Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
2/2007.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. január 25-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. Palya József, Rácz Imre,
Szabó Balázsné képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző,
Havelda Jánosné, Timárné Binges Irén, Tóth Lajosné, Uhrin Zoltánné, Szujó
Zsolt osztályvezetők,
Tárgyalási joggal: az egyes napirendi pontok megtárgyalásához meghívott
érintettek.
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 urat, az intézmények vezetőit, az osztályvezetőket és a meghívottakat.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 16 főből jelen volt 13 fő. Dr. Kovács Béla képviselő
előzetesen jelezte, hogy nem tud jelen lenni a mai ülésen, Putnoki László képviselő később érkezik az
ülésre, mert iskolában van, Vass Ignác képviselő kórházi kezelés miatt a mai ülésen nem tud részt
venni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Babos László és Illés János képviselőket.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a bizottsági munkákba külső képviselők is részt vesznek. A pénzügyi
és gazdasági bizottságban eddig Dógi János vett részt, mint külsős bizottsági tag, de mivel Ő a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat Elnöke, így a két tevékenység egyidejű végzése összeférhetetlen, ezért a
külsős bizottsági tagságról lemondott. Helyére Katona Vendel urat javasolták.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú 13 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
5/2007. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város képviselő-testülete Katona Vendelt megválasztja a Pénzügyi és
gazdasági bizottság külsős tagjává.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester felkérte Katona Vendel urat, hogy tegye le esküjét. Az eskütételhez kérte
a megjelenteket szíveskedjenek felállni.
Az eskü szövegét előmondta Várfi András polgármester.
„Én Katona Vendel esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek,
az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot megőrzöm,
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megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint minden
igyekezetemmel Gyomaendrőd javát szolgálom.”
„Isten engem úgy segéljen”
Várfi András polgármester gratulált Katona Vendel úrnak, majd tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
elhunyt életének 83. életévében Varga Zsigmond Gyomaendrőd Város Díszpolgára, a temetésen
Debrecenben Megyeri László aljegyző képviseli a várost. Felkérte a jelenlévőket, hogy egy perces
néma felállással adózzanak emlékének.
A meghívóban feltüntetett napirendet az alábbi módosításokkal javasolta a képviselő-testületnek
elfogadásra.
1. napirendként javasolta a Beszámoló a központi orvosi ügyelet 2006. évi munkájáról tárgyú
előterjesztést megtárgyalni, hogy Dr. Abdul Hamid Nabil doktor úr folytatni tudja munkáját.
Az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján zárt ülésen keretében az alábbi napirendek megtárgyalását
javasolta:
1. Lakásfenntartási támogatás fellebbezés
2. Gyomaendrőd Liget Fürdő Kft. ügyvezetőjének megbízása
3. GYOMAKÖZSZOLG Kft. ügyvezetőjével kötendő szerződés
A képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangú 13 igen szavazattal elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
6/2007. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Beszámoló a központi orvosi ügyelet 2006. évi munkájáról
2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 17/2003. (VII. 07.) KT rendelet
módosítása
3. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet
módosítása
4. Gyomaendrőd Város Gazdasági programja a 2007-2010-ig terjedő időszakra
5. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2006. évi létszám és bérgazdálkodásról
szóló belső ellenőrzésről jelentés
6. Számlavezető pénzintézetváltás
7. Közhasznúsági Szerződés megkötése Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvánnyal
bölcsődei feladatellátásra
8. Ifjúsági és Sport Tábor bérleti szerződésében foglalt építési és felújítási munkák teljesítésének
vizsgálati eredménye
9. Békési Kistérségi Társulás közoktatási intézkedési tervének átdolgozása
10. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Közoktatási Intézményi Társulás felmondásának
bejelentése
11. Városi Gondozási Központ vezetésével kapcsolatos személyi intézkedések
12. Városi Gondozási Központ többlettámogatási kérelme
13. Városi Egészségügyi Intézmény J1-es laboratórium visszaállítására vonatkozó tervezete
14. Közterület felügyelő álláshelyre pályázat kiírása
15. Mezőőri szolgálati területek kialakítása
16. 2007. évi hulladékszállítási tevékenység díjai
17. Gyomaendrőd idegenforgalmi koncepciójának elkészíttetése
18. Közhasználatú zöldterületek fenntartása, kezelése és költségvonzata 2007 évben
19. A szerződések „Üvegzseb” Törvényben foglalt közzétételi kötelezettsége
20. Kimutatás az önkormányzat tulajdonát képező értékesítésre szánt ingatlanokról
21. Endrődi városrész rehabilitációjára tervpályázati eljárás kiírása
22. Fő u. 210. szám alatti gyógyszertár bérleti szerződésének meghosszabbítása
23. A Magyar Közút Kht. felé tett beruházási javaslatok
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24. Bánomkerti közműfejlesztéssel kapcsolatos lakossági kérelem
25. Pásztor János utca súlykorlátozása
26. Körös Volán Zrt. részvénycsomagjának önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos
igénybejelentés
27. Szerencsejáték Felügyelet megkeresése
28. A
köztisztviselők
egyéni
munkateljesítmény
értékelését
megalapozó
teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok 2007. évre
29. Beszámoló a 2006 évben benyújtott pályázatokról
30. Beszámoló a belvíz károk enyhítésére nyújtott állami támogatásról
31. Tájékoztató a 9 db belterületi lakóút lakossági hozzájárulásának megállapításáról
32. Bónom-zug Vizéért Egyesület kérelme
33. Pásztor Tibor kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására
34. Kis Sándor kérelme
35. Bejelentések
Határidő: azonnal
Az első napirendi pont megtárgyalása előtt Várfi András polgármester a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentéssel kapcsolatban kérte a képviselők hozzászólásait.
A jelentéssel kapcsolatban a képviselők részéről hozzászólás, kiegészítés nem volt, azt egyhangú 13
igen szavazattal elfogadták, és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
7/2007. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 300/2003.(XI.27.), 126/2006.(V.25.),
227/2006.(IX.14.),
286/2006.(X.12.),
287/2006.(X.12.),
292/2006.(XI.2.),
296/2006.(XI.2.),
298/2006.(XI.2.),
299/2006.(XI.2.),
300/2006.(XI.2.),
366/2006.(XII.21.), 367/2006.(XII.21.), 372/2006.(XII.21.) 374/2006.(XII.21.) és a
378/2006.(XII.21.) 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.
Január 23-án volt Határ Győző temetése Budapesten, melyen részt vettek Jegyző Úrral és a Baráti Kör
két tagjával, Holubné Hunya Anikóval és Hajdú Lászlóval Gyomaendrőd Város képviseletében.
ENCI adásvételi szerződésére kapott felhatalmazás alapján felülvizsgálták, hogy az ingatlanértékesítés
érték és árarányosan történt és milyen lehetőségek vannak még. Több képviselővel megtekintették az
épületet, majd január 23-án megbeszélést tartottak az ECO-CONSULTING KFT ügyvezetőjével,
jegyző úrral és Dr. Bakondi György az önkormányzat újonnan alkalmazott ügyvédjével. A korábbi
szerződés nem egyezik a képviselő-testület határozatával, mert vagyontárgyakra bontotta,
tulajdonképpen 1200 m2-es terület is szerepel az adásvételi szerződésben, mely 7,2 millió Ft-ért van
meghatározva. Erre a területre a Németh nyílászáró Kft-nek lett volna elővásárlási joga, természetesen
ilyen összegért nem kívánt élni ezzel a joggal. Megegyeztek abban, hogy február 15-én újra
megbeszélést tartanak, ahol Németh Dezső Úr is részt vesz és valamilyen értékesítés formában
rendelkezésére bocsátja a Kft, majd Németh Dezső szolgalmi jogot biztosít, hiszen ez közvetlen az
épület mellett van. Ugyanakkor a vételár valóban alacsony és több garanciát kellett volna kérni az
akkori képviselő-testületnek, mert igaz, hogy az ajánlatban szerepel, hogy foglalkoztatnak 90-100 fő
munkaerőt, de ezt rögzíteni kellett volna a szerződésben. Ezt a szerződésben rögzíteni fogják, ha meg
tudnak egyezni február 15-én.
Rendőrség vezetőivel tárgyalt a mai nap folyamán, megbeszélték a város közbiztonsági helyzetét, az
idősek közbiztonságát, a diszkót követő vandalizmusról beszéltek, valamint a hétvégi házak
feltöréséről is volt szó, ezért nagyon lényeges a fokozottabb ellenőrzés a külterületeken is.
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Az önkormányzat is növeli a mezőőrök létszámát, hogy jobban tudják ellenőrizni a külterületi
ingatlanokat, hétvégi házakat.
Kistérség kérdése még nem tisztázott, még nem lehet tudni kihez csatlakozik Gyomaendrőd, de az már
biztos, hogy a Békési Kistérséget el kell hagynia Gyomaendrődnek. Az elmozdulás megtörtént,
először egyeztetett Dévaványával és a polgármester nem kívánt Gyomaendrőddel Kistérséget
alakítani, majd egyeztetett Szarvassal aki nem zárkózott el Gyomaendrőd szándékától. Időközben
Dévaványa véleménye is megváltozott, mivel nem zárkózik el a Gyomaendrőd központú kistérség
megalakításától. Erre azért volna szükség, hogy intézményeket (pl. egészségügyi intézmény,
munkaügyi központ, építéshatóság) ne vigyenek el a városból. Ehhez a kistérséghez csatlakozna
Körösladány, Köröstarcsa, Ecsegfalva, Hunya, Mezőberény, Csárdaszállás. Véleménye szerint ennek a
célnak megvalósítása érdekében érdemes tovább lépni.
A szúnyoggyérítésről elmondta, hogy a héten volt a közbeszerzés kiírásához szükséges
dokumentumok elfogadása. Sajnos néhány település a költségvetés alakulására tekintettel jelezte, hogy
nem biztos vagy nem kíván benne részt venni. Nekünk, akik most gondolkodnak a turisztika
fejlesztésében, lényeges, hogy ebben az évben is fordítson a város a szúnyogirtásra.
A Közútkezelő Kht-val tartott egy megbeszélést, melyen az utak állapotáról és a jövőbeni
útfelújításokról volt szó.
Az elmúlt időszakban itt volt a Katasztrófavédelemtől Dr. Gáti Zoltán, akivel a tűzoltóság jövőbeni
köztestületté való alakulásáról tartottak megbeszélést. Javasolta, hogy a tűzoltóság megalakításába
Dévaványát is tegye bele Gyomaendrőd.
Az elmúlt héten Vízmű közgyűlésen vett részt, ahol az új igazgatósági tagokat választották meg,
Gyomaendrődöt Dezsőné Rau Katalin képviseli.
Kirendeltségen a vizesblokk felújítása folyamatban van, lényeges, hogy ezt is megcsinálják, mert a
kirendeltségen is sok ügyfél megfordul.
Ligetek esetében megkezdődik azoknak a fáknak a kivágása, amelyek szakértői felmérés alapján nem
egészségesek.
A meghirdetett mezőőri állásra sok pályázat érkezett, ez sajnos azt érzékelteti, hogy sok munkanélküli
van a városban. Bizottság elnöki megbeszélés alkalmával fognak dönteni arról a személyről akivel
betöltik az állást.
Egyéb napirend előtt bejelentés, hozzászólás nem volt, Várfi András polgármester rátért az első
napirendi pont ismertetésére.
1. napirendi pont
Beszámoló a központi orvosi ügyelet 2006. évi munkájáról
Várfi András polgármester elmondta, hogy a humánpolitikai bizottság tárgyalta a beszámolót, majd
felkérte Hangya Lajosné bizottsági elnököt, hogy néhány szóban ismertesse az előterjesztést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, hogy a beszámoló tartalmazza az elmúlt évi betegforgalmi
adatokat, illetve a fejlesztéseket az ügyeleti rendszerben. Az elmúlt évi betegforgalom 3805 volt, ebből
voltak rendelőben ellátott betegek, kiszállással történt betegellátás valamint kórházi beutalásos
betegek. A lakosság részéről ügyelettel kapcsolatos bejelentés nem történt. A humánpolitikai bizottság
megtárgyalta a beszámolót és javasolja a képviselő-testületnek az elfogadását.
Dezső Zoltán elmondta, hogy többen kifogásolták a lakosok közül, hogy a bejelentéstől számítva sok
idő telik el a kiérkezésig, az volna a kérés a lakosság részéről is, ha lehetne ezt az időt csökkenteni.
Dr. Abdul-Hamid Nabil főorvos úr az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy kapott már ilyen
jellegű bejelentést. Az ügyeletet ellátó orvosoknak két részből áll a munkája, egyrészt a rendelőbe
érkezett betegeket kell ellátniuk, valamint a telefonon érkezett hívások helyszíneire való kiszállás és
betegellátás. Az ügyeleten a telefonon történő hívásokat részesítik előnyben, mert valószínű, hogy az a
súlyosabb eset, aki nem tud bemenni az ügyeletre. A kiszállások azért is elhúzódhatnak, mert az orvos
egy kiszállás alkalmával több beteget is megnézhet. Az elmúlt időben jegyző úr is vetett fel néhány
problémát, melyben megtette a szükséges intézkedéseket.
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Várfi András polgármester megköszönte a szóbeli tájékoztatót és felkérte a képviselőket a beszámoló
elfogadására.
A képviselő-testület az orvosi ügyelet beszámolóját egyhangú 13 igen szavazattal elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
8/2007. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Abdul-Hamid
Nabil egészségügyi szolgáltatónak az orvosi ügyelet 2006. évi munkájáról készített
beszámolóját elfogadja.
Határidő:

