év
95.268,- Ft/év
351.620,- Ft/év
190.639,- Ft/év
141.469,- Ft/év

2./
A bérleti díjak felülvizsgálata 2007. november 1-vel válik esedékessé.
3./
A piac és vásárrendezés ( Markt Platz Egyéni Cég ) bérleti díja 2007. március 31. napjától
313.425,- Ft/hó.
4./
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az alábbiakban felsorolt bérlők bérleti
szerződéseket a következő feltételek mellett meghosszabbítja:
Megnevezés
Hősök u. 56, Nagylaposi Tárház Bt.
Hősök u. 56, Gyoma – Gazda „ Bt.
„Enci” irodaépület, UWYTA Kht.

Bérleti szerződés lejárta
2007. december 31.
2007. december 31.
2007. december 31.

Bruttó bérleti díj
14.540,- Ft/hó
17.338,- Ft/hó
218.410,- Ft/hó

5./
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a korábbi évek
gyakorlatához hasonlóan folytasson egyeztetést a megállapodás módosítás aláírása előtt a
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Békés Megyei Munkaügyi Központ Igazgatójával a határozati javaslatban szereplő bérleti
díjról.
Határidő: 2007. január 31.
Felelős: Várfi András polgármester
12. napirendi pont
Biztosítási ajánlat
Várfi András polgármester bejelentette az Ötv. 14. § (2) bekezdése szerint a személyes érintettségét.
Csányi István alpolgármester a fenti bejelentésre figyelemmel szavazásra tette a kérést. Felkérte a
képviselőket, aki egyetért azzal, hogy Várfi András polgármestert saját kérésére a Biztosítási ajánlatról
szóló döntéshozatali eljárásból kerüljön kizárásra, az kézfelemeléssel szavazzon.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a döntés meghozatalához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
336/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András polgármestert kizárja a „Biztosítási
ajánlat” tárgyú napirendi pont döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Csányi István alpolgármester a biztosítási ajánlattal kapcsolatosan elmondta, hogy az Allianz
Hungária Biztosító Zrt. „A Polgármesterek Allianz Klasszikusok Kincstár” elnevezésű
életbiztosításhoz ajánlatot tett. Lehetőség van arra, hogy a következő önkormányzati
képviselőválasztásokat követően azon polgármesterek, akiket nem választanak meg újra, háromhavi
illetménynek megfelelő összegű juttatásban részesüljenek. Az ajánlott konstrukció lényege egy olyan
Allianz Klasszikusok szerződés, amelynek segítségével 2010. október végére az önkormányzat részére
egy összegben rendelkezésre áll a polgármester 3 havi végkielégítésének összege, továbbá egy
balesetbiztosítási kockázatot is magába foglal. A szerződő, a díjfizető és a kedvezményezett az
önkormányzat, a biztosított a polgármester. A biztosítási díj összege, mely éves egy összegű díjfizetés
gyakoriságot nézve 569.289.-Ft. A biztosítás megkötésével lehetővé válna, hogy amennyiben nem
választják meg újra a polgármestert, a költségvetést nem terhelné a végkielégítés kifizetésének
összege. A polgármester újraválasztása esetén az összeg megmarad az önkormányzat szabad
kereteként 2010 novemberében.
Babos László képviselő felvetette, hogy ennyire bizonytalan a jövő, hogy nem lesz a
költségvetésben erre hely?
Dr. Csorba Csaba jegyző a felvetésre reagálva elmondta, hogy valóban felvetődhet az emberben
ilyen jellegű kérdés, de azt kell tudni, amennyiben a mindenkori polgármestert nem választják újra,
akkor, ha a jelenleg érvényben lévő jogszabály még hatályos lesz, akkor ez a törvény erejénél fogva
illeti meg. Egy elő takarékosságnak mindenképpen jó.
Csányi István alpolgármester megköszönte a tájékoztatót, majd további hozzászólás hiányában
felkérte a képviselőket a szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal – Várfi András polgármester nem vett részt a
szavazásban – az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
337/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az Allianz Hungária Biztosító Zrt. „A
Polgármesterek Allianz Klasszikusok Kincstár” elnevezésű életbiztosítási ajánlatát, és az
erre vonatkozó szerződést megköti a biztosító társasággal úgy, hogy évente egyszeri
alkalommal 569.289.-Ft összegű biztosítási díjat fizet.
Határidő: 2006. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
13. napirendi pont
Az önkormányzati lapkiadás és helyi vezetékes műsorszolgáltatás jövőjének áttekintése
Várfi András polgármester elmondta, hogy előre kell lépni a városnak, mert egyre jobban igényli a
lakosság, hogy minél többet tudjanak, tájékozottabbak legyenek a képviselő-testület munkájáról is.
A tegnapi nap folyamán volt egy bemutató a nagyteremben, ahol bemutatták az elektronikus
szavazás lehetőségét is. Kérné a képviselő-testület támogatását. Egyesületi formában lenne jó
működtetni, a képviselő-testület tagjainak bevonásával.
Hozzászólás, kérdés a képviselők részéről nem volt, a képviselő-testület a lapkiadásról és a helyi
vezetékes műsorszolgáltatásról szóló előterjesztést egyhangú 16 igen szavazattal elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
338/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 227/2006. (IX. 14.) KT határozattal a Fő út 173179. szám alatt – a kábeltelevíziós műsorelosztó fejállomás melletti - önkormányzati tulajdonú
helyisége továbbá a hozzá kiépített vezetékes műsorszolgáltatásnak a helyi műsorelosztóra
való csatlakozását lehetővé tevő műszaki megoldást (interfész felület) helyi TV stúdió célú
hasznosítására kiírt pályázati eljárást pályázó hiányában érvénytelennek nyilvánítja.
Határidő: azonnal
II.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy dolgozza ki a testületi működés
támogatását és azok élő kábel televíziós közvetítését és internetes publikálását lehetővé tevő
technikai és szervezeti, személyi feltételrendszerét. Ezzel együtt dolgozza ki, tervezze meg a
szükséges forrásigényeket, és ennek vonzatát építse be a 2007. évi költségvetési koncepcióba.
Határidő: 2007. január 31.
Felelős: Várfi András polgármester
III.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV tv. 22.§ -ban
biztosított jogkörében eljárva, javasolja az Ügyrendi, Oktatási Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottságnak, hogy hozzon létre 3 fős albizottságot, az 1986. évi II tv. 7. §-ban meghatározott
alapítói jogok következetes érvényesítésére.
A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi Oktatási Kisebbségi, és Esélyegyenlőségi
Bizottságot, hogy az SZMSZ felülvizsgálata során tegyen javaslatot az albizottságra
vonatkozó szabályok meghatározására.
Határidő: 2006. december 1.
Felelős: Császárné Gyuricza Éva bizottsági elnök
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14. napirendi pont
Gyomaendrőd helyi autóbuszos személyszállítás végzésére irányuló pályázat kiírása
Várfi András polgármester elmondta, hogy a pályázat eléggé formálható, egyrészt mert gátat szab a
forrás, mivel havi 1 millió Ft-os támogatást ír ki, nyolc évre kötik meg a szerződést. Ebben az
esetben érdemes lesz a pályázónak beruháznia, hogy a reggeli járatokat nagyobb busszal végzi, majd
a délelőtti, valamint a délutáni járatokat kisebb busszal teljesíti.
Szujó Zsolt osztályvezető kiegészítésként elmondta, hogy az előterjesztés készítésének folyamán
jogilag felülvizsgálták a pályázati kiírást és vannak benne kisebb módosítások. Kötelezően be kell
nyújtani a pályázónak a B/1. engedélyt, menetrend pontosítására volt szükség szakmai szempontból.
Alkalmassági megítéléshez szükséges 2004-2005-2006 évi sikeresen végzett, az alkalmassági
minimumkövetelmények között meghatározott szolgáltatásra vonatkozó referenciamunkák
ismertetése az ajánlattevő nyilatkozatával és a szerződést kötő másik fél által adott igazolásával.
Bírálati szempontként kedvezményes bérlet ára is jelentősen befolyásoló tényező.
Várfi András polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd felkérte a képviselőket hozzák
meg döntésüket a pályázati kiírással kapcsolatosan.
A képviselő-testület a pályázati kiírást egyhangú 16 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
339/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi
személyszállítási feladatok ellátására, a közszolgáltató kiválasztására és a közszolgáltatási
szerződés megkötésére a 2004. évi XXXIII tv.-ben foglaltakra tekintettel nyilvános pályázatot
hirdet meg. A pályázati eljárás lefolytatása érdekében a Képviselő-testület az alábbiakról
rendelkezik:
• A képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező Pályázati Felhívást közzététel céljára
alkalmasnak találja és a Pályázati Kiírásban foglaltakat jóváhagyja.
• A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás megjelentetésére.
• A képviselő-testület a beérkezett pályázatok értékelésére az alábbi Pályázati Bíráló Bizottságot
hozza létre, amely döntés előkészítő javaslatot tesz a Képviselő-testület részére.
Várfi András elnök
Dr. Csorba Csaba
Csányi István
Hangya Lajosné
Császárné Gyuricza Éva
Izsó Csaba
Vass Ignác
Felelős:
Határidő:

Várfi András polgármester
pályázat kiírására: 2006. december 31.
döntés meghozatalára: 2007. április 30.