Azonnal

2. napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 17/2003. (VII. 07.) KT rendelet módosítása
Várfi András polgármester elmondta gyakorlatilag év elején kerül sor az áremelésre valamint a
szolgáltatások árainak emelésére. Az érintett bizottságok javasolják elfogadásra a képviselőtestületnek a rendelet módosítását.
Felhívta a képviselők figyelemét, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van
szükség.
A képviselő-testület vita nélkül egyhangú 13 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2007. (….) Gye. Kt. rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 17/2003. (VII. 7.) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyomaendrőd Város szociális
biztonságának megteremtése érdekében az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Sztv.) 138.
§-a felhatalmazása alapján, a 17/2003. (VII.7.) KT rendelet (továbbiakban: R) módosításáról a
következő rendeletet alkotja:
1. § (1) a R. 1. számú melléklete helyébe, e rendelet 1. számú melléklete lép
(2) a R. 2. számú melléklete helyébe, e rendelet 2. számú melléklete lép
(3) a R. 4. számú melléklete helyébe, e rendelet 3. számú melléklete lép.
2. § E rendelet 2007. február 1-én lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló többször módosított 17/2003. (VII. 7.) KT rendelet módosításáról szóló 30/2005.
(XII. 23.) KT rendelet, a 18/2006. (VII. 31.) KT rendelet és a 21/2006. (X. 4.) KT rendelet.
Gyomaendrőd, 2007. január
Várfi András s.k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző
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1. számú melléklet az 1/2007. (………) Gye. Kt. rendelethez
2007. február 1-től érvényes élelmezési nyersanyagköltség korcsoportonként
adatok forintban
Nyersanyagköltség részletekre bontva
Korcsoport
Egész
Részétkezés
és
napi
Összesen:
Reggeli
Tízórai
ebéd
Uzsonna
Vacsora
intézmény
Általános
423,287,50,64,170,53,86,Iskola
7-10 éves
Általános
466,311,58,64,194,53,97,Iskola
11-14 éves
Középiskola
391,98,172,137,15-18 éves
Munkahelyi
391,98,172,137,étkeztetés
19-60/1
Munkahelyi
194,étkeztetés
19-60/2
A nyersanyagköltség más szervnél igénybe vett élelmezési szolgáltatás esetén sem lehet magasabb.
Az intézmény térítési díjának alapja, az élelmezési nyersanyagköltség.
Megjegyzés: A munkahelyi étkeztetési vonatkozó élelmezési nyersanyaghoz,
19-60 éves/1=Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
19-60 éves/2=Kis Bálint Általános Iskola, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
A Városi Gondozási Központnál 2007. február 1-től érvényes élelmezési nyersanyagköltség
Reggeli:
133,- Ft/nap
Ebéd:
238,- Ft/nap
Vacsora:
159,- Ft/nap
Egész napi:
530,- Ft/nap, mely az intézmény által biztosított munkahelyi étkeztetésre is
vonatkozik.
2. számú melléklet az 1/2007. (………) Gye. Kt. rendelethez
-

A Városi Gondozási Központ intézményi térítési díjai 2007. február 1-től
Ellátás
2007.évi napi 2007.évi havi
Étkezés (szoc.étk.)
435,- + ÁFA
Idősek Klubja
183,- Ft/fő
-reggeli
514,- Ft/fő
-ebéd
697,- Ft/fő
-reggeli, ebéd
Fogyatékosok Nappali Klubja
-reggeli
183,- Ft/fő
-ebéd
514,- Ft/fő
-reggeli, ebéd
697,- Ft/fő
Idősek Otthona
1628,- Ft/fő 48840,- Ft/fő
Mirhóháti u. 1-5.
1628,- Ft/fő 48840,- Ft/fő
Blaha u. 2-6.
1628,- Ft/fő 48840,- Ft/fő
Kondorosi u. 1.
Idősek Otthona egyágyas szoba
Mirhóháti u. 1-5. (4db)
1793,- Ft/fő 53790,- Ft/fő
Blaha u. 2-6. (5db)
1793,- Ft/fő 53790,- Ft/fő
Kondorosi u. 1. (1db)
1793,- Ft/fő 53790,- Ft/fő
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Idősek Otthona emeltszintű ellátás
Mirhóháti u. 1-5.
Blaha u. 2-6.
Mirhóháti u. 8.
Idősek Átmeneti Otthona
Blaha u. 2-6.
Kondorosi u. 1.
Házi segítségnyújtás óradíja
Ebéd házhozszállítás intézményi térítési díja,
a házi segítségnyújtás óradíja alapján (15 perc)
Támogató szolgálat
Személyi segítő óra díja
Szállítási díj Ft/km

1793,- Ft/fő
1793,- Ft/fő
1870,- Ft/fő

53790,- Ft/fő
53790,- Ft/fő
56100,- Ft/fő

1628,- Ft/fő
399,- Ft/óra
100,- Ft/ebéd

48840,- Ft/fő
-

198,- Ft/óra
70,- Ft/km

-

3. számú melléklet az 1/2007. (………) Gye. Kt. rendelethez
A Városi Gondozási Központ
egyszeri beköltözési hozzájárulásai
Intézmény megnevezése

Egyszeri hozzájárulás összege

1. Őszikék Idősek Otthona Mirhóháti u. 1-5.
a.: egyágyas szoba önálló vizesblokkal
b.: egyágyas szoba közös (max. 2 fő) vizesblokkal
c.: kétágyas szoba vizesblokkal

1.540.000 Ft/fő
1.100.000 Ft/fő
770.000 Ft/fő

2. Rózsakert Idősek Otthona Blaha u. 2-6.
a.: egyágyas szoba önálló vizesblokkal
b.: egyágyas szoba közös (max. 2 fő) vizesblokkal
c.: kétágyas szoba vizesblokkal

1.540.000 Ft/fő
1.100.000 Ft/fő
770.000 Ft/fő

3. Őszi Napsugár Idősek Otthona Mirhóháti u. 8.
3.1. Földszint
a.: egyágyas, teakonyhás lakrész
b.: kétágyas, teakonyha nélküli lakrész
c.: kétágyas, teakonyhás lakrész
3.2. Emelet
a.: egyágyas, teakonyhás lakrész
b.: kétágyas, teakonyha nélküli lakrész
c.: kétágyas, teakonyhás lakrész

2.300.000 Ft/fő
1.265.000 Ft/fő
1.380.000 Ft/fő
2.070.000 Ft/fő
1.150.000 Ft/fő
1.322.500 Ft/fő

3. napirendi pont
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001 (IV. 27.) KT rendelet
módosítása
Várfi András polgármester elmondta, hogy mindkét bizottság, aki tárgyalta elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek. Lehet, hogy sokan úgy gondolják, hogy sok az áremelés, de figyelembe véve a
környezetet, a piacot ez elfogadható.
Felhívta a képviselők figyelemét, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van
szükség.
A képviselő-testület vita nélkül egyhangú 13 igen szavazattal megalkotta
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2007. (…..) Gye. Kt. rendelete

a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet
módosításáról
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 79.
§-ának b) pontjában, valamint a 80. §-ának (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja.
1. § A 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete
lép
2. § A 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete
lép
Záró rendelkezés
3. § E rendelet 2007. május 1. napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg a lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendeletet módosító 13/2004.
(VI. 14.) KT rendelet a hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2007. január
Várfi András s.k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

1. számú melléklet a 2/2007. (…) Gye. Kt. rendelethez
SZOLGÁLATI JELLEGŰ BÉRLAKÁSOK LAKBÉR- ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSI DÍJA

S.s
z

Bérlakás címe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Álmos u. 11
Hősök u. 39/B
Fő u. 45/1.
Fő u. 45/2.
Apponyi u. 24/A
Apponyi u. 24/B
Apponyi u. 24/C
Népliget u. 1/A
Népliget u. 1/B
Október 6 ltp.
A/2
Október 6ltp
A/13

11.