15. napirendi pont
Önkéntes tűzoltóság létrehozása
Várfi András polgármester elmondta, hogy többször beszéltünk már erről a kérdésről, az állam
szeretné lejjebb adni, lehetőség volna egy közhasznú szervezet alakítására, ehhez megkapnánk a
megfelelő forrásokat is. Ebben partner a szarvasi tűzoltóság, a békésmegyei tűzoltó parancsnok és
környező településeket is, mint Hunya és Csárdaszállás. Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy
megalakítja a köztestületet, akkor leghamarabb jövő év augusztusában kezdheti meg a munkát. De
amennyiben csúszások vannak, akkor is 2008. január 1-től megkezdheti működését.
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Illés János képviselő kérdése, hogy a régen működő tűzoltósággal felvette a város a kapcsolatot,
vannak e megfelelő szakemberek, mert több éves képzés után válhat valaki tűzoltóvá.
Dr. Csorba Csaba jegyző a felvetésre reagálva elmondta, hogy valóban felvették a kapcsolatot a
tűzoltósággal. A tűzoltóság hozott egy határozatot, hogy köztestületet alakítanak. Ehhez két fél
szükséges az önkormányzat és az egyesület is, mivel az egyesületnek biztosítani kell a kivonuláshoz
szükséges minimális létszámot, ez a köztestület lényege. A tárgyi feltételek biztosítása, a Bm által
megállapítható, hogy a védőfelszerelésben és a gépjárműparkban is vannak hiányosságok. Ezek
azonban a 2007 évi pályázati pénzekből pótolhatók. Kell az egyesület támogatása, a szükséges
parancsnoki képestéssel rendelkezik és vannak olyan fiatalok, akik szívesen elvégzik a parancsnoki
iskolát. Ezt a formát a szarvasi tűzoltóság is támogatja, mert hamarabb kiérnek esetekhez.
Amennyiben az önkormányzati oldal felsorakozik, beleértve a két kistelepülést, akkor semmi
akadálya nincs a megalakításnak.
A képviselő-testület az önkéntes tűzoltóság létrehozását egyhangú 16 igen szavazattal elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
340/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete változatlanul szükségesnek tartja az
önkéntes tűzoltóság létrehozását. A működési terület kialakítását, Csárdaszállás, Hunya, és
Gyomaendrőd települések közigazgatási területére javasolja megkérni, amennyiben az érintett
települések képviselő-testületei ezzel egyetértenek.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a köztestület megalakításával kapcsolatos előkészítő
tárgyalásokat folytassa le a megyei katasztrófavédelem vezetőjével, Csárdaszállás, Hunya
települések polgármestereivel az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vezetőségével. Tegye meg a
szükséges intézkedéseket a közös képviselő-testületi ülések előkészítésére. A köztestület
alapszabályát terjessze be a közös testületi ülésre.
Határidő: 2006. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
16. Napirendi pont
Beszámoló a Katona József Művelődési Központ 2006. évi tevékenységéről
Várfi András polgármester köszöntötte a napirendi pont tárgyalásánál jelenlévő Megyeriné Csapó
Ildikó kulturális vállalkozót a művelődési ház üzemeltetőjét, majd vitára bocsátotta a beszámolót.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke hozzászólásában elmondta, az előző ciklusban a
Humánpolitikai bizottsághoz tartozott a közművelődés, és mivel 2006 évi tevékenységről van szó,
ezért a bizottság nevében meg kívánta köszönni Megyeriné Csapó Ildikónak a végzett munkáját. A
művelődési ház 1999 óta közművelődési megállapodás keretében működik. Megítélése szerint azóta
elmondható, hogy van kulturális élet a városban, még ha van, akinek erről egyébként más a
véleménye. Nyilván azok, akik nem látogatják a művelődési ház rendezvényeit, ezt másként ítélik
meg. Az biztos, hogy egy-egy kulturális rendezvényen szinte kivétel nélkül mindig ugyanazokat az
arcokat lehet látni. Ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy minden kulturális erőfeszítés és pozitív
munka akkor kap még nagyobb teret, ha azt a helyi értelmiség is segíti. Ebbe a körbe mindenkit
beleértve, elsősorban a pedagógusok jó szándékát kérte, továbbá az orvosokat, agrár értelmiségieket,
és mindazokat, akik ennek érdekében tenni tudnak valamit. Kérte a képviselő-testület tagjait is, hogy
lehetőség szerint látogassák a művelődési ház rendezvényeit.
Az írásos beszámolóból kiemelte a kiállítások rendezését, különösen a IX. alkalommal megrendezésre
került őszi tárlatot, amely igen nagy népszerűségnek örvend a helyi képzőművészetet szerető és
művelők körében. Ez a kiállítás minden alkalommal Megyeriné Csapó Ildikó saját szervezésében kerül
megrendezésre.
Fontos továbbá kiemelni a gyerekek nyári táboroztatásának szervezését, melynek helyet ad a
kultúrház, és segíti a programok megszervezését.
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Ugyanakkor fontos a civilszervezetek szerepe a művelődési házon belül, akiknek az otthonos
környezet biztosítása mellett a munkájukat is koordinálja.
Elismeréssel szólt továbbá a Gyomaendrődi programfüzetről, amelyben nem csak a művelődési ház
által szervezett programok, szolgáltatásaik szerepelnek, hanem az egyéb mások által szervezett
rendezvények, programok is olvashatóak benne, melyen keresztül az olvasó teljes körű információt
kap a város kulturális eseményeit illetően.
Összegezve megállapítható, hogy komoly kihasználtsága van a művelődési háznak, hetente kb. 1000
fő fordul meg, melyből 800 fő gyermek.
Az épület felújítását illetően a képviselő-testületnek erre figyelemmel kell lenni, hiszen ez az épület
maximálisan ki van használva. Tekintettel arra, hogy igen csekély a pályázati lehetősége az
intézménynek, ezért az önkormányzat pályázatíró csoportjának még körültekintőbben kell ezeket a
lehetőségeket figyelni, és a szükséges segítséget megadni.
Várfi András polgármester megköszönte képviselő asszonynak a szóbeli kiegészítést, majd
hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
341/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Megyeriné Csapó Ildikó
kulturális vállalkozó beszámolóját a közművelődési megállapodás keretében működtetett
Katona József Művelődési Központban 2006. évben végzett tevékenységéről.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
Beszámoló a Közösségi Ház 2006. évi tevékenységéről
Hangya Lajosné bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, az elmúlt évben az előző képviselőtestület közbeszerzési eljárás eredményeként közművelődési megállapodást kötött a közösségi ház
üzemeltetésére, határozatlan időtartamra a nyertes ajánlattevő Templárius Alapítvánnyal.
Az eltelt idő alatt az üzemeltető igen sok igényes programot szervezett a közösségi házba, a kezdeti
nehézségek ellenére. Az alapítvány a munkaügyi központ által támogatott pályakezdő munkatársakat
alkalmazott, ami a kezdeti időszakban okozott némi problémát.
Tetszetős volt számára a latin és arab estek, illetve szép volt a költészet napi ünnepség is. Ugyanakkor
elismeréssel szólt a Bartók és Mozart emlékhangversenyről, amelyen a szegedi Dóm énekkara
közreműködött. Nem elhanyagolható, hogy az igen kevés önkormányzati támogatás mellett nagy
igyekezettel történik a közösségi ház üzemeltetése.
A felszereltséget illetően véleménye szerint az igen gyengének mondható, főleg a színpadi technika
az, ami nagyon kezdetleges. A padozat a nézőtér nagyon elavult, egy komolyabb zenei hangverseny,
vers-és prózamondó előadás nehezen rendezhető meg itt.
Elismerést érdemel az üzemeltető civilház kialakítására irányuló törekvése, melyet reméli, sikerül
megvalósítani.
Várfi András polgármester megerősítve a képviselő asszony által elmondottakat, hangsúlyozta, a
Templárius Alapítvány által működtetett közösségi házban igen nagy fejlődés tapasztalható,
észlelhető. Igen sok program volt az elmúlt időszakban, és a ház vezetése változatlanul nagy tervekkel
készül a jövő évre is.
Egyéb hozzászólás a témával kapcsolatban nem volt, a képviselő-testület a beszámolót egyhangú 15
igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.

391

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
342/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Templárius
Alapítvány beszámolóját a közművelődési megállapodás keretében működtetett
Közösségi Házban 2006. évben végzett tevékenységéről.
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
Gyomaendrődi Híradó beszámolója
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, Bíró Károly az Önkormányzattal kötött
határozatlan időre szóló megbízási szerződéssel 2001. április 1.-től vállalkozásban szerkeszti a
Gyomaendrődi Híradót. A megbízó a megbízottat kötelezte, hogy minden év novemberében számoljon
be a megbízás teljesítéséről. Bíró Károly a megadott határidőre elkészítette a beszámolót, melyet az
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság megtárgyalt, és javasolja
annak határozati javaslat szerinti elfogadását.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
343/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Bíró Károly 2006.
évi beszámolóját a Gyomaendrődi Híradó kiadásáról.
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
Beszámoló a temetkezési feladatok ellátásáról és a 2007. évre tervezett díjakról
Várfi András polgármester vitára bocsátotta az előterjesztést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök hangsúlyozta, a határozati javaslattal egyetért, ugyanakkor
javaslatként fogalmazta meg a testület felé, miszerint amellett, hogy emberi méltósághoz méltó
temetkezések történnek Gyomaendrődön, szükséges lenne egy szabadtéri, tetővel fedett ravatalozó
létrehozása, mindkét köztemetőben. A nyári időszakban nagyon kellemetlen, amikor sok ember
bezsúfolódik az amúgy is kicsi ravatalozó épületébe. Nagyon sok településen látható már ilyen nyitott,
szabadtéri ravatalozó. E mellett gondot kellene fordítani a kerékpárok elhelyezésére is, ugyanis nincs
elegendő tároló.
Nagy elismeréssel szólt továbbá az endrődi településrészen lévő Temető utca végi katolikus temetőről,
amely csodálatosan szép. Kérdése volt ezzel kapcsolatban, hogy ez a temető helyi védettség alatt áll e.
Ha nem, akkor ezt kezdeményezni kell, hiszen ezt a temetőt így kell megőrizzük, ahogy van, mert
különben el fog veszni.
Reméli, hogy a költségvetési lehetőség függvényében az által elmondott javaslatokat figyelembe
fogják venni, hiszen ez által is a város jó hírét tudnánk öregbíteni.
/ Gellai Józsefné képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 16 fő. /
Dr. Palya József képviselő támogatta a szabadtéri ravatalozó kialakítására vonatkozó javaslatot.
Közegészségügyi szempontból is pozitív elgondolás. Amennyiben a város pénzügyi helyzete lehetővé
teszi, minél előbb meg kellene valósítani.
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Fábián Lajos a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője, hangsúlyozta, hogy a temetők felújítására,
korszerűsítésére vonatkozó elképzelések a testület decemberi ülésére kerülnek előterjesztésre. A
gyomai köztemetőben egy 150-200 m2-es nyitott területen kívánják a ravatalozást megoldani. Tudni
kell azonban, hogy ebben a tekintetben figyelembe kell venni a hozzátartozók igényeit, elsősorban azt
kell kielégíteniük. Nem biztos, hogy minden esetben találkoznak az igények az elképzelésekkel. Az
endrődi köztemetőben ennek kialakítása problémásabb lenne a helyszűke miatt. Természetesen, ha
erre igény lesz, úgy a megvalósítását meg kell oldani. A gyomai köztemetőben az új részt már ennek
megfelelően kell majd kialakítani.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, az endrődi köztemető katolikus temető részében, amely jelenleg
használaton kívül van, annak helyi védettségét a kegyeleti parkká történő nyilvánítás biztosítaná. Ezt
azonban a katolikus egyházzal együtt kell megvalósítani. A kegyeleti parkká történő nyilvánítás azt
jeleneti, hogy az a rész megőrzi a temető jelleget, a síremlékek fennállását jelenlegi formájukban
biztosítja, viszont 25 év múlva a temető ezen részében nem lehet újra temetni. Ennek anyagi vonzata is
van, hiszen az egyháznak új temető része nincs, az újra meg nem váltott sírok megváltásáról,
kizárásáról van ebben az esetben lehetőség. Ezért is kell az egyházzal megbeszélni azt, hogy milyen
feltételekkel és milyen „kárpótlással” történik a kegyeleti parkká nyilvánítás, amelynek a későbbiekre
vonatkozóan lesz egy fenntartási költsége is.
A kültéri fedett ravatalozó kialakítása azért is fontos lenne, hogy az időjárás viszontagságai ellen védje
a szertartáson résztvevőket.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, az emberi méltósághoz illő temetés nagyon fontos, hogy az
milyen környezetben történik. Nagyon sok országban a temetőket temetőkertként tartják nyilván.
A hozzászólások során elhangzott javaslatokat a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
bizottság feladata lesz megvizsgálni, és a megfelelő előkészítés után dönthet a testület ezekről a
kérdésekről.
Felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket a beterjesztett határozati javaslatot illetően, amely
szerint a Gyomaszolg Ipari Park Kft. által 2007. évre tervezett temetkezési díjakat jóváhagyják.
A képviselő-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
344/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. által 2007. évre
tervezett temetkezési díjakat jóváhagyja.
Határidő: azonnal
20. Napirendi pont
Beszámoló az önkormányzati lakások üzemeltetéséről
Várfi András polgármester javasolta az írásos beszámoló elfogadását, melyet a véleményező
bizottságok is megtárgyalták. Fontosnak tartja, hogy egy egységes lakáspolitikája legyen a városnak.
A szolgálati bérlakások esetében végig kell gondolni a bérleti díjakat, ugyanakkor a régi lakások
felújítási költségének nagysága miatt talán célszerűbb lenne azokat értékesíteni, és új, kisebb
alapterületűeket építeni helyettük. A szociális jellegű lakásokat illetően (Vízműsoron, a Polányi úton
lévő lakások) meg kell állapítani, hogy azok már nem megfelelőek, az ott élőknek máshol kellene
megoldani a lakhatásukat. Ezeknek a lakásoknak a telkét, a lebontás után értékesíteni kellene és annak
árából új lakásokat vásárolni. A költségalapú bérlakásokról elmondható, hogy akár az idősek, akár a
fiatalok lakhatását nagyon jól megoldják, hiszen azok igényes, a mai kornak megfelelő lakások. Jó
lenne, ha valamilyen program keretében lehetőség lenne még ezekhez hasonlóakat építeni.
Összegezve javasolta a beszámoló elfogadását azzal, hogy a későbbiekben gondolkodjanak el egy
egységes lakáskoncepción, amely hosszabb távra megoldja az ilyen jellegű problémákat.

393

Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatta a testületet, hogy Gellai Vincéné és az önkormányzat között a
költségelvű bérlakás egyszeri hozzájárulás megfizetése miatt fennálló peres eljárás egyenlőre szünetel,
mivel Gellai Vincéné vállalta, hogy a szüneteltetés időtartama alatt az egyösszegű letétet leköti,
melyre 6 hónap áll rendelkezésére.
Egyéb hozzászólás, tájékoztatás nem hangzott el, Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a
beszámoló elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
345/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő – testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park
Kft. önkormányzati lakások üzemeltetéséről szóló beszámolóját.
Határidő: 2006. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
21. Napirendi pont
Beszámoló a gyomaendrődi hulladékgazdálkodási tevékenységekről
Várfi András polgármester elmondta, a hulladékgazdálkodási tevékenységről, azon belül is a
regionális hulladékkezelő mű üzemeltetéséről összegezve elmondható, hogy van még javítani való. A
9 társult település tulajdonát képező hulladékkezelő mű 2005-ben került üzemeltetésre kiadásra a
Remondis Kft-nek. A társult települések polgármesterei legutóbbi ülésükre meghívták a Kft.
vezetőségét, kérve, hogy számoljanak be az eddig végzett tevékenységükről, tapasztalataikról, amely
meghívásnak a Kft. nem tett eleget. Összességében elmondható, hogy elég sok lakossági panasz
érkezik a telep üzemeltetésével kapcsolatban, ezért is kérték fel a Kft –t a beszámolásra.
Megkérdezte a véleményező bizottságok elnökeit, a beszámoló készítőjét, majd a képviselőket van e
szóbeli kiegészítésük a beszámolóhoz.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozat meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
346/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. által készített 2006.
évben végzett települési hulladékgazdálkodási tevékenységekről és a tevékenységek
végzéséhez kapott önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
22. Napirendi pont
Beszámoló a közcélú, közhasznú foglalkoztatásról
Várfi András polgármester elmondta, sajnálatos tényként lehet megállapítani, hogy a városban
nagyon sok az olyan ember, aki nem rendelkezik munkahellyel. A fogadóóráikon nagyon sok fiatal
pályakezdő keresi fel munkahelykeresés céljából.
A maga részéről javasolta a beszámoló elfogadását, azzal, hogy minél inkább törekedjenek az Ipari
Park benépesítésére új munkahelyek teremtése céljából. El kell mondani, hogy mindemellett a
munkakultúra is hiányzik az emberek mindennapjaiból.
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A szülők esetleges munkanélküliségéből következően a gyermek is azt az életformát látja otthon, hogy
a szülei nap mint nap nem járnak el dolgozni.
Gellai Józsefné képviselő, és mint intézményvezető elmondta, a Gondozási Központ hosszú idő óta él
a közcélú munkások foglalkoztatásának lehetőségével. A Polgármesteri Hivatallal és a Munkaügyi
Központtal jó az együttműködés ezen a területen. Az intézményben 16 olyan munkavállaló van, aki
közcélú munkásként kezdte, mára pedig visszakerültek a munka világába. Nagyon sok a nehézsorsú
ember, és sok kiszolgáltatott fiatal van közöttük.
A maga részéről pozitívan értékelte a beszámolót, amennyiben lehetőség lesz rá, továbbra is élni
kívánnak ezzel a lehetőséggel.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólást majd felkérte a képviselőket a beszámoló
elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
347/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a közhasznú, közcélú
foglalkoztatásról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
23. Napirendi pont
Közterület-felügyelői beszámoló
Várfi András polgármester elmondta, a közterület felügyelő által készített beszámolóból sok
információhoz juthatunk, viszont annak jelenlétét nem igazán érzékelhetjük a mindennapok során.
Igazán egy személy kevés is ennek a feladatnak a hatékony ellátásához. Éppen ezért is történt
intézkedés a közterület felügyelői létszám 1 fővel történő emelésére 2007. január 1. napjától. Két fő
eredményesebb munkát tud végezni, aminek következtében a kiszabott bírság is növekedhet.
Hangsúlyozta, alapvetően nem a kiszabott bírság növelése a legfőbb cél, hanem a közterület
rendjének, tisztaságának betartatása, az illegális szemétlerakók felszámolása, és újabbak megelőzése a
város egész terültén.
A maga részéről a beszámolót a fentiekben elmondottak figyelembe vételével elfogadásra javasolta.
Dr. Kovács Béla képviselő örvendetesnek tartotta, hogy a közterület felügyelő tervei között szerepel a
hatékonyabb fellépés a fákon lévő hirdetések megszüntetése érdekében. Ezt segítheti elő, hogy a
közterületeken kihelyezésre kerültek az új hirdetőtáblák.
Támogatta a közterület felügyelő létszám növelését, remélhetőleg ez által hatékonyabb lesz a
működésük.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a közterület felügyelet figyelmébe ajánlotta, hogy a város területén
ma már szinte jelenségnek számít, hogy az emberek a házaik előtti közterületet kisajátítják, különböző
módon elkerítik, kövek kirakásával, karók lerakásával, hogy az általuk gondozott füvet megóvják az
útról lehajtó gépjárművektől. Az amúgy is keskeny – 3 méteres- lakóúton két autó nem fér el egymás
mellett csak, úgy ha az útszélére húzódnak.
Véleménye szerint ez nem engedhető meg, mert balesetveszélyes, az érintett lakókkal szemben fel
kellene lépni a közterület felügyelőnek.
Illés János képviselő a maga részéről a beszámolót elolvasva kicsit katasztrófálisnak látta a helyzetet.
A beszámolóban a feladat végrehajtás eszközeként leírása került, hogy a pénzbírság nincs kivetve,
csak kilátásba helyezve, az esetek 90 %-ban hatásos a szóbeli figyelmeztetés. Ezek szerint az írásos
figyelmeztetés a 10 %, ha az a tábláztat szerint 265, akkor 2650 embert figyelmeztetett illetve
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bírságolt meg a közterület felügyelő január 1-és október 31. között. Véleménye szerint ez még havi
bontásban is rengeteg, azért ennyire nem lehet katasztrófális a helyzet.
Czibulka György képviselő egy évek óta húzódó probléma megoldásában kérte az érintettek, adott
esetben a közterület felügyelet segítését. A Pásztor János út és a Kossuth út sarkán a volt kenyérgyári
bolttal szemben az út sarkán óriási kátyú tátong már évek óta. Az útszélén, a járdán már életveszélyes
megállni a gyalogosoknak. A Kossuth út a közútkezelő kht kezelésébe tartozik, míg a Pásztor János út
önkormányzati kezelésbe. A kátyú eltüntetésére közösen kellene valamilyen megoldást találni.
Dezső Zoltán hangsúlyozta, nagyon sok problémát, bosszúságot okoz a gyalogjárdán közlekedőknek,
hogy a járdák mellé ültetett, általában gyümölcsfák ágai benyúlnak a járda fölé, nehezítve ott a
közlekedést. A közterület felügyeletnek ezt is hatékonyabban kellene ellenőrizni, felszólítani az
ingatlan tulajdonosokat a fák legallyazására.
Megjegyezte továbbá, hogy a Hősök úton telepítendő új fák nagyon közel lesznek ültetve a járdához,
így nem lesz terük a fáknak a megfelelő növekedésre.
Szújó Zsolt osztályvezető a felvetésekre reagálva hangsúlyozta, a képviselő-testület által alkotott
rendelet szerint közterületen csak díszfákat szabad ültetni, gyümölcsfát kifejezetten tilos.
Az új fák ültetését illetően a közművek elhelyezkedése miatt csak ilyen keskeny sávban van lehetőség
az ültetésükre.
Csányi István alpolgármester kiegészítve a fentieket hangsúlyozta, kifejezetten szabályozott koronájú
fák – törökmogyoró – kerültek elültetésre, amelyek csak bizonyos idő után nyitják lombozatukat.
Maga a törzse hiába van közel a járdához, az nem lesz olyan vastag, hogy attól ne lehessen elférni, a
koronája viszont 2-2.5 méter magasságban kezdődik.
A gyümölcsfák valóban sok gondot okoznak, viszont tudni kell azt is, hogy a régi utcákban, 50-60 éve,
hogy fásítottak, lényegében az ott élők jóindulatán múlt, hogy akkor az utcák belettek fásítva,
egyébként ma sok utca fa nélkül lenne. Véleménye szerint megoldást az jelenthetne, ha felszólítanák a
lakókat az utcán lévő fákat tartsák rendbe, gallyazzák és a termést szedjék össze. A város jelenlegi
pénzügyi helyzetében lehetetlen lenne, a rendelet olyan irányú betartatása, hogy a gyümölcsfákat
kivágassák a lakosokkal.
Az útszélének kövekkel és egyéb módon történő lekerítését illetően, nem kellene erre sort keríteni, ha
a közlekedési kultúrán javítanának az emberek. Sok esetben elkerülhető lenne, hogy a gépjárművek
lemenjenek az útszélére, ha erre jobban odafigyelnének.
Megítélése szerint az önkormányzatnak ki kellene dolgozni egy elfogadható fásítási programot, ez
azonban főleg anyagi kérdés. Példaként említette, hogy a liget szakadó partjának beültetéséhez
kísérleti jelleggel kaukázusi szárnyasdiófákat ültetnének el. A szarvasi arborétumtól jutányos áron 15
db ilyen cserjét kapunk, amelynek eredeti ára 40.000 Ft/db lenne.
Várfi András polgármester összegezve az elhangzott véleményeket megállapította, hogy
valamennyien a városunk szebbé tételéért törekednek. Az itt elhangzott javaslatokat a bizottsági
munka során meg kell vitatni, és a lehetőségekhez képest a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
Lezárva a témát javasolta a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását az előterjesztett
tartalommal.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
348/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a közterületfelügyeletről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
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24. Napirendi pont
Mezőőri beszámoló
Várfi András polgármester elmondta, az írásos beszámolás mellett a mezőőrök bemutatkoztak a
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági bizottság előtt is.
Mint ahogy a mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló rendelet-tervezet
tárgyalása során is elhangzott, a mezőőri szolgálat hathatós működése érdekében az 5 fő mellé,
további 1 fő mezőőr kerül beállításra.
Hozzászólás hiányában javasolta a testületnek a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
349/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a mezőőri szolgálatról
szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
25. Napirendi pont
Tájékoztató a szociális földprogram működtetésének lehetőségéről
Várfi András polgármester mindenképpen szükségesnek tartotta a szociális földprogram lehetőségével
foglalkozni, annál is inkább, mivel ez a jelenlegi kormányzat programjában is szerepel. Ennek kapcsán
felmerül a kérdés, hogy ki az a kör, akit ebbe a programba be lehetne vonni. Az országban több
próbálkozás is történt erre vonatkozóan, kisebb-nagyobb eredménnyel, hiszen azok az emberek, akik
egyébként sem találnak munkát, azoknak nem ez fogja megváltoztatni az életüket. Ugyanakkor azon
fiatal gazdálkodóknak, akik jelenleg kiegészítő tevékenységként foglalkoznak a mezőgazdasággal,
ezen földterületek művelésével lehetőségük nyílik arra, hogy a saját szükségleteiken felül a piacra is
termeljenek.
Jelen előterjesztés tájékoztatást nyújt a vonatkozó jogszabályokról, a rendelkezésre álló földekről.
Amennyiben a képviselő-testület ezt elfogadja, úgy azt követően megkezdődik a lehetőségek érdemi
kidolgozása, milyen úton tudunk elindulni, és hogyan tudjuk ezeket a földterületeket legjobban
hasznosítani.
Megkérdezte a képviselőket, van e kérdésük, hozzászólásuk a tájékoztatóhoz.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
350/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a szociális földprogram működtetésének
lehetőségéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
26. Napirendi pont
Tájékoztató a 2006. évi járda és útjavításokról
Várfi András polgármester elmondta, az előterjesztett tájékoztató igen részletesen bemutatja, hogy az
önkormányzati tulajdonú járdákon és utakon milyen karbantartási munkák történtek meg 2006.
november 16-ig.
Megkérdezte a véleményező bizottság elnökét, van e szóbeli kiegészíteni valója.
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A bizottság elnöke valamint a jelenlévők részéről hozzászólás, kérdés nem volt, a képviselő-testület
egyhangú 16 igen szavazattal a tájékoztatót elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
351/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2006. évi járda és útjavításokról szóló
tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
27. Napirendi pont
Tájékoztató INTERREG pályázatban partnerként való részvételről
Várfi András polgármester elmondta, a tájékoztató szerint önkormányzatunk a Békés Megye
Fejlődéséért Egyesület által benyújtott INTERREG pályázatban partnerként venne részt, mely
pályázat elnyerése esetén a partner önkormányzatok területén, -Gyomaendrődön is - inkubátorház
műszaki terveinek, kiviteli tervdokumentációjának elkészítése valósulhatna meg. A gyomaendrődi
inkubátorház tervezésének összköltsége (100%): 8 400 000 Ft. Az Önkormányzatunkra vonatkozó
saját erő nagyságát nyertes pályázat esetén külön megállapodás rögzíti majd, de az összeg nem lehet
nagyobb, mint 5%, tehát 420 000 Ft.
Felkérte a képviselőket, hogy a tájékoztatóban leírtakat szíveskedjenek elfogadni.
A képviselő-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
352/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
A Képviselő-testület elfogadja a Békés Megye Fejlődéséért Egyesület által benyújtott
INTERREG pályázatban partnerként való részvételről szóló tájékoztatót.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, valamint nyertes pályázat esetén az együttműködési megállapodás megkötésére.
Határidő: 2006. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
28. Napirendi pont
Tájékoztató a Karácsonyi Élelmiszercsomag pályázatról
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Gyermekétkeztetési Alapítványhoz
benyújtott, 89 gyermek számára igényelt Karácsonyi Élelmiszercsomag pályázattal önkormányzatunk
35 élelmiszercsomagot nyert el. Információi szerint más települések nem igen nyertek ezen a
pályázaton.
Felkérte a képviselőket, hogy az írásos tájékoztatást az általa elmondottak figyelembe vételével
fogadják el.
A képviselő-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
353/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Gyermekétkeztetési Alapítványhoz
benyújtott, 89 gyermek számára igényelt Karácsonyi Élelmiszercsomag pályázattal
kapcsolatos beszámolót.
Nyertes pályázat esetén a Képviselő-testület megbízza a Térségi Humánsegítő Szolgálatot a
csomagok kiosztására és a felhasználással kapcsolatos teendők elvégzésére.
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Határidő: 2006. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
29. Napirendi pont
A közterületi parkfenntartás területnagysága és költségvonzata, az intenzív fenntartásba vont
területek bővítésének javaslata
Várfi András polgármester hangsúlyozta a helyi közutak és közterületek fenntartása a köztisztaság,
és településtisztaság biztosítása nagyon fontos az idegenforgalom szempontjából is, hiszen ez is az
egyik kitörési pontja lehet településünknek.
A megszorító intézkedések ellenére, célszerűnek látszik a parkfenntartás területnagyságának növelése,
azzal a kitétellel, hogy a parkfenntartás vállalási árát a jövő évi költségvetés tárgyalásakor a testület
újra felülvizsgálja.
Dr. Kovács Béla képviselő kérte az illetékesek közbenjárását az ügyben, hogy a Kner Imre
Gimnázium Kollégiumának udvarán lévő ősparkban kipusztult fenyőfák helyére őshonos fák
kerüljenek telepítésre.
Várfi András polgármester támogatta a kérést, javasolta az illetékes bizottságnak, hogy a település
fásítása során ezt a kérést igyekezzenek teljesíteni.
Egyéb kérés, hozzászólás nem volt, a véleményező bizottságok javaslatára figyelemmel elsőként a III.
alternatíva szerinti megoldást tette fel szavazásra, amely szerint a parkfenntartás feladatellátására az
előterjesztésben szereplő III. számú alternatívát fogadja el, azaz a 8 hektár 4645 m2 terület intenzív
fenntartását azzal a kitétellel, hogy a parkfenntartás vállalási árát a 2007. évi költségvetés
előterjesztésének tárgyalásakor a képviselő-testület újra felülvizsgálja.
A képviselő-testület a fenti javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
354/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a parkfenntartás feladatellátására az előterjesztésben
szereplő III. számú alternatívát fogadja el, azaz a 8 hektár 4645 m2 terület intenzív
fenntartását azzal a kitétellel, hogy a parkfenntartás vállalási árát a 2007. évi költségvetés
előterjesztésének tárgyalásakor a képviselő-testület újra felülvizsgálja.
Határidő: 2007. január 10.
Felelős: Várfi András polgármester
/ Dr. Palya József képviselő távozott az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 15 fő. /
30. Napirendi pont
A játszótéri eszközök első felülvizsgálata a 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet előírásainak
megfelelően
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, a fent említett rendelet előírásainak
megfelelően a városi közterületi és az intézményudvarokon lévő játszóeszközök első kötelező
felülvizsgálatára adott árajánlata alapján a Tisza Park Kft- t javasolnák megbízni az ellenőrzési
feladatok ellátásával, eszközönként nettó 1900,- Ft díjtétel figyelembe vételével.
Felkérte a képviselőket, hogy a véleményező bizottságok javaslatára is figyelemmel, fogadják el a
határozati javaslatot.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
355/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
I.