Komfort
fokozat

m2 Szoba
szám

Összkomfort
Komfortos
Összkomfort
Összkomfort
Összkomfort
Összkomfort
Összkomfort
Összkomfort
Összkomfort
Komfortos

64
59
59
59
60
65
56
72
61
58

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1,5

Komfortos

58 2,5
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Garáz Rendel
s
ő
/díj/
/m2/

Lakbér
összege
/2007. 4. 30ig/
8.320
6.520
7.670
7.670
7.800
8.450
7.280
9.360
7.930
6.410

Lakbér
összege
/2007. 5. 1től/
11.520
8.850
10.620
10.620
10.800
11.700
10.080
12.960
10.980
8.700

-

-

6.410

8.700

-

-

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Október 6 ltp B/7
Október 6 ltp B/8
Október 6. ltp
B/3
Vásártéri ltp. 1/4
Katona J. u. 54
Dózsa Gy. U. 1.
I.
Dózsa Gy. U. 1.
II.
Fő út 210.

Komfortos
Komfortos
Komfortos

58 2
58 2
55 2,5

6.410
6.410
6.080

8.700
8.700
8.250

-

-

Komfortos
Komfortos
Összkomforto
s
Összkomforto
s
Összkomforto
s

57 2,5
63 1,5
60 2

6.270
6.960
7.800

8.550
9.450
10.800

-

-

21 1

2.730

3.780

-

-

80 2

10.400

14.400

-

-

2. számú melléklet a 2/2007. (…) Gye. Kt. rendelethez
SZOCIÁLIS JELLEGŰ BÉRLAKÁSOK LAKBÉR- ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSI DIJA
S.sz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Bérlakás címe

Komfort
fokozat

Bacsalaposi u. 1.
Bacsalaposi u. 6.
Köröshídfő 1/A
Fő u. 61/B
Petőfi S. u. 6/B
Vízmű sor 2/E
Vízmű sor 2/F
Vízmű sor 2/G
Vízmű sor 2/H
Vízmű sor 2/I
Vízmű sor 2/J
Vízmű sor 2/K
Vízmű sor 2/L
Vízmű sor 2/N
Vízmű sor 2/P
Polányi M. u. 43/A
Polányi M. u. 43/B
Polányi M. u. 43/C
Polányi M. u. 43/D
Polányi M. u. 43/E
Október 6. ltp. A/12
Október 6. ltp. B/2
Október 6. ltp. B/5
Október 6. ltp. B/6
Október 6. ltp. B/10
Október 6. ltp B/11
Október 6. ltp B/12
Október 6. ltp. B/13
Kör u. 39.

Komfort nélk.
Komfort nélk.
Komfort nélk.
Komfortos
Komfortos
Komfort nélk.
Komfort nélk.
Komfort nélk.
Komfort nélk.
Komfort nélk.
Komfort nélk.
Komfort nélk.
Komfort nélk.
Komfort nélk.
Komfort nélk.
Komfort nélk.
Komfort nélk.
Komfort nélk.
Szükséglakás
Szükséglakás
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Félkomfortos

m2

83
44
64
54
75
31
41
41
30
97
35
29
31
30
27
27
59
58
14
7
55
58
58
55
58
58
55
58
66

Szoba szám

2,5
1
2
2
2
1
1
1
1
2,5
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1,5
2
2
1,5
2
2
1,5
2
2
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Lakbér
összege
/2007. 4. 30ig/
4.980
2.640
4.990
5.970
8.290
2.415
3.195
3.195
2.340
7.565
2.730
2.260
2.415
2.340
2.105
2.105
4.600
4.990
545
270
6.080
6.410
6.410
6.080
6.410
6.410
6.080
6.410
6.435

Lakbér összege
/2007. 5. 1-től/
8.300
4.400
6.400
8.100
11.250
3.100
4.100
4.100
3.000
9.700
3.500
2.900
3.100
3.000
2.700
2.700
5.900
5.800
700
350
8.250
8.700
8.700
8.250
8.700
8.700
8.250
8.700
8.910

30.
31.
32.
33.

Losonczi u. 16.
Álmosdomb u. 26.
Kör u. 38
Álmosdomb u. 11.

Félkomfortos
Komfort nélk.
Komfort nélk.
Komfortos

49
59
64
72

1
2
2
2

4.775
4.600
3.840
6.120

6.615
5.900
6.400
10.800

4. napirendi pont
Gyomaendrőd Város Gazdasági programja a 2007-2010-ig terjedő időszakra
Várfi András polgármester elmondta, hogy az új képviselő-testület felállásakor köteles egy
ciklusprogramot alkotni. Ettől el lehet térni, sajnos több esetben negatív irányba, de ebben szerepelnek
azok az elképzelések, amelyeket a képviselő-testület meg szeretne valósítani. Vannak olyan
elgondolások, amelyek már az előző képviselő-testület programjában is szerepelt.
A képviselő-testület a gazdasági programot vita nélkül, egyhangú 13 igen szavazattal elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
9/2007. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007-2010-ig terjedő időszakra
szóló gazdasági programját elfogadja.
Határidő: 2010.december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
5. napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2006. évi létszám és bérgazdálkodásról
szóló belső ellenőrzésről jelentés
Várfi András polgármester elmondta, hogy a pénzügyi és az ügyrendi bizottságok tárgyalták a
jelentést.
Gellai Józsefné képviselőasszony felvetette, hogy a Városi Gondozási Központnál még akkor történt
a belső ellenőrzés, amikor ő volt az intézményvezető. Hónapokon keresztül az volt a megállapítás,
hogy az intézmény több létszámmal dolgozott, mint a megengedett, ezt a belső ellenőrzés teljesen
megcáfolja, sőt még azt taglalja, hogy három fő nyolc órás és egy fő hat órás dolgozóval kevesebb az
intézmény dolgozói létszáma. Az elmúlt év utolsó hónapjában megjelent véleményeket, ez a jelentés
megcáfolja.
Magyar Béláné a Kis Bálint Általános Iskola igazgatóhelyettese felvetésében elmondta, hogy az
iskola dolgozói létszáma a jelentés alapján 0,8 fővel meghaladták az előírtakat, ez nem valós, mivel ez
a létszámleépítésből adódott, áthúzódott erre az évre. A másik megállapítása, hogy a jelentéssel
ellentétben nem módosították az előirányzatot.
Várfi András polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítéseket, elmondta, hogy nem áll módjában
egy jelentést módosítani.
További észrevétel, hozzászólás hiányában felkérte a képviselő-testületet, hogy a belső ellenőr által
készített jelentést fogadják el.
A képviselő-testület egyhangú 13 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
10/2007. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Intézményeinek 2006. évi létszám és bérgazdálkodásról szóló belső ellenőrzésről jelentést
elfogadja.
Határidő: azonnal
6. napirendi pont
Számlavezető pénzintézetváltás
Várfi András polgármester elmondta, hogy minden bizottság tárgyalta és gyakorlatilag egy határozati
javaslatot fogadtak el, hogy írjon ki a képviselő-testület közbeszerzési pályázatot a pénzintézet
váltásra.
Rácz Imre képviselő úr módosító javaslatot terjesztett a képviselő-testület elé, amely szerint ne
írjanak ki közbeszerzési pályázatot pénzintézetváltásra, mivel a Takarékszövetkezet egy régóta jól
működő pénzintézet.
Csányi István alpolgármester elmondta, hogy minden bizottsági ülésen részt vett, a két utóbbi ülésen
már hangsúlyozta, hogy az előterjesztés nem tartalmaz konkrétumot, mely alapján szükséges volna a
pénzintézetváltást megvalósítani. Csatlakozott Rácz Imre képviselő úr által elhangzottakhoz, hogy ne
írjanak ki közbeszerzési eljárást, valamint a pénzintézetváltástól álljon el a testület, annyival
kiegészítve, hogy név szerint szavazzon a képviselő-testület.
Katona Lajos hozzászólásában elmondta, egyetért azzal, ha nem erőlteti az önkormányzat a
pénzintézetváltást, mivel egy tipikusan gyomaendrődi vállalkozás a takarékszövetkezet. Az
előzőekben is megfelelően végezte a munkáját, az új képviselő-testület előtérbe helyezte a
vállalkozások támogatását, így ez nem valósulna meg.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket a név szerinti szavazásra
vonatkozó indítványról. Felhívta a figyelmet, hogy az indítványról a testület vita nélkül határoz.
A képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
11/2007. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a
előterjesztésről név szerinti szavazást rendel el.