II.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a városi közterületi és az intézményudvarokon lévő
játszóeszközök első kötelező felülvizsgálatára adott árajánlata alapján a Tisza Park Kft- t
bízza meg az ellenőrzési feladatok ellátásával, eszközönként nettó 1900,- Ft díjtétel
figyelembe vételével.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közterületi játszótereken, valamint az
intézmények udvarán lévő játékok első felülvizsgálatának pénzügyi fedezetét az éves
költségvetésben biztosítsa.

Határidő:
Felelős:

az első kötelező felülvizsgálat elvégzése legkésőbb 2007. március 30-ig
Várfi András polgármester

31. Napirendi pont
Gyomaközszolg Kft., Gyomaszolg Ipari Park Kft. és Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. gazdasági
társaságok új felügyelő bizottsági ügyrendjeinek az elfogadása
Várfi András polgármester elmondta, a képviselő-testület az elmúlt ülésén megválasztotta a fenti
társaságok felügyelő bizottságainak tagjait. A bizottságok megtartották alakuló üléseiket, és elfogadták
ügyrendjeiket. Az alapító jogokat gyakorlónak, Gyomendrőd Város Önkormányzatának jóvá kell
hagyni a gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak az ügyrendjét.
Megkérdezte a bizottság elnököket, a képviselőket van e kiegészíteni valójuk a napirendi ponthoz.
Izsó Csaba a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági bizottság elnöke tájékoztatásként
el kívánta mondani, hogy a bizottság a november 21-i ülésén a napirendi pontok között tárgyalta a
fenti társaságok 2006 évi tevékenységeikről szóló beszámolókat, és a 2007. évre tervezett feladataikat.
A társaságok által benyújtott beszámolókat a Liget Fürdő Kft. beszámolójának kivételével a bizottság
elfogadta. A bizottságéhoz hasonló döntést hozott a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is.
A Liget Fürdő Kft. ügyvezetője, Furka Sándor által elkészített beszámolóban voltak bizonyos
hiányosságok. A társaság gazdálkodása a benyújtott jelentés szerint elfogadható, a pénzügyi egyensúly
nem rossz, viszont a 2007 évre tervezett fejlesztéseket, beruházásokat illetően, olyan elképzeléseket
vázolt fel, amelyek megvalósítására nem látható a pénzügyi fedezet, ugyanakkor nem látható a fürdő
hosszú távú stratégiája, kitörési pontjai. Mindezekre figyelemmel a bizottság felkérte a társaság
ügyvezetőjét, hogy a testület decemberi ülésére nyújtsa be a fürdőre vonatkozó elképzeléseit, terveit,
és céljait. A bizottság számára az említett beszámolóból ez ugyanis nem derült ki.
A fürdőhöz kapcsolatban elmondta még, hogy lakossági bejelentések érkeztek felé, amelyben a fürdő
tisztasági, és közegészségügyi állapotának rendezetlenségére hívták fel a figyelmét, melyek alapján a
közeljövőben e területen vizsgálatot kíván kezdeményezni a fürdőn belül.
Várfi András polgármester a fenti hozzászóláshoz kapcsolódva hangsúlyozta a város idegenforgalma
szempontjából igen is fontos, hogy a fürdő működése hogyan történik.
További hozzászólás hiányában, felkérte a képviselőket a társaságok ügyrendjének elfogadására, a
határozati javaslatban leírtak szerint.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
356/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő – testülete jóváhagyja az alapítói jogokat gyakorló
Gyomaendrőd Város Önkormányzat által alapított Gyomaközszolg Kft., Gyomaszolg Ipari Park Kft.
és Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. gazdasági társaságok új felügyelő bizottságainak ügyrendjét az
alábbiakban leírtak szerint:
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A
GYOMAKÖZSZOLG
Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottságának
ügyrendje
I. Általános rendelkezések
1. A társaság főbb adatai:
Név: GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Cégszáma: 04-09-007188
Alapító okirat kelte: 2006.06.29.
Jegyzett tőkéje: 5.000.000,- Ft
Törvényességi felügyelete: Békés Megyei Cégbíróság
A társaság tagja:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A társaság ügyvezetője: Fábián Lajos
2. A Felügyelő Bizottság főbb adatai:
Név: GYOMAKÖSZOLG Kft. Felügyelő Bizottsága
Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Tagjai:
1. Név: Izsó Csaba
Anyja neve: Rudner Erzsébet
Lakcím: 5500 Gyomaendrőd, Kőrösi Cs. S. u. 7.
2. Név: Béres János
Anyja neve: Szilágyi Erzsébet
Lakcím: 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 23.
3. Név: Dr. Palya József
Anyja neve: Koczka Ilona
Lakcím: 5502 Gyomaendrőd, Endrődi u. 14/1.
3. A Felügyelő Bizottság működését meghatározó szabályok:
- FB létrehozásával működésével:
- a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv.
- a felelősség megállapításával és érvényesítésével:
- a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.)
II. A Felügyelő Bizottság tagjai, feladatai, jogai és kötelességei, valamint a tagok felelőssége
1. A Felügyelő Bizottság:
A társaság legfőbb ellenőrző szerve.
Tagjait 2006. november 02-én választotta meg taggyűlési jogokat gyakorló Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a 315/2006. (XI.02.) KT. számú határozatával.
A tagság megszűnik:
- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- a Gt. tv-ben meghatározott kizáró ok bekövetkezésével
2. A Felügyelő Bizottság feladata:
Az FB tevékenységét a könyvvizsgálóval együtt végzi.
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Az FB a tulajdonosi érdekek védelme céljából ellenőrzi a társaság ügyvezetését, és az elnök útján
képviseli a társaságot az ügyvezető ellen indított perekben.
3. A Felügyelő Bizottság jogai:
A taggyűlési jogokat gyakorló Önkormányzat által hozott jogsértő döntések bírósági felülvizsgálatát
az ügyvezetőn kívül a Felügyelő Bizottság bármely tagja kérheti. Ennek keretében a vezető
tisztségviselőktől és a gazdasági társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást
kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.
Mindazon intézkedéseket megteheti, amelyek célja az ellenőrzés biztosítása, de a társaság egyéb
szerveinek hatáskörébe tartozó jogokat nem gyakorolhat.
A FB a kft. valamennyi iratát korlátozás nélkül megnézheti, azokról másolatot kérhet, akár hivatalos
formában, akár bármilyen terjedelemben.
Ha külső szakértőt vesz igénybe valamilyen vizsgálathoz, úgy a székértő díjazásának és kiadásának
költségei a társaságot terhelik.
A hatékony ellenőrzés céljából az ügyvezető és a könyvvizsgáló minden taggyűlési jogokat gyakorló
Önkormányzat elé kerülő anyagot és előterjesztést köteles megküldeni a Felügyelő Bizottságnak.
4. A Felügyelő Bizottság kötelessége:
A FB köteles megvizsgálni a taggyűlési jogokat gyakorló testület elé terjesztett valamennyi fontosabb
jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást.
A vizsgálat eredményét a testület előtt az elnök ismerteti.
Az alapítói döntésre vonatkozó előterjesztést az alapító a Felügyelő Bizottság elnökének, valamint az
ügyvezetőnek küldi meg. A véleményezésre jogosultak 8 napon belül kötelesek véleményüket írásban
közvetlenül az alapítónak megküldeni. Ha a Felügyelő Bizottság valamely tagjának különvéleménye
van, akkor a Felügyelő Bizottság elnöke azt is köteles megküldeni az alapítónak a Felügyelő Bizottság
véleményével együtt.
Az alapító csak akkor hozhat döntést, ha a véleményezésre jogosultak a döntés tervezetét
véleményezték vagy az erre nyitva álló határidő eredménytelenül eltelt.
A 2006. évi IV. törvény 37. § (1) bekezdésében foglalt lehetőség alkalmazásával az alapító a társaság
által végzett közszolgáltatások díjainak meghatározására vonatkozó ügyvezetői döntést a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásához köti (ügydöntő Felügyelő-Bizottság). A Felügyelő bizottság az e
körben tett intézkedéseiről az alapítónak köteles a Képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámolni.
Ha a Felügyelő bizottság a jogügylet, szerződés, döntés jóváhagyását megtagadja, az ügyvezető
jogosult az alapítóhoz fordulni. Ebben az esetben az alapító határozhat a döntés jóváhagyásáról.
Az FB jogait, mint testület gyakorolja, de tevékenységét akár eseti, akár állandó jelleggel megoszthatja
tagjai között.
Az elnök köteles taggyűlési jogokat gyakorló Önkormányzat döntését kérni, ha az FB tagok száma 3
fő alá csökken. Amennyiben a csökkenés az FB elnököt érinti, a másik két tag jogosult a tulajdonos
jogokat gyakorló testület összehívását kérni.
5. A Felügyelő Bizottsági tagok felelőssége:
Az FB tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek
eljárni.
Kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint
felelősek.
Az FB tagjai a tulajdonos Önkormányzat érdekeit védik.
Az FB tagjai - a tag, az ügyvezető és a könyvvizsgáló mellett - egyetemlegesen felel azért, hogy:
- a törzstőke fedezéséhez szükséges vagyonból a tagok részére mellékszolgáltatásért járó díjazást és a
törzstőke leszállítását kivéve - fizetés teljesítése ne történjen,
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- a pótbefizetések visszafizetések visszafizetésére csak a törzsbetétek teljes befizetése esetén kerülhet
sor.
Az FB tagok a társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
Az üzleti titokkal való visszaélésre a Ptk-nak a személyhez fűződő jogok megsértése esetére
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A társaság és az FB tagjai között polgári jogi jogviszony létesül.
Az FB tagjai a taggyűlési jogokat gyakorló Önkormányzat hozzájárulása nélkül a vezető tisztségviselő
- a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhet
társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó
szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos tevékenységet is végző
más gazdálkodó szervezetben.
Ha az FB tagja valamely tilalmat megszegi, a társaság kártérítést követelhet az igény keletkezésétől
számított egy éven belül
III.
A Felügyelő Bizottság működése
Az FB ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az alapítói jogokat gyakorló Önkormányzat hagyja jóvá.
Az FB tagjai maguk közül elnököt választanak.
Az elnök feladatköre az FB munkájának irányítása, így:
- összehívja és levezeti az üléseket,
- kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt,
- elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.
Az elnök az ülés előtt legalább nyolc nappal, napirendi javaslattal, valamint írásos anyagok
megküldésével hívja össze az FB ülését. Kivételes esetekben szóbeli előterjesztésre is sor kerülhet és
az ülés rövid úton is összehívható.
Az összehívást két tag az ok és a cél megjelölésével bármikor kérheti. Ha az elnök az FB ülését nyolc
napon belül nem hívja össze, annak elmulasztása esetén arra a tag jogosult.
Az FB határozatképes, ha az ülésen mindhárom tag jelen van. Ha a határozatképesség nincs biztosítva,
úgy az ülést 14 napon belül meg kell ismételni.
Az FB határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:
- a társaság nevét és székhelyét,
- az ülés helyét és idejét,
- a jelenlévőket,
- az ülés levezető elnökét,
- az ülés napirendjét és előadóit,
- a napirendi témák vitáit,
- a határozatokat és az azokra leadott szavazatokat.
A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és a tagok írják alá.
Az FB ülésén a tagokon kívül részt vehet a könyvvizsgáló, az előterjesztés készítője, külső szakértő, és
akiket az elnök tanácskozási joggal meghív.
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Az FB éves munkaterv alapján dolgozik a szükségnek megfelelően, de legalább háromhavonként tart
ülést.
Az FB köteles kezdeményezni a taggyűlési jogokat gyakorló Önkormányzat összehívását, amennyiben
azt a társaság érdeke szükségessé teszi.
Az elnök köteles gondoskodni, hogy a bizottság tagjai a napirenden szereplő kérdéssel kapcsolatos
levelezést és minden okiratot, a könyvvitel vonatkozó részét megtekinthessék és az általuk
szükségesnek tartott felvilágosításokat a társaság érdekelt munkavállalóitól megkapják.
Záró rendelkezések
A Felügyelő Bizottság a jelen ügyrendjét 2006. november 13-i ülésen állapította meg.
Gyomaendrőd, 2006. november 13.
Felügyelő Bizottság elnöke
Záradék:
Az alapítói jogokat gyakorló Önkormányzat 355/2006.(XI.30.)KT. sz. határozatával a jelen ügyrendet
jóváhagyta.
Gyomaendrőd, 2006. december
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A
GYOMASZOLG IPARI PARK
Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottságának
ügyrendje
I. Általános rendelkezések
1. A társaság főbb adatai:
Név: GYOMASZOLG IPARI PARK Építő és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Cégszáma: 04-09-001752
Alapító okirat kelte: 1991. 12. 19.
Jegyzett tőkéje: 69.630.000,- Ft
Törvényességi felügyelete: Békés Megyei Cégbíróság
A társaság tagja:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A társaság ügyvezetője: Fábián Lajos
2. A Felügyelő Bizottság főbb adatai:
Név: GYOMASZOLG IPARI PARK Kft. Felügyelő Bizottsága
Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Tagjai:
1. Név: Várfi András
Anyja neve: Iványi Terézia
Lakcím: 5502 Gyomaendrőd, Damjanich u. 10/1.
2. Név: Szabó Balázsné
Anyja neve: Fülöp Etelka
Lakcím: 5500 Gyomaendrőd, Kiss Bálint u. 21.
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3. Név: Czibulka György
Anyja neve: Sztrecskó Mária
Lakcím: 5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 4/1/3.
3. A Felügyelő Bizottság működését meghatározó szabályok:
- FB létrehozásával működésével:
- a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv.
- a felelősség megállapításával és érvényesítésével:
- a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.)
II. A Felügyelő Bizottság tagjai, feladatai, jogai és kötelességei, valamint a tagok felelőssége
1. A Felügyelő Bizottság:
A társaság legfőbb ellenőrző szerve.
Tagjait 2006. november 02-én választotta meg taggyűlési jogokat gyakorló Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a 317/2006. (XI.02.) KT. számú határozatával.
A tagság megszűnik:
- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- a Gt. tv-ben meghatározott kizáró ok bekövetkezésével
2. A Felügyelő Bizottság feladata:
Az FB tevékenységét a könyvvizsgálóval együtt végzi.
Az FB a tulajdonosi érdekek védelme céljából ellenőrzi a társaság ügyvezetését, és az elnök útján
képviseli a társaságot az ügyvezető ellen indított perekben.
3. A Felügyelő Bizottság jogai:
A taggyűlési jogokat gyakorló Önkormányzat által hozott jogsértő döntések bírósági felülvizsgálatát
az ügyvezetőn kívül a Felügyelő Bizottság bármely tagja kérheti. Ennek keretében a vezető
tisztségviselőktől és a gazdasági társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást
kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.
Mindazon intézkedéseket megteheti, amelyek célja az ellenőrzés biztosítása, de a társaság egyéb
szerveinek hatáskörébe tartozó jogokat nem gyakorolhat.
A FB a kft. valamennyi iratát korlátozás nélkül megnézheti, azokról másolatot kérhet, akár hivatalos
formában, akár bármilyen terjedelemben.
Ha külső szakértőt vesz igénybe valamilyen vizsgálathoz, úgy a székértő díjazásának és kiadásának
költségei a társaságot terhelik.
A hatékony ellenőrzés céljából az ügyvezető és a könyvvizsgáló minden taggyűlési jogokat gyakorló
Önkormányzat elé kerülő anyagot és előterjesztést köteles megküldeni a Felügyelő Bizottságnak.
4. A Felügyelő Bizottság kötelessége:
A FB köteles megvizsgálni a taggyűlési jogokat gyakorló testület elé terjesztett valamennyi fontosabb
jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást.
A vizsgálat eredményét a testület előtt az elnök ismerteti.
A 2006. évi IV. törvény 37. § (1) bekezdésében foglalt lehetőség alkalmazásával az alapító a
Gyomaendrődi Ipari Park területén lévő, a társaság tulajdonát képező ingatlanok eladásával
kapcsolatos szerződések megkötését, a temetkezési díjak és a lakásbérleti díjak meghatározására
vonatkozó ügyvezetői döntést a Felügyelő-bizottság előzetes jóváhagyásához köti (ügydöntő
Felügyelő-bizottság). Felügyelő bizottság az e körben tett intézkedéseiről az alapítónak köteles a
Képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámolni.
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Ha a Felügyelő bizottság a jogügylet, szerződés, döntés jóváhagyását megtagadja, az ügyvezető
jogosult az alapítóhoz fordulni. Ebben az esetben az alapító határozhat a döntés jóváhagyásáról.
Az FB jogait, mint testület gyakorolja, de tevékenységét akár eseti, akár állandó jelleggel megoszthatja
tagjai között.
Az elnök köteles taggyűlési jogokat gyakorló Önkormányzat döntését kérni, ha az FB tagok száma 3
fő alá csökken. Amennyiben a csökkenés az FB elnököt érinti, a másik két tag jogosult a tulajdonos
jogokat gyakorló testület összehívását kérni.
5. A Felügyelő Bizottsági tagok felelőssége:
Az FB tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek
eljárni.
Kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint
felelősek.
Az FB tagjai a tulajdonos Önkormányzat érdekeit védik.
Az FB tagjai - a tag, az ügyvezető és a könyvvizsgáló mellett - egyetemlegesen felel azért, hogy:
- a törzstőke fedezéséhez szükséges vagyonból a tagok részére mellékszolgáltatásért járó díjazást és a
törzstőke leszállítását kivéve - fizetés teljesítése ne történjen,
- a pótbefizetések visszafizetések visszafizetésére csak a törzsbetétek teljes befizetése esetén kerülhet
sor.
Az FB tagok a társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
Az üzleti titokkal való visszaélésre a Ptk-nak a személyhez fűződő jogok megsértése esetére
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A társaság és az FB tagjai között polgári jogi jogviszony létesül.
Az FB tagjai a taggyűlési jogokat gyakorló Önkormányzat hozzájárulása nélkül a vezető tisztségviselő
- a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhet
társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó
szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos tevékenységet is végző
más gazdálkodó szervezetben.
Ha az FB tagja valamely tilalmat megszegi, a társaság kártérítést követelhet az igény keletkezésétől
számított egy éven belül
III.
A Felügyelő Bizottság működése
Az FB ügyrendjét maga állapítja meg és azt az alapítói jogokat gyakorló Önkormányzat hagyja jóvá.
Az FB tagjai maguk közül elnököt választanak.
Az elnök feladatköre az FB munkájának irányítása, így:
- összehívja és levezeti az üléseket,
- kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt,
- elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.
Az elnök az ülés előtt legalább nyolc nappal, napirendi javaslattal, valamint írásos anyagok
megküldésével hívja össze az FB ülését. Kivételes esetekben szóbeli előterjesztésre is sor kerülhet és
az ülés rövid úton is összehívható.
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Az összehívást két tag az ok és a cél megjelölésével bármikor kérheti. Ha az elnök az FB ülését nyolc
napon belül nem hívja össze, annak elmulasztása esetén arra a tag jogosult.
Az FB határozatképes, ha az ülésen mindhárom tag jelen van. Ha a határozatképesség nincs biztosítva,
úgy az ülést 14 napon belül meg kell ismételni.
Az FB határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:
- a társaság nevét és székhelyét,
- az ülés helyét és idejét,
- a jelenlévőket,
- az ülés levezető elnökét,
- az ülés napirendjét és előadóit,
- a napirendi témák vitáit,
- a határozatokat és az azokra leadott szavazatokat.
A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és a tagok írják alá.
Az FB ülésén a tagokon kívül részt vehet a könyvvizsgáló, az előterjesztés készítője, külső szakértő és
akiket az elnök tanácskozási joggal meghív.
Az FB éves munkaterv alapján dolgozik a szükségnek megfelelően, de legalább háromhavonként tart
ülést.
Az FB köteles kezdeményezni a taggyűlési jogokat gyakorló Önkormányzat összehívását, amennyiben
azt a társaság érdeke szükségessé teszi.
Az elnök köteles gondoskodni, hogy a bizottság tagjai a napirenden szereplő kérdéssel kapcsolatos
levelezést és minden okiratot, a könyvvitel vonatkozó részét megtekinthessék és az általuk
szükségesnek tartott felvilágosításokat a társaság érdekelt munkavállalóitól megkapják.
Záró rendelkezések
A Felügyelő Bizottság a jelen ügyrendjét 2006. november 13-i ülésen állapította meg.
Gyomaendrőd, 2006. november 13.
Felügyelő Bizottság elnöke
Záradék:
Az alapítói jogokat gyakorló Önkormányzat 355/2006.(XI. 30.) KT. sz. határozatával a jelen
ügyrendet jóváhagyta.
Gyomaendrőd, 2006. december
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A
GYOMAENDRŐDI LIGETFÜRDŐ
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottságának
ügyrendje
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I. Általános rendelkezések
1. A társaság főbb adatai:
Név: Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Cégszáma: 04-09-005983
Alapító okirat kelte: 2003.07.01.
Jegyzett tőkéje: 3.000.000,- Ft
Törvényességi felügyelete: Békés Megyei Cégbíróság
A társaság tagja:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A társaság ügyvezetője: Furka Sándor
2. A Felügyelő Bizottság főbb adatai:
Név: Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. Felügyelő Bizottsága
Székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Tagjai:
1. Név: Csányi István
Anyja neve: Papp Erzsébet
Lakcím: 5500 Gyomaendrőd, Árpád u. 15/1.