számlavezető

pénzintézetváltás

tárgyú

Határidő: azonnal
Várfi András polgármester figyelemmel az elhangzott javaslatokra, a módosító indítványról kérte a
képviselők döntését, amely szerint a képviselő-testület nem ír ki közbeszerzési eljárást, a számlavezető
pénzintézetváltástól eláll.
Felkérte a képviselő-testület tagjait a névszerinti szavazásra:
Izsó Csaba Igen
Illés János igen
Dr. Palya József igen
Rácz Imre igen
Szabó Balázsné igen
Csányi István igen
Várfi András igen
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Jakus Imre igen
Hangya Lajosné igen
Czibulka György igen
Babos László igen
Béres János igen
Gellai Józsefné igen
A szavazás eredményéből a Polgármester megállapította, hogy a módosító indítványt a képviselőtestület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta, így kihirdette az alábbi határozatot:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
12/2007. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város képviselő-testülete nem ír ki közbeszerzési eljárást számlavezető
pénzintézetváltásra és nem kíván számlavezető pénzintézetet váltani.
Határidő: azonnal
Dr. Hunya Miklós az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet ügyvezetője hozzászólásában elmondta,
hogy az elmúlt több éves együttműködésnek nem a támogatás volt a célja, hanem egy erkölcsi
támogatást jelentett részükre, hogy az önkormányzat náluk vezeti számláját. Bíznak a további sikeres
együttműködésben.
Várfi András polgármester megköszönte az ügyvezető igazgató úr hozzászólását. Az új képviselőtestület is egyhangúlag megadta a bizalmat a pénzintézetnek, bízik benne, hogy továbbra is
eredményes lesz az együttműködés.
7. napirendi pont
Közhasznúsági Szerződés megkötése Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvánnyal
bölcsődei feladatellátásra
Várfi András polgármester elmondta, hogy már többször esett szó erről a bölcsődéről. Az endrődi
településrészen a Csókási zugban nyitottak egy bölcsődét és egy határozott idejű megállapodást
szeretnének megállapodást kötni az önkormányzattal.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 13 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
13/2007. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 2. számú melléklete
szerinti közhasznúsági szerződéssel a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznúsági
Alapítvánnyal bölcsődei feladatellátás teljesítésére 2007. január 02. napjától határozott időre
szóló megállapodást köt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András
polgármestert, hogy a szerződést a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznúsági Alapítvánnyal
kösse meg.
Határidő: 2009. december 30.
Felelős: Várfi András polgármester
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8. napirendi pont
Ifjúsági és Sport Tábor bérleti szerződésében foglalt építési és felújítási munkák teljesítésének
vizsgálati eredménye
Várfi András polgármester elmondta, hogy az Ifjúsági és Sport Tábort 10 évre bérbe adta a Gyoma
Gyöngye Kft.-nek. A bérleti díjat a bérlő kötelezettségeként előírt felújítási és fejlesztési munkák
költsége képezi, melynek összege a bérleti időtartamra 15.000.000.-Ft , havi bontásban 125.000.-Ft. A
vállalt munkákat 2005-2009 évek között kívánja a bérlő elvégezni. A hivatal részéről ellenőrzésre
kerültek a felújítási munkák, egy része kész van, van olyan munka, amellyel előbb haladtak, a fűtési
munkákkal lemaradtak, de fűtési szezon után elkészítik.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 13 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
14/2007. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lefolytatott helyszíni ellenőrzés
megállapításai alapján a Gyoma-Gyöngye Kft. által az Ifjúsági és Sport Táborban 2005. és a
2006. évben elvégzett felújítási és fejlesztési munkákat elfogadja valamint a 2007. évre
áthúzódó munkák megvalósításának határidejét 20007. október 31. napjában határozza meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert, hogy a 2007. novemberében lefolytatandó helyszíni ellenőrzésről tájékoztassa a
Képviselő-testületet.
Határidő: 2007. november 29.
Felelős: Várfi András polgármester
/Putnoki László képviselő megérkezett az ülésre, a jelenlévő képviselők száma 14 fő. /
9. napirendi pont
Békési Kistérségi Társulás közoktatási intézkedési tervének átdolgozása
Várfi András polgármester elmondta, hogy a Békési Kistérségi Társulás közoktatási intézkedési
tervének átdolgozása szükségessé vált ebben az évben, melyet Gyomaendrőd is támogat.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
15/2007. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részt kíván venni a Békési
Kistérségi Társulás által elkészítendő a kistérség összes települését magában foglaló kistérségi
közoktatási intézkedési tervében.
Határidő: azonnal
10. napirendi pont
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
bejelentése

Közoktatási

Intézményi

Társulás

felmondásának

Várfi András polgármester felkérte dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy a közoktatási intézményi társulás viszonylag rövid ideig
tartott és hosszas előkészítés és hosszas számítások elkészítése vezetett odáig, hogy jelenleg először
Hunya kezdeményezte ezt a felmondást.
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Nem az oktatási intézmény hibája, hanem megváltoztak az iskola finanszírozásával kapcsolatos
normatívák. Ennek a változásnak egy lényegi eleme van, hogyha bármelyik település nem hordja be a
felső tagozatos gyerekeket az oktatási intézmény székhelyére, akkor a kiegészítő normatívák nem
járnak. Hunya hajlandó volna behordani a felső tagozatos gyerekeket, Csárdaszállás eddig ettől
elzárkózik. Ez azt jelenti, hogy nincs meg a három települési önkormányzat együttműködése, ami
szükséges az oktatási intézmény fenntartásához. Úgy néz ki jelenleg, hogy az intézményi társulás
megszűnik és felbontásra kerül 2007. szeptember 1-vel. ezt egy kicsit más megvilágításba helyezheti
az új kistérségi társulás esetleges létrejötte, olyan tekintetben, hogy ebben az esetben a három
települési önkormányzat az előzetes szándéknyilatkozatok szerint együtt marad. Csárdaszállás
tekintetében, hogy a döntés megváltozzon, kell még az is, hogy a központi normatívák változzanak.
Az intézmény költségvetését a pénzügyi osztály a tanév kezdetétől másképp számolja. Itt tudni kell,
hogy a társulási váltást március 31-ig kell megindítani az önkormányzatoknak. Ha ez létrejön, az
oktatással kapcsolatos térségi feladatellátást újra vizsgálni kell. Tiszteletre méltó Csárdaszállás
ragaszkodása az iskolájához, azonban látni kell, hogy emiatt más normatíváktól elesik, az intézményt
fenntartó társulás. Összességében azt lehet mondani, hogy lefutott az oktatási társulási normatíva,
bármennyi energiát is fektettünk bele, talán a kistérségi váltás ezt átbillentheti, de ennek is kicsi az
esélye.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a szavazásra.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
16/2007. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Közoktatási
Intézményi Társulás felmondásának bejelentését tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
11. napirendi pont
Városi Gondozási Központ vezetésével kapcsolatos személyi intézkedések
Várfi András polgármester elmondta, hogy az intézmény vezetői állása 2006. december 31. napjával
megüresedett. A vezetői feladatokat 2007. január 1. napjától, az intézmény helyettesítési rendje szerint
a helyettes, Hainfart Lilla látja el. Az intézmény zavartalan és jogszerű működése érdekében szükséges
a vezetői állás mielőbbi betöltése, mely a törvénynek megfelelően pályázat útján történhet, a
pályázatot 2007. június 1-től öt évre szóló időszakra írják ki.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
17/2007. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyomaendrődi Város
Gondozási Központ megüresedett vezetői helyének betöltésére pályázatot ír ki.
A vezetői megbízás 2007. június 1. napjától öt évre szól. Az álláshely betöltésének feltétele
szakirányú felsőfokú végzettség az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján, valamint legalább 5
éves, a szociális ellátás területén szerzett vezetői gyakorlat. A Pályázathoz csatolni kell
képesítést tanúsító okiratok másolatát, szakmai életrajzot, erkölcsi bizonyítványt, az intézmény
vezetésére vonatkozó programját, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseit.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a pályázati kiírás közzétételével kapcsolatos
egyéb szervezési és előkészítő feladatok végrehajtására.
Határidő: azonnal, illetve 2007. június 1.
Felelős: Várfi András polgármester
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Várfi András polgármester elmondta, hogy az előzőekben kifejtettek szerint az intézmény vezetői
feladatokat 2007. január 1. napjától az eddigi helyettes, Hainfart Lilla, mint megbízott vezető látja el, a
pályázati eljárás lefolytatásának idejéig. A megbízás időtartamára nevezett munkakörére a vezetői
munkaköri leírásban foglaltak az irányadóak, tehát vezetői pótlékot kell részére megállapítani.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
18/2007. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hainfart Lilla, Gyomaendrőd
Város Gondozási Központ megbízott vezetője részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 70. § (1) bekezdése értelmében 2007. január 1. napjától vezetői
pótlékot állapít meg, melynek mértéke a pótlékalap 250 %-a, azaz 49.000.(negyvenkilencezer) forint.
Határidő: azonnal
12. napirendi pont
Városi Gondozási Központ többlettámogatási kérelme
Várfi András polgármester elmondta, hogy az ügyrendi és a pénzügyi bizottság is tárgyalta, a
többlettámogatási kérelem a 2006. évi költségvetést érinti.
A képviselő-testület hozzászólás nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
19/2007. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Városi Gondozási Központ részére a 2006. évre
vonatkozóan 19.539.-E Ft összegű többlettámogatást biztosít, melynek fedezetéül az év
közben önkormányzathoz befolyt közérdekű kötelezettségvállalás 2.135.-E Ft összegét, a
normatív állami támogatás év végi elszámolásából adódó 5.041.-E Ft-ot, továbbá az
ingatlanértékesítésből befolyt bevételekből 12.363.-E Ft-ot jelöli ki. A Képviselő-testület
utasítja a jegyzőt, hogy a következő költségvetési rendelet módosításakor a 19.539.-E Ft
összegű többlettámogatás kerüljön beépítésre.
Felelős: Várfi András polgármester
Határidő: értelem szerint
13. napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény „J” 1-es laboratórium visszaállítására tervezet
Várfi András polgármester elmondta, hogy a „J” 1-es laboratóriumi besorolásból visszaminősítettek
bennünket „J” 0-s besorolásba. Ez annyit jelent, hogy nálunk csak a vér és vizeletvétel történik,
vizsgálatra el kell szállítani Gyulára. A 2006. november 2. napján tartott testületi ülésen a képviselőtestület felkérte az intézmény igazgató főorvosát, hogy jelen testületi ülésre egy megfelelő
laboratórium kialakításának lehetőségét vizsgálja meg. A Gyulára való szállítás nem végleges, ezt
majd a megyei közgyűlés fogja még tárgyalni és határoz benne. Ha Gyomaendrőd központú kistérség
megalakul, még korántsem biztos, hogy ez így is marad.
Dr. Palya József képviselő hozzászólásában elmondta, hogy adminisztratív munkában ez többet
jelent, a laborvizsgálatokat eddig még határidőkre elvégezték. Ha valamilyen sürgős probléma volt
eddig, értesítették a kezelőorvost telefonon.
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Várfi András polgármester megköszönte a kiegészítést, szakmailag ezek alapján jó a gyulai labor,
helyileg még kérdéses.
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangú 14 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
20/2007. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi Intézmény vezető
főorvosának „J1” labor visszaállításának feltételeiről és költségeiről szóló tájékoztatóját
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
14. napirendi pont
Közterület felügyelői álláshelyre pályázat kiírása
Várfi András polgármester elmondta, hogy az önkormányzat szeretné bővíteni a közterület felügyelő
számát a településen, a mezőőri járulék emelésével gyakorlatilag biztosították a fedezetet arra, hogy
egy mezőőrrel is bővítsék a létszámot. Az elmúlt időben sajnos megnövekedett a közterületek rendje
ellen elkövetett szabálysértések száma, mely fokozottabb ellenőrzést tesz szükségessé. Az e
munkakörben alkalmazásban álló közterület felügyelő a megnövekedett feladatokat egyedül nem
képes megfelelően ellátni. A hatékonyabb munkavégzéshez szükséges még egy ember beállítása.
A képviselő-testület a pályázati kiírást egyhangú 14 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
21/2007. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a második közterület felügyelői
álláshely betöltésére kiírt jegyzői pályázatot tudomásul veszi és az álláshely betöltésének
személyi és dologi költségeit a 2007. évi költségvetésben szerepelteti.
Határidő: azonnal
15. napirendi pont
Mezőőri szolgálati területek kialakítása
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a mezőőri szolgálat jelenleg 5 fővel
üzemel. A vagyonvédelmet ellátó mezőőröknek a feladatot mintegy 29 ezer ha-on kell ellátni, ezért a
feladatok hatékonyabbá tétele miatt az önkormányzat pályázatot írt ki 1 fő mezőőri állás betöltésére,
melynek működési fedezetét a 2007. évi költségvetésbe betervezték. Az előterjesztés mellékletében a
szolgálati térkép már a 6 új szolgálati területet tartalmazza.
A képviselő-testület a mezőőri szolgálati területek kialakításáról szóló előterjesztést egyhangú 14 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
22/2007. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 6 db mezőőri szolgálati terület lehatárolását az
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
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16. napirendi pont
2007. évi hulladékszállítási tevékenység díjai
Várfi András polgármester elmondta, hogy a legjobb költségű üzlet jelenleg a hulladékgazdálkodás.
Gyomaendrődön a lakossági szemétszállítás ingyenes, de a jövőben el kell gondolkodni, hogy a
kommunális adó, melyből a város a lakossági hulladék elszállítását fedezi, a kommunális beruházások
megvalósítása lenne a célja. A város a Gyomaközszolg Kft-nek fizeti a lakossági hulladék
elszállításának költségeit, mely 60 millió Ft-ba, a gyepmesteri telep költségei éves szinten 5,608 ezer
Ft-ba kerül.
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangú 14 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
23/2007. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékgyűjtési közszolgáltatás
és a gyepmesteri tevékenység végzésével 2007. évben az önkormányzat 100 %-os tulajdonát
képező Gyomaközszolg Kft.-t bízza meg. A tevékenység végzéséhez szükséges támogatást az
önkormányzat 2007. évi költségvetésében biztosítja az alábbiak szerint:
Hulladékgyűjtés:
60.000 eFt
Gyepmesteri Telep:
5.608 eFt
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási tevékenységek
végzésével kapcsolatos megállapodások megkötésére azzal, hogy ebből az összegből
biztosítani kell az évközben a településen keletkező illegális hulladék gyűjtését biztosító
fedezetet.
Határidő: 2007. január 31.
Felelős: Várfi András polgármester
17. napirendi pont
Gyomaendrőd Város idegenforgalmi (turisztikai) koncepció értékelemzés kialakítása
Várfi András polgármester elmondta, hogy van a városnak idegenforgalmi koncepciója, mely már 10
éves és már akkor is szó volt arról, hogy a város kitörőpontja a turisztika. A településre látogató
vendégek mindenki megjegyzi, hogy ki kellene használni a város lehetőségeit a turisztikában, mert egy
jó adottságú településről van szó. Végig kellene gondolni a turisztikai koncepciót. Az előterjesztésben
az áll, hogy egy budapesti céget megbíznának a koncepció elkészítésével. A turisztikában szereplőket
is bevonják az előkészítésbe, több kérdőívet küldenek részükre, melyek kitöltésével segítenek az
előkészítésben. Már több alkalommal összehívott turisztikai megbeszélést, melyen nem minden
alkalommal tud részt venni. Ahhoz, hogy a városban is jobban működjön a turizmus, nem csak a
városnak kellene anyagilag hozzájárulni, hanem a vendéglátóknak is segíteni kell ebben.
Illés János képviselő elmondta, hogy az értékelemzéses módszer négy pontja elmondja, hogyan lehet
ugyanannyi költséggel hatékonyabban, hol lehet megtakarítani. Az elhangzottak alapján, az a pénz,
amit eddig a város a turisztikára fordított az ezután is kevés lesz. Több turisztikai megbeszélésen
elhangzott már, hogy milyen rendezvények kellenének a városba, de a tavaly évi túrófesztivál is 10
millió Ft-os költségvetéssel zárt. Ha komoly rendezvényt akar a város, akkor a fellépők díjai igen
húzós lesz. Bármilyen turisztikai rendezvény magas költséggel jár, minden megbeszélésen elhangzik,
hogy sok pénz kellene.
További hozzászólás hiányában a képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangú 14 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
24/2007. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felkéri a FÓKUSZ-2 Gazdaságfejlesztési Kft-t (1067
Budapest, Eötvös u. 29.) Gyomaendrőd idegenforgalom (turisztikai) fejlesztési
koncepciójának értékelemzéses módszerrel történő elkészítésére, az ajánlatában megadott,
bruttó 1.980.000 Ft áron.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a koncepció megrendelésére,
és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
18. napirendi pont
A közhasználatú zöldfelületek fenntartása, kezelése és költségvonzata 2007. évben
Várfi András polgármester elmondta, hogy Gyomaendrőd teljes zöldterületét rendbe kell tenni, de ezt
jelentős mértékben befolyásolja a költségvetés alakulása is, negatív irányba. A zöldfelület nagysága a
városban 8 ha és ez bruttó 36 ezer Ft-ba kerül. Ebben az évben kevesebb pénze van az
önkormányzatnak, mint az előző években, 18 millió Ft.
Hangya Lajosné a humánpolitikai bizottság elnöke felvetette, hogy a Virágos Gyomaendrődért
versenyre a költségvetésben biztosítottak e fedezetet, mert egy jól sikerült verseny volt az elmúlt
évben is, a lakosság nagy létszámmal vett részt.
Dezső Zoltán hozzászólásában elmondta, hogy több települési önkormányzat pályázaton keresztül
meghirdeti a város zöldfelületeinek fenntartását és ápolását. Ez azt jelenti, hogy fákat ültetnek, parkot
rendeznek az év folyamán, ezután az év végén elbírálják a munkájukat. A lakosságot is be lehetne
vonni a közterületek fenntartásába, nincs érdekeltté téve a lakosság abban, hogy szebben nézzen ki a
város. Ezt a turisztikához is lehetne kapcsolni, sőt a civil szervezetek részére is lehetne pályázatot
kiírni a parkok kialakítására, fenntartására. Véleménye szerint a 18 millió Ft, amit erre az évre
beterveztek egy ilyen jellegű kiírásra elegendő volna.
Fábián Lajos a Gyomaszolg Kft. ügyvezetője a felvetésre elmondta, hogy több parkot megcsináltak, a
ligeteket, a Pásztor J. utcát rendbe hoztak, most meg lehet nézni, hogy néznek ki. A 18 millió Ft-ba a
csökkentett területek tartoznak bele, valamint bele kell kalkulálni az eszközök használatát is.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a Virágos Gyomaendrődért versenyre az idei
költségvetésben is különítettek el pénzösszeget. A Dezső Zoltán által javasolt pályázati kiírást a
Városfenntartó bizottsággal kellene egyeztetni.
További hozzászólás hiányában a képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangú 14 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
25/2007. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete figyelemmel a közterületek használatának rendjéről
és köztisztaságról szóló 19/2004. (VI. 29.) KT rendeletre és a Közbeszerzések Tanácsának
1/2004. számú ajánlására, illetve az Európai Bizottság 2005/842/EK határozatára hivatkozással
utasítja a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-t, hogy a közhasználatú zöldfelületek fenntartását és
kezelését 2007. év folyamán lássa el.
A képviselő-testület a közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő költségeket a Gyomaszolg
Ipari Park Kft. által készített költségkimutatások alapján az önkormányzat 2007. évi