2. Név: Jakus Imre
Anyja neve: Rácz Hermina
Lakcím: 5502 Gyomaendrőd, Diófa u. 14.
3. Név: Papp István
Anyja neve: Oláh Margit
Lakcím: 5500 Gyomaendrőd, Budai N. A. u. 43.
3. A Felügyelő Bizottság működését meghatározó szabályok:
- FB létrehozásával működésével:
- a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv.
- a felelősség megállapításával és érvényesítésével:
- a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.)
II. A Felügyelő Bizottság tagjai, feladatai, jogai és kötelességei, valamint a tagok felelőssége
1. A Felügyelő Bizottság:
A társaság legfőbb ellenőrző szerve.
Tagjait 2006. november 02-én választotta meg taggyűlési jogokat gyakorló Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a 323/2006. (XI.02.) KT. számú határozatával.
A tagság megszűnik:
- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- a Gt. tv-ben meghatározott kizáró ok bekövetkezésével
2. A Felügyelő Bizottság feladata:
Az FB tevékenységét a könyvvizsgálóval együtt végzi.
Az FB a tulajdonosi érdekek védelme céljából ellenőrzi a társaság ügyvezetését, és az elnök útján
képviseli a társaságot az ügyvezető ellen indított perekben.
3. A Felügyelő Bizottság jogai:
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A taggyűlési jogokat gyakorló Önkormányzat által hozott jogsértő döntések bírósági felülvizsgálatát
az ügyvezetőn kívül a Felügyelő Bizottság bármely tagja kérheti. Ennek keretében a vezető
tisztségviselőktől és a gazdasági társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást
kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.
Mindazon intézkedéseket megteheti, amelyek célja az ellenőrzés biztosítása, de a társaság egyéb
szerveinek hatáskörébe tartozó jogokat nem gyakorolhat.
A FB a kft. valamennyi iratát korlátozás nélkül megnézheti, azokról másolatot kérhet, akár hivatalos
formában, akár bármilyen terjedelemben.
Ha külső szakértőt vesz igénybe valamilyen vizsgálathoz, úgy a székértő díjazásának és kiadásának
költségei a társaságot terhelik.
A hatékony ellenőrzés céljából az ügyvezető és a könyvvizsgáló minden taggyűlési jogokat gyakorló
Önkormányzat elé kerülő anyagot és előterjesztést köteles megküldeni a Felügyelő Bizottságnak.
4. A Felügyelő Bizottság kötelessége:
A FB köteles megvizsgálni a taggyűlési jogokat gyakorló testület elé terjesztett valamennyi fontosabb
jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást.
A vizsgálat eredményét a testület előtt az elnök ismerteti.
Az alapítói döntésre vonatkozó előterjesztést az alapító a Felügyelő Bizottság elnökének, valamint az
ügyvezetőnek küldi meg. A véleményezésre jogosultak 8 napon belül kötelesek véleményüket írásban
közvetlenül az alapítónak megküldeni. Ha a Felügyelő Bizottság valamely tagjának különvéleménye
van, akkor a Felügyelő Bizottság elnöke azt is köteles megküldeni az alapítónak a Felügyelő Bizottság
véleményével együtt.
Az alapító csak akkor hozhat döntést, ha a véleményezésre jogosultak a döntés tervezetét
véleményezték vagy az erre nyitva álló határidő eredménytelenül eltelt.
A 2006. évi IV. törvény 37. § (1) bekezdésében foglalt lehetőség alkalmazásával az alapító a társaság
által üzemeltetett Liget Fürdő belépőjegy-árainak meghatározására vonatkozó ügyvezetői döntést és a
Liget Fürdő területén fekvő egyes helyiségekre vonatkozó bérleti szerződések megkötését a
Felügyelő-bizottság előzetes jóváhagyásához köti (Ügydöntő Felügyelő-bizottság). A Felügyelő
bizottság az e körben tett intézkedéseiről az alapítónak köteles a Képviselő-testület legközelebbi
ülésén beszámolni. Ha a Felügyelő bizottság a jogügylet, szerződés jóváhagyását megtagadja, az
ügyvezető jogosult az alapítóhoz fordulni. Ebben az esetben az alapító határozhat a jogügylet
jóváhagyásáról.
Az FB jogait, mint testület gyakorolja, de tevékenységét akár eseti, akár állandó jelleggel megoszthatja
tagjai között.
Az elnök köteles taggyűlési jogokat gyakorló Önkormányzat döntését kérni, ha az FB tagok száma 3
fő alá csökken. Amennyiben a csökkenés az FB elnököt érinti, a másik két tag jogosult a tulajdonos
jogokat gyakorló testület összehívását kérni.
5. A Felügyelő Bizottsági tagok felelőssége:
Az FB tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek
eljárni.
Kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint
felelősek.
Az FB tagjai a tulajdonos Önkormányzat érdekeit védik.
Az FB tagjai - a tag, az ügyvezető és a könyvvizsgáló mellett - egyetemlegesen felel azért, hogy:
- a törzstőke fedezéséhez szükséges vagyonból a tagok részére mellékszolgáltatásért járó díjazást és a
törzstőke leszállítását kivéve - fizetés teljesítése ne történjen,
- a pótbefizetések visszafizetések visszafizetésére csak a törzsbetétek teljes befizetése esetén kerülhet
sor.
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Az FB tagok a társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
Az üzleti titokkal való visszaélésre a Ptk-nak a személyhez fűződő jogok megsértése esetére
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A társaság és az FB tagjai között polgári jogi jogviszony létesül.
Az FB tagjai a taggyűlési jogokat gyakorló Önkormányzat hozzájárulása nélkül a vezető tisztségviselő
- a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhet
társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó
szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos tevékenységet is végző
más gazdálkodó szervezetben.
Ha az FB tagja valamely tilalmat megszegi, a társaság kártérítést követelhet az igény keletkezésétől
számított egy éven belül
III.
A Felügyelő Bizottság működése
Az FB ügyrendjét maga állapítja meg és azt az alapítói jogokat gyakorló Önkormányzat hagyja jóvá.
Az FB tagjai maguk közül elnököt választanak.
Az elnök feladatköre az FB munkájának irányítása, így:
- összehívja és levezeti az üléseket,
- kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt,
- elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.
Az elnök az ülés előtt legalább nyolc nappal, napirendi javaslattal, valamint írásos anyagok
megküldésével hívja össze az FB ülését. Kivételes esetekben szóbeli előterjesztésre is sor kerülhet és
az ülés rövid úton is összehívható.
Az összehívást két tag az ok és a cél megjelölésével bármikor kérheti. Ha az elnök az FB ülését nyolc
napon belül nem hívja össze, annak elmulasztása esetén arra a tag jogosult.
Az FB határozatképes, ha az ülésen mindhárom tag jelen van. Ha a határozatképesség nincs biztosítva,
úgy az ülést 14 napon belül meg kell ismételni.
Az FB határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:
- a társaság nevét és székhelyét,
- az ülés helyét és idejét,
- a jelenlévőket,
- az ülés levezető elnökét,
- az ülés napirendjét és előadóit,
- a napirendi témák vitáit,
- a határozatokat és az azokra leadott szavazatokat.
A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és a tagok írják alá.
Az FB ülésén a tagokon kívül részt vehet a könyvvizsgáló, az előterjesztés készítője, külső szakértő és
akiket az elnök tanácskozási joggal meghív.
Az FB éves munkaterv alapján dolgozik a szükségnek megfelelően, de legalább háromhavonként tart
ülést.
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Az FB köteles kezdeményezni a taggyűlési jogokat gyakorló Önkormányzat összehívását, amennyiben
azt a társaság érdeke szükségessé teszi.
Az elnök köteles gondoskodni, hogy a bizottság tagjai a napirenden szereplő kérdéssel kapcsolatos
levelezést és minden okiratot, a könyvvitel vonatkozó részét megtekinthessék és az általuk
szükségesnek tartott felvilágosításokat a társaság érdekelt munkavállalóitól megkapják.
Záró rendelkezések
A Felügyelő Bizottság a jelen ügyrendjét 2006. november 15-i ülésen állapította meg.
Gyomaendrőd, 2006. november 15.
Felügyelő Bizottság elnöke
Záradék:
Az alapítói jogokat gyakorló Önkormányzat 355/2006.(XI.30.)KT. sz. határozatával a jelen ügyrendet
jóváhagyta.
Gyomaendrőd, 2006. december
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
32. Napirendi pont
Helyi birtokhasznosítási bizottságba tagdelegálás
Várfi András polgármester elmondta, jogszabály írja elő, hogy minden településen birtokhasznosítási
bizottságot kell létrehozni. Gyomaendrődön 2003-ban alakult meg ez a bizottság, melyben az
önkormányzat képviseletében Dr. Dávid Imre volt polgármester vett részt, a képviselő-testület korábbi
határozata alapján. Dr. Dávid Imre a bizottsági tagságról lemondott, így helyére személyét javasolják
megválasztani.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a javaslatot egyhangú 15 igen szavazattal
támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
357/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi birtokhasznosítási bizottságba, figyelemmel a
2001. évi CXVI tv. 4/A § (3) bekezdésére, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott
108/2002.(XII.13.) FVM rendelet 2.§ (4) bekezdésére is, a 48/2003.(II.27.) KT. Sz.
határozatra, Dr. Dávid Imre lemondására, Gyomaendrőd Város Polgármesterét, Várfi Andrást
delegálja. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat delegáltját a
Nemzeti Földalap Kezelő Szervezetnek jelentse be.
Határidő: 2006. december 15.
Felelős: Várfi András polgármester
33.Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény egységes szabadságolása
Várfi András polgármester elmondta, a bizottsági üléseket követően az intézmény Igazgató főorvosa
Dr. Gedei Margit kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben az intézmény december 18. és
december 31-i között tartó egységes szabadságolásához kérte a jóváhagyást. A kérelmet a késedelmes
benyújtás miatt a Humánpolitikai Bizottság nem véleményezte.
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A szabadság ideje alatt a betegellátást a békéscsabai Réthy Pál Kórház Rendelőintézete biztosítja, a
szabadságolások időpontjáról a lakosságot, a háziorvosokat, az ügyeletet, az ÁNTSZ-t az intézmény
értesíti.
Megkérdezte a képviselőket, van e kérdés hozzászólás.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
358/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi
Intézmény dolgozóinak egységes, 2006. december 18. napjától, 2006. december 31. napjáig
tartó szabadságolását jóváhagyja.
Határidő: azonnal
34. Napirendi pont
Baráth Elek és társai területvásárlási kérelme
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, Baráth Elek és társai az önkormányzat
tulajdonát képező közterületből szeretne telekrészt megvásárolni garázsépítés céljából. A véleményező
bizottságok javaslat, hogy a garázshely eladási ára 6.000 Ft/m2 összegben kerüljön meghatározásra,
mely ajánlatát a testület 8 napig tartsa a kiértesítéstől számítva.