23

költségvetéséből önkormányzati támogatás (kompenzáció) formájában összesen 18.000 eFt +
Áfa összegben fedezi.
A Képviselő-testület továbbá kéri, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2007. december 15-ig a
parkgondozási tevékenységekkel kapcsolatban felmerült tényleges költségekről adjon
tájékoztatást, amelynek függvényében a testület a tevékenység további ellátását felülvizsgálja.
Határidő: azonnal, beszámoló adása: 2007. december 15.
Felelős: Várfi András polgármester, Fábián Lajos ügyvezető
19. napirendi pont
A szerződések „Üvegzseb” törvényben foglalt közzétételi kötelezettsége
Várfi András polgármester elmondta, az „Üvegzseb Törvény” alapján a város hivatalos honlapján
közzétett információk körét ki kell bővíti, mely szerint az önkormányzat által kötött szerződések
előzményeit is közzé kell tenni. Meg kell határozni, hogy a szerződés közbeszerzési eljárás alapján
került megkötésre, vagy nem.
Megkérdezte a képviselőket, a jelenlévőket van e kérdésük, véleményük a napirendi pontot illetően.
Kérdés, hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
26/2007. (I. 25.)Gye.Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2003. évi XXIV. „Üvegzseb Törvény” alapján a
város hivatalos honlapján közzétett információk körét kibővíti, mely szerint az önkormányzat
által kötött szerződések előzményeit is közzé kell tenni. Meg kell határozni, hogy a szerződés
közbeszerzési eljárás alapján került megkötésre, vagy nem.
Határidő: 2007. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
20. napirendi pont
Kimutatás az önkormányzat tulajdonát képező értékesítésre szánt ingatlanokról
Várfi András polgármester elmondta, az előterjesztést két bizottság véleményezte. A mellékletben
felsorolásra kerültek az értékesíthető ingatlanok. A bizottságok döntése szerint ezen ingatlanokat az
értékesítést megelőzően helyszínen is megtekintik. Ugyanakkor javasolják, hogy az ingatlanokról
készüljön értékbecslés, amely alapján meghatározzák a kikiáltási árat. Az ingatlanok az értéken
kerüljenek értékesítésre, hogy az önkormányzat a megfelelő összeghez jusson hozzá. Az így keletkező
bevételt igyekezzenek újabb fejlesztésekbe befektetni.
Megkérdezte a képviselőket van e kérdésük, észrevételük.
Gellai Józsefné képviselő aziránt érdeklődött, hogy a lebontásra került belvizes ingatlanok alatti
telkeknek mi lesz a sorsa? Igen jó helyen lévő telkekről van szó.
Várfi András polgármester válaszolva elmondta, ezen telkek is bekerülnek az értékesítésre szánt
ingatlanok listájába.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester kérte a képviselőket a határozati javaslat
elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
27/2007. (I. 25.)Gye.Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az előterjesztéshez mellékelt kimutatásban szereplő
ingatlanokat javasolja értékesíteni.
Az ingatlanok értékesítésére történő árverés kiírása előtt a Pénzügyi és Gazdasági valamint a
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságok elnökeinek vezetésével
létrehozott munkacsoport a helyszínen tekintse meg az ingatlanokat, azokról készítsen fotókat
a helyrajzi szám feltüntetésével. Az ingatlanokról készüljön értékbecslés, amely alapján meg
lesz határozva a kikiáltási ár. A megtekintett ingatlanokról a helyszíni szemle eredményét,
illetve a javasolt kikiáltási árakat jóváhagyásra be kell terjeszteni a T. Képviselő – testület elé.
Határidő: 2007. április 30.
Felelős: Várfi András polgármester
21. napirendi pont
Endrődi városrész rehabilitációjára tervpályázati eljárás kiírása
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, a Megyei Közgyűlés elnöke az elmúlt
napokban tájékoztatta azokról a preferált pályázati lehetőségekről, melyek előtérbe kerülnek. Ezek
között szerepel a városrész, városközpontok rehabilitációja is. Településünkön a Gyomai oldalon a
központ fel lett újítva, szépítve lett, viszont csak akkor beszélhetünk Gyomaendrődről, ha
településrészek központjai ugyan olyan szép látványt mutatnak akár az endrődi, akár a gyomai részen
ide érkező vendégek, átutazók számára.
A beruházási tervek között szerepel ennek a városrésznek a rendezése, így mivel megyei szinten is
preferált pályázati lehetőségről van szó, a tervezettől nagyobb összeget lehet szánni erre, mivel
előnyösen lehet rá pályázni.
A határozati javaslat szerint az endrődi városrész rehabilitációjának megvalósítására tervpályázat
kerülne kiírásra, mely elkészült tervvel tudnak majd a különböző pályázati lehetőségeken pályázni.
Megkérdezte a képviselőket, van e kérdésük, észrevételük a napirendi ponthoz.
Hozzászólás, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
28/2007. (I. 25.)Gye.Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Endrődi Városrész rehabilitációjának
megvalósítására tervpályázat kiírása mellett dönt. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a tervpályázati eljárás előkészítésére tegye meg a szükséges
intézkedéseket és a februári ülésre a kiírás részleteit terjessze elő.
Határidő: 2007. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
22. napirendi pont
Gyomaendrőd, Fő út 210. szám alatti gyógyszertár bérlete
Várfi András polgármester köszöntötte a gyógyszertár képviseletében megjelent Csizmadia Mihály
gyógyszerészt, és Bodnár Ágnes ügyvédnőt. Ezt követően felkérte Dr. Csorba Csaba jegyző urat
ismertesse a napirendi pont lényegét.
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Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, mint bizonyára mindenki előtt ismeretes Csizmadia Mihály
gyógyszerész a népjóléti miniszter által kapott személyes gyógyszertár működtetési jog alapján betéti
társaságként üzemeltette a Fő 210. szám alatti gyógyszertárat. Csizmadia Mihály a betéti társaság
beltagja. A továbbiakban a betéti társasági jogviszonyát meg akarja szűntetni, és új gazdasági
társaságot kíván létrehozni a gyógyszertár működtetésére. Az új gazdasági társaság létrehozása
folyamatban van, Csizmadia Mihály közlése alapján egyenlőre a bejegyzés időpontja nem ismert. A
gyógyszertár gazdasági társaság formájában való üzemeltetését a hatályba lépett 2006. évi XCVIII.
törvény azon korábbi feltételeken nem változtatott, mely szerint a gyógyszertárat személyi joggal
rendelkező gyógyszerész vezetheti. További feltétel, hogy a gyógyszertárat működtető társaságban a
gyógyszertár szakmai vezetését ellátó személyi jogos gyógyszerésznek a vállalkozásban tulajdonosi
részesedéssel kell rendelkeznie.
Az új gazdasági társaság létrehozását illetően az ülés megkezdése előtt kiosztásra került az
Ügyvédnőtől érkezett írásos megkeresés, melynek lényege, hogy megalakult az az új gazdasági
társaság, amely a gyógyszertárat tovább kívánja üzemeltetni. Ahhoz, hogy a társaság a szükséges
működési engedélyt megkapja, az ingatlan tulajdonosával – jelen esetben az önkormányzattal – a
bérleti szerződést meg kell kötnie.
Az önkormányzatnak a téma kapcsán két dolgot kell megvizsgálni, egyik a vagyon gazdálkodásával
kapcsolatos jogszabályok, - a helyi vagyonrendelet- előírásait, amely szerint minden új bérleményt
meg kellene hirdetni. Ennek ellenére azt javasolta a testületnek, hogy a gyógyszertárral a bérleti
szerződést változatlan feltételek mellett kösse meg a PHARMA-CSABA Gyógyszerkereskedelmi Kftvel, ahol Csizmadia Mihály személye közreműködést vállal, és visz tovább. Javaslatának oka, hogy
amennyiben változatlan feltételek mellett kerül sor a bérleti szerződés megkötésére, úgy a bérleti díj
mértéke a mindenkori forgalomhoz igazodik. Javasolná továbbá a bérleti szerződés fentiekben történő
megkötését azért is, mert az önkormányzatnak gazdaságilag nem érdeke az, hogy ez az ingatlan
hosszabb ideig üresen álljon. Elképzelhető, hogy egy árverseny következtében valamivel kedvezőbb
bérleti díjhoz jutna az önkormányzat, de mindenképpen az a javaslat, hogy Csizmadia Mihály
munkásságát ismerje el az önkormányzat azáltal, hogy azzal a gazdasági társasággal köt bérleti
szerződést, amelyben ő személyes közreműködést vállal. Ugyanakkor a jelenleg érvényben lévő bérleti
konstrukció biztosíték arra, hogy amennyiben növekszik a forgalom, úgy abból az önkormányzat is
részesül.
Megítélése szerint, az vitán felül áll, hogy ebbe a gyógyszertárba be kell invesztálni, hiszen ha
figyelembe vesszük az endrődi településrészen lévő gyógyszertártól befolyó bérleti díjat, az átlagosan
negyedévente 300.000 Ft-al több, mint a gyomai által fizetett bérleti díj. Természetesen nem hagyható
figyelmen kívül, hogy a gyomai városrészen van még egy gyógyszertár.
A polgármester úrral történt egyeztetés alapján javasolta a testületnek, a bérleti szerződés megkötését
változatlan feltételek mellett a fentiekben említett új gazdasági társasággal, melynek alapján a
működési engedélyt meg tudják kérni, és el tudnak indulni. Természetesen bízva abban és feltételként
szabva, hogy ezt követően a gazdasági társaság székhelye Gyomaendrődön lesz.
Dr. Bodnár Ágnes ügyvédnő aziránt érdeklődött, hogy mi lenne a bérleti szerződés kezdő időpontja.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva hangsúlyozta, a bérleti szerződés 2007. január 2. napjától
kezdődően határozatlan időre kerülne megkötésre.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában figyelemmel a Jegyző úr által javasoltakra, az
alábbi módosító javaslatot tette fel szavazásra.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a tulajdonát képező Fő út 210. szám alatti gyógyszertár
ingatlan működtetésére bérleti szerződést köt a PHARMA –CSABA Gyógyszerkereskedelmi Kft.-vel
(5900 Orosháza, Vereczkei u. 54/E. sz.) 2007. január 2. napjától határozatlan időre változatlan
feltételek mellett.
Felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket a módosító javaslatról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal a javaslatot támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
29/2007. (I. 25.)Gye.Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a tulajdonát képező Gyomaendrőd, Fő u. 210. szám
alatti gyógyszertár ingatlan működtetésére bérleti szerződést köt a PHARMA-CSABA
Gyógyszerkereskedelmi Kft-vel (5900 Orosháza, Vereckei. U. 54/E. sz.) 2007. január 2.
napjától határozatlan időre változatlan feltételek mellett.