Nevezett kérelmező előzetesen jelezte, hogy a javasolt eladási árat magasnak tartja.
A maga részéről az eladási árat elfogadhatónak tartotta.
Megkérdezte a képviselőket, a bizottság elnökeit van a hozzászólásuk.
Hangya Lajosné bizottsági elnök aziránt érdeklődött, hogy a tervezett garázssor érinti e a vasút
melletti fasort? ----- Nem, az elé épülne meg.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt a képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
359/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tulajdonában lévő 2919/13 hrsz-ú., 3 ha 7681 m2 nagyságú
közterület művelési ágú ingatlanból 10 db garázshely kialakításához szükséges telekalakítással
létrejövő területet kivonja a forgalomképtelen törzsvagyon kategóriájából és értékesíti bruttó
6.000,- Ft/m2 fajlagos vételáron az alábbi feltételek fennállása esetén.
Az értékesítés feltételei:
1. Az értékesítéshez vevőknek építőközösséget kell alakítaniuk, a mellékelt vázrajzon megjelölt
területet csak egészében lehet értékesíteni.
2. Az építőközösséget terheli a garázsok használatához szükséges infrastruktúra kialakítása,
esetlegesen annak áthelyezése, valamint a telek-alakítással kapcsolatos műszaki munkarészek
készítése, továbbá a felmerülő költségek.
3. A vázrajzon megjelölt területen legalább 10 db garázst kell építeni az építéshatóság által
megjelölt és elfogadott formában.
4. A garázshely eladási ára: bruttó 6000,- Ft/m2.
5. A használatbavételi engedély kiadását követően csak garázsként lehet használni az
ingatlanokat.
6. Az építőközösség létrehozása valamint a telekalakítási eljárás előtt Gyomaendrőd Város
Önkormányzata kiértesíti a lakóépület közös-képviselőit, illetve tájékoztatja a MÁV-ot.
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Amennyiben a lakók, illetve a MÁV részéről 30 napon belül nincs észrevétel, akkor
elkezdődhet az adásvételi szerződés megkötése előtti engedélyeztetési eljárás.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete ajánlatát a kiértesítéstől számított 8 napig tartja.
Adásvételi szerződés megkötése, illetve a vételár kiegyenlítése a jogerős telekalakítási eljárás
befejezését követő 15 napon belül.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges
nyilatkozatok megtételére, illetve az adásvételi szerződés megkötésére és aláírására.
Határidő: 2007. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
35. Napirendi pont
Serester Zsolt kérelme
Várfi András polgármester elmondta, nevezett kérelmező a földterülete mellett lévő önkormányzati
tulajdonában lévő, de kérelmező által használt földutat, valamint a 3741 m2 területű
árapasztócsatornát szeretné megvásárolni. Az úttal és a csatornával szomszédos még a 02086/15 és
02073/6 hrsz.-ú földterületek kárpótlásra kijelöltek, amelyekre tsz. földhasználati jog van bejegyezve a
LENIN MGTSZ javára.
A véleményező bizottságok véleménye szerint az út és a csapadékcsatorna körül folyamatban lévő
ingatlanok tulajdonjogának rendezése miatt nem javasolt az ingatlanok értékesítése. A kárpótlásra
kijelölt fölterületek tulajdonjogának rendezését követően ismételten vizsgálható az út és a
csapadékcsatorna értékesítésének lehetősége.
A maga részéről a bizottságok véleményével egyetértett, hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
360/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező 02084/2 hrsz.ú, 3028 m2 területű saját használatú utat valamint a 02084/1 hrsz.-ú 3741 m2 területű
árapasztó csatorna földrészleteket nem értékesíti, figyelemmel az ingatlanokat körülvevő
kárpótlási földterületek tulajdonjogának folyamatban lévő rendezésére.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a kárpótlásra kijelölt fölterületek tulajdonjogának
rendezését követően a kérelmező által benyújtott új kérelem alapján meg fogja vizsgálni az út
és a csapadékcsatorna értékesítésének lehetőségét.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
36. Napirendi pont
Kistérségi hovatartozás felülvizsgálata
Várfi András polgármester vita indítójában elmondta, mint ahogy az írásos előterjesztésből is
olvasható, a szomszédos települések között mindig volt valamilyen kapcsolat. Ezek a kapcsolatok
mindig valamilyen irány, valamilyen elv alapján alakultak ki. Jelenleg Gyomaendrődnek azt az elvet
kellene meghatározni, hogy hová kíván tartozni.
Városunk 1966-ig a gyomai járáshoz tartozott, járási székhely volt. Azt követően kerültünk át a
szarvasi járáshoz. A járások felbontását követően vonzáskörzetek alakultak ki, melynek következtében
Gyomaendrőd vezető szerephez jutott, Dévaványa és Ecsegfalva vonatkozásában. Ezt követően majd a
rendszerváltás után alakultak ki a kistérségek, melyek közül mi a szarvasi kistérséghez kerültünk. Az
idők folyamán aztán Gyomaendrőd – különböző ellentétek miatt- kilépett a szarvasi kistérségből, és
ma a békési kistérséghez tartozik. A békési kistérségnek három meghatározó települése van, Békés,
Mezőberény, és Gyomaendrőd.
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Annak ellenére, hogy ez a három település egy tengely mentén helyezkedik el, véleménye –és szerinte
mások véleménye szerint is, városunkat nem igazán köti semmi ehhez a két településhez, éppen ezért
sokak véleménye az, hogy valamilyen irányban Gyomaendrődnek el kellene lépni. Mindezt
természetesen megfelelően elő kell készíteni. Vannak, akik azt a véleményt osztják, hogy
Dévaványával közösen kellene kistérséget kialakítani. Dévaványa polgármestere a megbeszélés során,
egyértelműen kijelentette, hogy Dévaványa nem kíván a szeghalmi kistérségtől eljönni. Ők ezen
kistérségen belül már kialakítottak bizonyos mikrotérségeket, megvannak a szövetséges mellettük lévő
kis falvaik, így egyensúlyt alakítottak ki Szeghalommal szemben. Ettől függetlenül Dévaványa
polgármesterével sok mindenben egyezségre jutottak, és törekszenek a jószomszédi viszony ápolására,
megtartására.
A kistérségi hovatartozást illetően viszont vannak, akik azt támogatják, hogy menjünk vissza a
szarvasi kistérségbe, melyre úgy Szarvas, mint a többi tagönkormányzat részéről is meg van a
fogadókészség.
Az előterjesztésben leírtakból is látható, hogy a testület egy nagyon komplex, sok türelmet és
kitekintést igénylő problémával áll szemben, nem kerülhető el az alapos és minden szempontot
figyelembe vevő előkészítő munka. Jelen előterjesztés célja az, hogy felvesse ezt a megoldandó
problémát a testület előtt, és gondolatokat ébresszen a képviselőkben.
A jelen ülés keretében elfogadásra javasolt határozati javaslat elkötelezettség nélkül annyit jelent,
hogy a képviselő-testület szükségesnek és indokoltnak tartja külön ülés keretében és a decemberben
megtartandó közmeghallgatáson a kérdést megvizsgálni, melyek eredményeként határozza meg a
további lépéseket.
Mindezek után felkérte a képviselőket mondják el véleményeiket a témával kapcsolatban.
Dr. Kovács Béla képviselő megítélése szerint egy igen felelősségteljes és átgondolni való probléma
megoldása előtt áll a testület. A fő kérdés az, hová tartozzunk. Kétségtelen, hogy a legjobb az, ha az
ember önmagához tartozik, de kistelepülés lévén erre nincs lehetőségünk. A régi önmagunkat nem
tudjuk megtalálni, mivel Dévaványa az elmúlt évek alatt igen csak betagozódott Szeghalomhoz,
amelynek a kimozdítása ez idáig nem járt eredménnyel. Nagyon fontos azonban, hogy ha Szarvashoz
csatlakozunk, úgy egy mikrókistérséget, mikrókisrégiót sikerül e kialakítani, - nehogy Szarvas
peremkerületévé váljunk. Ugyanakkor ha csatlakozunk kérhetünk e arra vonatkozóan garanciákat,
hogy a meglévő intézményeink egy részét ne központosítsák.
Ezen túlmenően fő kérdés az is, hogy a békési kistérségből való kilépés esetén milyen összegű
visszafizetési kötelezettség terheli önkormányzatunkat, és mindez mennyire befolyásolja a következő
évi költségvetésünket.
Az kétségtelen, hogy Békés, Békéscsaba és Gyula a megyén belül olyan helyeket fog magának
„kikaparni”, amibe számunkra nem jut szerep, ha a békési kistérségben maradunk. Ezen túlmenően, ha
az elmúlt 250 év történetét nézzük, településünknek soha semmi köze nem volt Békéshez, az emberek
ebbe az irányba igen ritkán mentek. Mentek ugyanakkor a körösön túlra –a Túri vásárba, sőt még
Túrkeve irányába is. Ebből következően felmerül a kérdés, hogy a megyehatáron túl elléphetnénk e a
kistérségi hovatartozást illetően. Tekintve, hogy Mezőtúrral azonos fajsúlyú település vagyunk, talán
az így létrejövő kistérség jól működne.
Abban az esetben, ha a szarvasi kistérséghez való csatlakozást választjuk, erre ők nyilván fogadó
készek, mert a statisztikai átlagukat mi javítani fogjuk, a kérdés csupán az, hogy milyen garanciákkal,
amit nagyon alaposan körül kell járni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök aggodalmát fejezte ki abban a tekintetben, hogy a békési
kistérséghez való tartozásunk eredményeként létrehoztunk mikrókistérséget a közoktatás területén, elköteleztük magunkat, mit fog ez jelenteni, ha kilépünk a békési kistérségből. Mennyi pénzbe fog ez
nekünk kerülni.
Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy a szarvasi kistérségben milyen pozícióra számíthatunk,
egzisztenciális és anyagi szempontból.
Illés János képviselő a maga részéről a szarvasi kistérséghez való tartozást támogatta. Látni kell
ugyanis, hogy jelenleg az Eu-s beruházások közül 2007-ben igen komolyan be fog indulni az
interkontinentális vasúthálózatnak a fejlesztése, ami Gyomaendrődön fog keresztül menni.
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Éppen ezért nem mindegy, hogy egy békési kistérségben Mezőberénnyel fogunk majd versenyezni,
vagy a szarvasi kistérségen belül az igen kedvező helyen lévő ipari parkunkkal olyan pozícióba
kerülünk, ami a nemzetközi szállítás tekintetében igen komoly előnyt fog jelenteni. Meglátása szerint
ez egy kitörési pont lehet a munkahelyteremtés szempontjából is.
Csányi István alpolgármester tájékoztatásként elmondta, egy rendezvény alkalmával beszélgetést
folytatott Dévaványa Alpolgármesterével, aki elmondta, az, hogy Dévaványa nem akar
Gyomaendrőddel kistérséget kialakítani, az csak Pap Tibor Dévaványa Polgármesterének véleménye.
Az ottani képviselő-testület erről egész másként vélekedik, éppen ezért nem kell lezártnak tekinteni ezt
a témát Dévaványa részéről. Az ott élő emberek is inkább Gyoma felé orientálódnak, nem járnak át
Szeghalomra.
Személy szerint emlékszik arra az időre, amikor 1966-ban az akkori Gyomán megszüntették a járást.
Azóta is kullog a település saját maga után, ugyanis akár melyik kistérséghez is tartozott eddig, mindig
a harmadik, vagy negyedik hely jutott. A jelenlegi békési kistérségen belül sincs ez másként, és így
volt ez a szarvasi kistérséghez való tartozásunk idején is, nem kimondottan Gyomaendrőd javára
döntött a szarvasi kistérség. Kétségtelen, hogy az itt élő emberek inkább elfogadják Szarvast, hiszen a
járás átkerülésével ehhez szoktak hozzá, ennek ellenére úgy ítéli meg, hogy az önálló kistérség
kialakításáról nem kellene lemondanunk. Nagyon körültekintően kell ezt megvizsgálni.
A békési kistérséghez való tartozásunkat nem pártolta, az idegen Gyomaendrőd számára. Amennyiben
még is Szarvas mellett döntünk, úgy a mikrótérséget ki kell harcolnunk magunknak.
Dr. Csorba Csaba jegyző a hangsúlyozta, jelenleg ez a legnagyobb fajsúlyú döntés, amivel ennek a
testületnek szembe kell nézni, foglalkoznia kell. Ugyanakkor az sem volt kisebb horderejű döntés,
amikor az előző képviselő-testület arra döntött, hogy eljön a szarvasi kistérségtől.
A megyehatár átlépését illetően tudni kell azt, hogy kistérségi szinten ez nem lehetséges. A statisztikai
kistérségi besorolást háromévente vizsgálja felül az országgyűlés, amelyek megyehatáron belüli
vizsgálatot jelentenek. A régiók kialakításával lesz esetleg lehetőség megyehatáron kívüli kistérség
kialakítására, ez azonban ma még nagyon távlatinak tűnik. Jelen pillanatban a képviselő-testületnek
nincs sok ideje arra, hogy a kistérségi hovatartozás kérdésével túl sokáig foglalkozzon, mivel a
kistérségi besorolás vizsgálata 2007. decemberéig be fog fejeződni. Ezt követően meghatározóvá az
válik, amit a testület kezdeményez, éppen ezért nagyon jól végig kell gondolni a lépés irányát.
A visszafizetési kötelezettséget illetően, annak mértékére ma egyértelműen nem lehet választ adni. A
pályázatokon elnyert támogatás feltételeként három évig kell együttműködési kötelezettséget
teljesíteni, amelyek 2007. december 31-vel lejárnak. Kivétel a mikrohullámú rendszer kialakításával
kapcsolatos együttműködést.
Kétségtelen, hogy az itt elhangzott kérdések, aggodalmak mind azt erősítik meg, hogy az érdemi
döntés meghozatala előtt nagyon körültekintően, minden oldalról meg kell vizsgálni ezt a kérdést.
Befejezésként meg kívánta jegyezni, hogy a Polgármester szavazata – még ha az csak egy szavazatot
is jelent – igen is meghatározó egy testületen belül, amennyiben jól működik az a testület. Dévaványa
polgármesterével két alkalommal történt egyeztetés a kistérség kérdésében, aki mindkét alkalommal
elzárkózott ettől.
Csányi István alpolgármester véleménye szerint a döntés során azt is figyelembe kell venni, hogy
ebben a tekintetben nem mindegy ki a település országgyűlési képviselője. Hosszú távon erre is
gondolni kell.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, itt nem politikai, hanem nagyon komoly gazdasági
kérdésről van szó. A határozati javaslat is arról szól, hogy a kistérségi hovatartozásunkat felül kell
vizsgálni, meg kell ismerni a lakosság véleményét, továbbá a kérdés eldöntéséhez tárgyalásokat kell
folytatni a helyi pártokkal, jelölő szervezetekkel. A békési kistérségben két ízben is kijelentette, hogy
a váltás szándéka fennáll a település részéről, de a súlyúnkat megfelelően fenn kívánjuk tartani itt is. A
különböző tisztségeit a kistérségen belül továbbra is fenn kívánja tartani.
Ugyanakkor az elmúlt évek példája is mutatja, hogy mennyi pályázatot nyert a békési és mennyit a
szarvasi kistérség. Látni kell továbbá azt is, hogy Dévaványa mellett más település neve nem igen
hangzott el, akivel az önálló kistérség kialakítását meg tudnánk lépni.
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Szóba jöhet Ecsegfalva, és Hunya, de ez a lakosság szám még mindig kevés ahhoz, amennyi az önálló
kistérséghez szükséges lenne.
Az elhangzott vélemények, és a határozati javaslatban leírtak alapján arra kérte a képviselőket,
törekedjenek minél szélesebb körben megismerni a lakosság véleményét, hogy minél többen részesei
legyenek ennek a döntésnek.
Lezárva témát felkérte a képviselőket a határozat meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
361/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a település
kistérségi hovatartozását felül kívánja vizsgálni, és közmeghallgatás keretében meg kívánja
erről a település lakosainak véleményét ismerni.
Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy készítsen minden szempontra kiterjedő
előterjesztést a település kistérségi hovatartozásáról, mely bemutatja mind a békési, mind a
szarvasi kistérséghez való tartozás előnyeit, hátrányait. Folytasson egyeztető tárgyalásokat,
minkét társulási tanács elnökével, és a térség területi országgyűlési képviselőjével, és a megyei
területfejlesztési tanács elnökével. Intézkedjen továbbá a település honlapján külön fórum
megnyitásáról, ahol a lakosok közvetlenül megírhatják véleményüket. A kérdés eldöntéséhez
folytasson tárgyalásokat a helyi pártokkal, jelölő szervezetekkel, adjon továbbá részletes
tájékoztatást a fenti kérdésben a decemberben megtartásra kerülő közmeghallgatáson.
Határidő: 2007. január 30.
Felelős: Várfi András polgármester
37. Napirendi pont
Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása
Várfi András polgármester elmondta, az önkormányzat évente legalább egy alkalommal előre
meghirdetett közmeghallgatást tart, a javasolt időpont 2006. december 13. 18 óra, helye volt Ipari
Iskola aulája. A javasolt napirendi pontok: Tájékoztató az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásáról,
kitekintés a 2007. évi költségvetési koncepció meghatározó számadataira és céljaira, A statisztikai
kistérségi besorolás felülvizsgálata, Közérdekű bejelentések, kérdések.
Megkérdezte a képviselőket van a kérdés, esetleg más napirendre javaslat.
Arra kérte a képviselőket, a jelenlévőket, hogy a környezetükben élőket is szorgalmazzák, hogy
vegyenek részt ezen az ülésen.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
362/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV tv. 13. §-ban
meghatározottakra figyelemmel, 2006. december 13-án 18 órától Gyomaendrődön, a Selyem
út 124. szám alatt, az alábbi napirendi pontok megtárgyalásával közmeghallgatást tart.
Napirendi pontok:
1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásáról, kitekintés a 2007. évi
költségvetési koncepció meghatározó számadataira és céljaira
2.) A statisztikai kistérségi besorolás felülvizsgálata
3.) Közérdekű bejelentések, kérdések.
Határidő: 2006. december 13.
Felelős: Várfi András polgármester
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A bejelentések között Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az elmúlt napokban
Kéri Imre és Pásztor Béla állampolgárok azzal a kéréssel keresték meg, hogy az 50 évvel ezelőtti
december 12-i gyomai sortűz emlékére szeretnének egy emléktáblát elhelyezni a Városháza falán,
melyhez kérték az önkormányzat hozzájárulását. Személy szerint nem rendelkezik információval arról,
hogy ténylegesen mi is történt akkor. A levéltárban sem volt fellelhető túl sok minden, éppen ezért
több kutatásra, információszerzésre lenne szükség. Ennek érdekében kérte Domokos László úr is a
megyegyűlés elnöke, a településeket, hogy kutassák fel az 56-os eseményekkel kapcsolatos dolgokat,
írásos anyagokat. Ezeket összegyűjtve tisztábban láthatnánk, és többet megtudnánk az 1956-os
szabadságharcról, és forradalomról.
Felkérte a képviselőket véleményezzék ezt az állampolgári kérést.
Csányi István alpolgármester gyermekkori személyes élményét mesélte el erről az eseményről. A
maga részéről javasolta támogatni a tábla elhelyezését.
Várfi András polgármester az elhangzottakra is figyelemmel javasolta határozatban rögzíteni,
miszerint a Képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy állampolgári kezdeményezésre emléktábla
kerüljön elhelyezésre a Városháza falán az „1956. december 12-i gyomai sortűz” emlékére. Az
emléktábla elhelyezésével kapcsolatos költségeket az önkormányzat biztosítja a 2006. évi költségvetés
többletbevétele terhére.
A képviselő-testület a határozati javaslattal 12 igen szavazattal, 2 ellen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
363/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy állampolgári
kezdeményezésre emléktábla kerüljön elhelyezésre a Városháza falán az „1956. december 12-i
gyomai sortűz” emlékére. Az emléktábla elhelyezésével kapcsolatos költségeket az
önkormányzat biztosítja a 2006. évi költségvetés többletbevétele terhére
Határidő: 2006. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
Ezt követően Várfi András polgármester a Megyei Tisztifőorvos, Dr. Mucsi Gyula írásos
megkeresésére alapján javasolta a képviselő-testületnek, hogy a Dél-Alföldi Regionális Egészségügyi
Tanácsba az önkormányzat képviseletére Dr. Palya József képviselőt delegálják.
Megkérdezte a képviselőket van e eltérő javaslatuk, vagy egyetértenek az által javasolt személlyel.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
364/2006. (XI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Dél-Alföldi Regionális Egészségügyi
Tanácsba az önkormányzat képviseletére Dr. Palya József Gyomaendrőd, Endrődi u.
14/1. szám alatti lakosú képviselőt delegálja.
Határidő: azonnal
Egyéb bejelentése nem lévén, megkérdezte a képviselőket, a jelenlévőket van e hozzászólásuk,
bejelenteni valójuk.
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Czibulka György képviselő aziránt érdeklődött, van e lehetőség arra, hogy a városban fellelhető
hajléktalanokon valamilyen módon segítsenek a rossz idő beálltával.
Dr. Csorba Csaba jegyző az érdeklődésre hangsúlyozta, a Gondozási Központ rendszeresen ellenőrzi
ezeket az embereket, amennyiben égetően szükséges, úgy átmeneti időre az elhelyezésüket is meg
tudják oldani. Kistérségi együttműködés keretén belül a békési hajléktalan szálló nyújtana helyet
ezeknek a hajléktalanoknak, azonban tudni kell azt, hogy nagyon nehéz őket kimozdítani „helyeikről”.
Gellai Józsefné képviselő, és mint az említett intézmény vezetője további tájékoztatásként elmondta,
az intézmény utána járt annak, hogyan tudna ideiglenes férőhelybővítésre engedélyt kapni. A
közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint erre csak ott van lehetőség, ahol már működik hajléktalan
szálló. Megítélése szerint, ha most nem is, de hosszú távon egy ilyen szállónak a kialakításán
gondolkodni kellene.
További bejelentés, hozzászólás nem volt, Várfi András polgármester megköszönte a jelenlétet és az
ülést bezárta.
K. m..f.
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Csányi István

Szabó Balázsné

hitelesítő

hitelesítő
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