Gyomaendrőd város Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András polgármestert a bérleti
szerződés megkötésére.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
23. napirendi pont
Tájékoztató a Magyar Közút Kht. felé tett beruházási javaslatokról
Várfi András polgármester elmondta, az elmúlt évben több alkalommal is megkereséssel éltünk a
Magyar Közút Kht. felé, melyben az állami közutak állapotával kapcsolatban kértünk tájékoztatást, és
javaslatot tettünk a szükséges beruházásokra. Ugyanakkor hivatalunk meghívta a Kht. képviselőit a
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság januári ülésére, melyen nem tudtak
részt venni. A bizottsági ülésen elhangzott véleményeket, javaslatokat megküldtük a Kht.-nek, melyre
még válasz nem érkezett, viszont más témában már történt velük személyes találkozás, megbeszélés.
Véleménye szerint szükség van a két fél közötti kapcsolat alakítására, még ha nem is nyerhetjük el
teljes egészében az igazunkat, azért a jó viszonyt meg kell tartani, és arra kell törekedni, hogy az
útjaink rendben legyenek, ennek érdekében kell a tárgyalásokat lefolytatni.
Megkérdezte a jelenlévőket van e észrevételük, hozzászólásuk a tájékoztatóhoz.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal a tájékoztatót elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
30/2007. (I. 25.)Gye.Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Magyar Közút Kht. felé tett
beruházási javaslatokról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
24. napirendi pont
Bánomkerti közműfejlesztéssel kapcsolatos lakossági kérelem
Várfi András polgármester köszöntötte a Bánomkerti utca lakói nevében megjelent Pelle Andrásnét,
majd elmondta, a Bánomkerti ingatlantulajdonosok már több ízben kérvényezték a terület
közműellátásának fejlesztését, azonban ez idáig ezek nem kerültek megvalósításra. Most ismételten
aláírásokat gyűjtöttek és kérelemmel fordultak az önkormányzathoz a gázvezeték, az útépítés és a
szennyvízhálózat kiépítése ügyében.
A gázvezeték kiépítésének sem a lehetőségei, sem a megvalósítás költségei nem ismertek a Bánomkert
vonatkozásában. Az út és a szennyvízhálózat építés kapcsán már az előző Polgármester felé is érkezett
be kérelem az utca lakóitól, melyre azt a választ kapták, hogy az útépítésre csak akkor kerülhet sor, ha
előtte kiépül a szennyvízhálózat. Mivel a benyújtott szándéknyilatkozatból megállapítható, hogy a
szennyvízberuházás megvalósítására a szükséges 67 %-os aláírási arány teljesült, ezért a véleményező
bizottságok javasolják, hogy a Bánomkerti szennyvízcsatorna építés a 2007. évi költségvetésben
kerüljön megtervezésre. Ezt követően lehet majd az útépítésről beszélni.
Megkérdezte a képviselőket, majd Pelle Andrásnét, van e kérdésük, hozzászólásuk a témához.
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Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
31/2007. (I. 25.)Gye.Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Bánomkerti szennyvízcsatorna építés lakossági
kezdeményezésre történő társulati megvalósítását támogatja, tekintettel a több mint 2/3-os
arányban beadott közműfejlesztési szándéknyilatkozatra. Az önkormányzat a beruházás
költségére 2007. évi költségvetésében fedezetet biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beruházás megvalósításával kapcsolatos
pályázatok benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
A határozat meghozatala után Pelle Andrásné megkérdezte, nem úgy lenne logikus, hogy a
szennyvízhálózat lefektetése után közvetlenül az útalapot is lefektetnék.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, ahhoz, hogy az útalapot le lehessen fektetni, a
szennyvízberuházást el kell készíteni. Ennek azonban több lépcsője van, egyrészt a szükséges
forrásokat meg kell teremteni, hiszen ekkora forrással az önkormányzat nem rendelkezik. Szükséges
benyújtani a pályázatokat.
Jelenleg arról döntött a testület, hogy a szükséges 20 %-os saját erőt a költségvetésében betervezi, és
az ezzel kapcsolatos szükséges pályázatokat benyújtja.
Megítélése szerint igen nagy eredménynek számít, hogy a Bánomkertben ez a beruházás
megvalósulhat, hiszen hosszú idő óta nem álltak ilyen közel az érdemi elmozduláshoz.
Összegezve: addig nem lehet az utat megépíteni, míg szennyvízberuházás el nem készül, egyrészt a
lakosság teherviselő képessége miatt, hiszen az útépítéshez már pályázati pénzeket nem lehet igénybe
venni. Ennek időtartama attól függ, hogy mikorra jön össze a szükséges forrás, és mikorra történik
meg a szennyvíz beruházás. Véleménye szerint ezt egy hároméves programban lehet meghatározni.
Jelenleg attól, hogy a testület ezzel a döntésével elindította a Bánomkertben a beruházást, reálisan
többet elvárni nem lehet.
Pelle Andrásné hangsúlyozni kívánta, hogy a közlekedés lehetőségét biztosítani kell ebben az
utcában, hiszen most is nehézkes, ha meg megkezdődik a beruházás, még rosszabb lesz a helyzet.
Ezért gondolta azt, hogy a beruházás végeztével legalább az útalap jó lenne, ha elkészülne.
25. napirendi pont
Gyomaendrőd, Pásztor János utca súlykorlátozása
Várfi András polgármester elmondta, az önkormányzati utakat kezelő Gyomaszolg Ipari Park Kft.
javaslattal élt az önkormányzat felé, hogy a Pásztor János utca Fő út és Kossuth út közötti szakaszának
védelme érdekében, „5,5 tonnás súlykorlátozó tábla” kerüljön kihelyezésre, „Kivéve célforgalom”
kiegészítő táblával ellátva az érintett útszakaszra.
Az elkerülő út hiánya miatt rendkívül megnőtt az átmenő tehergépjármű forgalom a városban,
melynek további fokozódására lehet számítani, azáltal, hogy egy Rop-os pályázat eredményeként a
Körösladányi út még járhatóbbá válik.
Az Ipari Parkban megvalósult 100.000 tonnás gabonatároló beruházás következményeként a Pásztor
János úton történik a teherszállítás az Ipari Park és a vasút között, mivel a tehervágány még nem épült
ki az Ipari Parkhoz. Az érintett útszakasz útpálya szerkezete viszont nem olyan, hogy hosszú távon
elviselje a fokozódó terhelést. Éppen ezért az előkészítés során az a javaslat fogalmazódott meg, hogy
a súlykorlátozó tábla” és a „Kivéve célforgalom” kiegészítő tábla kihelyezését a Pásztor János utca, Fő
út és Kossuth út közötti szakaszára kerüljön kihelyezésre.
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Ugyanakkor az Ipari Park és vasút közötti közúti kapcsolat, a nagy súlyú tehergépjárművek számára a
Fő út-Bajcsy Zsilinszky E. út-Kossuth út útvonalon legyen biztosított.
Nyilván ezzel a javasolt megoldással sem lesz jobb a helyzet, ennek ellenére javasolta, hogy próbálják
ki, és fél év eltelte után térjenek vissza erre a kérdésre. Nagy áttörést jelentene a vasúti közlekedés
fejlődése, és ha ennek a gabona mennyiségnek a jó részét a vasúton szállítanák.
Hangya Lajosné bizottsági elnök véleménye szerint a javasoltakkal ellentétben a Bajcsy útról nem a
Kossuth út felé fognak a kamionok eljárni a vasút felé, hanem a Bajcsy úton végig mennek és a Kálvin
János utcáról közelítik meg. A gond az, hogy ez az útszakasz már így is nagyon tönkre van menve,
tele van kátyúval. Ugyanakkor a Kálvin úton a szennyvízberuházás után az útszegély nem lett
kiépítve, ezért az út teljesen szétment. Azáltal, hogy ide eltereljük ezt a teherforgalmat még rosszabb
lesz ezeknek az utaknak az állapota. Véleménye szerint, a javasolt megoldás előtt, ezeket az utakat ki
kellene javítani, az útpadkát kiépíteni.
Czibulka György képviselő meglátása szerint inkább a javasolt útvonalon fognak a kamionok
közlekedni, a Kossuth úton közelebb a vasútállomást megközelíteniük. A maga részéről örömmel vette
ezt a javaslatot, mivel így a Pásztor J. utca Kossuth utca sarka rendbe hozható lesz, a leszakadt útszélét
helyre tudják állítani. A Pásztor J. utca útszerkezete nem ilyen erőteljes forgalomra készült, már most
észrevehetően kezd az út nyomvonalasodni.
Dezső Zoltán hozzászólásában elmondta, az Ipari Park körforgalma után kb. 400-500 méter az a
szakasz, amely rávezet a volt Győzelem Tsz termelési központjába vezető aszfaltos útra. Véleménye
szerint meg kellene vizsgálni a műszaki feltételeit annak, hogy a két szakasz összekötésével kialakított
út alkalmas lenne e ennek a forgalomnak a lebonyolítására. Ezáltal ugyanis ezt a teherforgalmat ki
lehet iktatni a város útjairól. Ugyanakkor a gabonatárolót működtető vállalkozást is meg lehetne
keresni azzal, hogy vállaljon anyagi hozzájárulást ennek a problémának a megoldásában.
Fábián Lajos a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője, hangsúlyozta, az ide települt gabonatárolótól
függetlenül is megnőtt az átmenő tehergépjármű forgalom a városban. Tudomása szerint a vállalkozó
még ebben az évben szeretné megvalósítani az ipari vágány kiépítését, viszont ettől még a terményt a
tárolóba be kell hordani.
A Lévai út állapotát illetően tudni kell azt, hogy a Magyar Közút Kht. is ezen az úton közelíti meg a
gyomaendrődi telephelyét, sok esetben nagy mennyiségű sót szállítanak a járműveikkel. Nagyon
sokszor kérte már a telephely vezetőjét, hogy legalább azt az utat tegyék rendbe, amit a Kht.
gépjárművei tesznek tönkre, de nem történt előre lépés. Ez ügyben is jó lenne, ha a városvezetés
beszélgetést folytatna a Kht. képviselőivel.
Várfi András polgármester lezárva a témát felkérte a képviselőket, hogy az előterjesztett Pásztor
János utca súlykorlátozásáról döntsenek. Az egyéb a témához kapcsolódó felvetésekkel, javaslatokkal
kapcsolatban le kell folytatni a megfelelő eljárást, és amikor az olyan helyzetbe kerül, akkor dönthet
róla a képviselő-testület.
A képviselő-testület figyelemmel a hozzászólásokra is az előterjesztett határozati javaslatot 12 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
32/2007. (I. 25.)Gye.Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Városfenntartó Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság javaslatára támogatja a „5,5 tonnás súlykorlátozó tábla” és a
„Kivéve célforgalom” kiegészítő tábla kihelyezését a Pásztor János utca, Fő út és Kossuth út
közötti szakaszára. Ugyanakkor a Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: a tábla kihelyezésére 2007. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester

29

26. napirendi pont
A Körös Volán Zrt. részvénycsomagjának önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos
igénybejelentés
Várfi András polgármester az érdeklődők tájékoztatásaként elmondta, Esztergom polgármester
levélben kereste meg, melyben az önkormányzat segítségét kérte a Volán társaságok
részvénycsomagjának önkormányzati tulajdonba való kerülésével kapcsolatban. A kezdeményezés
abból indul ki, hogy a helyi-, helyközi- és távolsági autóbusz közlekedés hatékonyabban tudna
működni, ha a részvények 50+1%-ka az önkormányzatok tulajdonába kerülne. A helyi járatokat érintő
önkormányzati befolyáson túl mód és lehetőség nyílik arra, hogy az önkormányzatok a helyközi
járatok minőségére, gyakoriságára és a viteldíjakra nézve tulajdonosi ráhatást gyakoroljanak.
A lehetőséget jogi szempontból mind a kezdeményező város polgármestere, mind pedig településünk
jegyzője megvizsgálta, és megállapította, hogy nincs jogi akadálya a többségi részesedés
megszerzésének. Ugyanakkor az előterjesztők véleménye szerint az érdemi döntést erről csak akkor
lehet meghozni, ha a Körös Volán Zrt. szolgáltatási, ellátási területén érintett önkormányzatok
többsége szintén egyetért a részvénycsomag 50+1%-ának térítés nélküli önkormányzati tulajdonba
adásával, és az erre vonatkozó igényét bejelenti.
A fentiek alapján javasolta a képviselőknek, hogy értsenek egyet azzal, hogy a részvénycsomagok
ingyenesen az önkormányzat tulajdonában kerüljenek át, amennyiben azzal az érintett
önkormányzatok többsége szintén egyetért. Éljenek ezzel a lehetőséggel.
A Képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
33/2007. (I. 25.)Gye.Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy az állam tulajdonában lévő
vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX tv. 69/A § 7. bekezdése alapján - a
munkavállalói részvényhányadot ide nem értve – kezelésében lévő részvénycsomagja teljes
egészében a Körös Volán Zrt. ellátási területén lévő települési és megyei önkormányzatok
maghatározott arányok szerinti tulajdonába kerüljön, térítés nélküli vagyonátadással.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a részvénycsomag térítés nélküli vagyonátadását érintő
igénybejelentésről, annak feltételeiről a Körös Volán Zrt. ellátási területén lévő települési és
megyei önkormányzatok ez ügyben hozott határozatainak függvényében dönt.
Határidő: 2007. január 31.
Felelős: Várfi András polgármester
27. napirendi pont
Szerencsejáték Felügyelet megkeresése
Várfi András polgármester elmondta, a megkeresés lényege, hogy a pénzügyminiszter úr nyilvános
pályázat kiírását tervezi lóversenyfogadás és bukmékeri fogadás szervezésére. Az önkormányzatnak
nyilatkozni kell arra vonatkozóan egyetért-e azzal, hogy a pénzügyminiszter úr lóversenyfogadás és
bukmékeri rendszerű fogadás szervezésére vonatkozó olyan tartalmú pályázatot írjon ki, amelynek
keretében az önkormányzat területén fogadóiroda kialakítására is lehetőség nyílna.
A véleményező bizottságok javaslatával egyetértve javasolta a hozzájárulás megadását.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
34/2007. (I. 25.)Gye.Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy a pénzügyminiszter úr
lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerű fogadás szervezésére vonatkozó olyan tartalmú
pályázatot írjon ki, amelynek keretében Gyomaendrőd Város Önkormányzat területén
fogadóiroda kialakítására is lehetőség nyíljon.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a hozzájárulás megadásának feltételeként köti ki,
hogy a pályázat kiírását megelőzően kapjon részletes tájékoztatást a lóversenyfogadás és
bukmékeri rendszerű fogadóiroda működtetéséről.
Határidő: 2007. január 31.
Felelős: Várfi András polgármester
28. napirendi pont
A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények
meghatározását szolgáló kiemelt célok 2007. évre
Várfi András polgármester elmondta, a véleményező bizottságok egyhangúlag javasolták a
képviselő-testületnek az előterjesztésben szereplő célkitűzések elfogadását.
Felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
35/2007. (I. 25.)Gye.Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja 2007. évre a Polgármesteri Hivatal
célkitűzéseit.
Határidő: azonnal
29. napirendi pont
2006. évi pályázatok beszámolója
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévő érdeklődőket, hogy az elmúlt éven 16 pályázatot
nyújtott be az önkormányzat, melyből 6 pályázat nyert, 9 pályázatot elutasítottak, egy pedig
visszavonásra került. A pályázatok összesítő adatai alapján az elnyert támogatások összege 34.921.858
Ft.
Megkérdezte a képviselőket, az érdeklődőket van e kérdés, hozzászólás.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal a beszámolót elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
36/2007. (I. 25.)Gye.Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a 2006. évi pályázatokról készült
beszámolót.
Határidő: azonnal
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30. napirendi pont
Beszámoló a belvíz károk enyhítésére nyújtott állami támogatásról
Várfi András polgármester megítélése szerint az előző képviselő testület megfelelően előkészítette a
károk felmérését, és a károk helyreállítására kapott támogatás elosztását. Több ember jutott
támogatáshoz itt Gyomaendrődön, mint más településen.
Javasolta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal a beszámolót elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
37/2007. (I. 25.)Gye.Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. évi belvíz
okozta károkról és a helyreállításhoz adható támogatásokról készült beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
31. napirendi pont
9 db belterületi lakóút lakossági hozzájárulásának megállapítása
Várfi András polgármester elmondta, mint köztudott az előző képviselő-testület döntött
ennek a 9 belterületi lakóútnak a megépítéséről, melyre közbeszerzési eljárást írt ki. A jelen
testület az így beérkezett ajánlatokat érvénytelennek minősítette és új tárgyalásos eljárást írt
ki. Ennek eredményeként került kiválasztásra a kivitelező, mely az ÚT-ÉP-KER 97 Kft.
A kivitelezés bekerülési költségének ismeretében most már sor kerülhetett a tényleges
lakossági hozzájárulások megállapítására, melyet a Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztésben szereplő táblázat szerint hagyott jóvá.
Ennek alapján a választókörzetek képviselői megkezdhetik a társulási szerződés aláíratását a
lakókkal, mely már a tényleges bekerülési összeget tartalmazza.
Hangya Lajosné bizottsági elnök aziránt érdeklődött, hogy van e lehetőség arra, hogy már
befizetési csekket is vigyenek a lakóknak. Kérdése volt továbbá, hogy mikortól fizethetik az
első részletet.
Szujó Zsolt osztályvezető válaszolva elmondta, természetesen csekket is fognak adni a
képviselőknek, melyet szétoszthatnak a lakóknak, a befizetés pedig akár onnantól kezdve
történhet, nem kell a határozatot megvárni.
Putnoki László képviselő a témához kapcsolódóan el kívánta mondani, hogy az előző
útépítések nem megfelelően minőségben készültek el. Szakszerűtlenül történt a kivitelezés,
munkafázisok maradtak ki. Ezeknek az utaknak a karbantartása majd nem kevés pénzébe
fog kerülni a városnak.
Éppen ezért javasolta, hogy a következőkben az utcabizalmiknak legyen lehetőségük
felügyelni a kivitelezést, és amennyiben hibát észlelnek, azt jelezhessék a hivatal illetékese
felé.
Szujó Zsolt osztályvezető hangsúlyozta, a gyakorlat eddig is az volt, hogy amikor az
utcának egy bizonyos munkaszakasza olyan fázisba jutott, hogy az ellenőrizhető, akkor a
bizottság elnöke és a hivatal illetékes munkatársa közösen tartottak egy bejárást, melyről
részletes beszámolót készítettek, fényképekkel, jegyzőkönyvekkel.
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Amennyiben a képviselő úr ezen a bejárásokon részt kíván venni, úgy arra meg lesz a
lehetősége. Egy-egy bejárás időpontjáról előzetesen telefonon értesíteni fogják. Így
lehetősége lesz, személyesen is meggyőződni az elvégzett munkák minőségéről, és az
esetleges kifogásait ott a helyszínen elmondhatja a kivitelezőnek, a műszaki ellenőrnek.
A megbízott műszaki ellenőr Rau József lesz.
További hozzászólás, észrevétel a témával kapcsolatban nem volt, a képviselő-testület a
tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően 14 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
38/2007. (I. 25.)Gye.Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 9
db belterületi lakóút lakossági hozzájárulásának megállapításáról szóló
tájékoztatót.
Határidő: azonnal
32. napirendi pont
Bónom – zug Vizéért Egyesület kérelme
Várfi András polgármester az érdeklődők tájékoztatására elmondta, az előző képviselő-testület 2004ben döntött a Béke Faház értékesítéséről a Bónom-zug Vizéért Egyesület részére bruttó 7 millió Ft
értékben. A vételárat három egyenlő részletben kellett az egyesületnek megfizetni.
Az egyesület a 2005 és 2006 évi fizetési kötelezettségének eleget tett. Az adásvételi szerződés alapján
a fennmaradó 2.800.000 Ft vételárhátralék megfizetésének határideje: 2008. január 1.
Az egyesület kérelemmel fordult a Képviselő – testülethez, hogy a 2008. január 1. napjáig esedékes
2.800 eFt vételárhátralékot 2007. szeptember, illetve 2008. szeptember 1. napján fizethesse meg kettő
egyenlő részletben.
Az egyesület kérte továbbá, hogy a 2006 évre kiszámlázott 331.092 Ft bérleti díjat teljes egészében
vagy részében engedje el az önkormányzat.
Hangsúlyozni kívánta, hogy továbbra is tartani kívánja magát ahhoz a rendező elvhez, hogy különböző
befizetések átütemezésére irányuló kérelmeket támogasson, viszont azok elengedését nem támogatja.
A véleményező bizottságok az egyesület kérelmét megvitatták, és javasolják a vételár megfizetésének
időpontját a vevő kérésének megfelelően módosítani, viszont a haszonbérletre kiszámlázott éves bérleti
díjat nem javasolják elengedni, csökkenteni.
A képviselő-testület a véleményező bizottságok javaslatát egyhangú, 14 igen szavazattal támogatta, és
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
39/2007. (I. 25.)Gye.Kt. határozata
1. /
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Gyomaendrőd, Zártkert (Kecskés-zug) 15061/25
hrsz. „Béke Faház” ingatlanra a Bónom – zug Vizéért Egyesülettel 2005. január 18.-án kötött
adásvételi szerződés 3. pontjában rögzített vételár megfizetésének időpontjait és az ahhoz
tartozó összegeket a vevő kérésének helyt adva az alábbiak szerint módosítja:
A szerződés 3) pontjának helyébe a következő lép:
Felek az eredeti szerződés 3) pontjában a vevő által vállalt 7.000.000 Ft, azaz Hétmillió forint
vételárból a jelen szerződés módosítás aláírásának napján kölcsönösen összesen 4.200.000 Ft
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megfizetését ismerik el. Vevő a fennmaradó 2.800.000 Ft, azaz: Kettőmillió – nyolcszázezer
forint vételárhátralékot eladónak az alábbiak szerint köteles megfizetni:
 2007. szeptember 1. napján 1.400.000,- Ft-ot, azaz Egymillió-négyszázezer forintot,
 2008. szeptember 1. napján 1.400.000,- Ft-ot, azaz Egymillió-négyszázezer forintot.
Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles az Eladó részére
megfizetni.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés módosítás megkötésére.
2. /
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Bónom – zug Vizéért Egyesületnek a 02809 és
02826 hrsz.-ú holtágak 2006 évi haszonbérletére kiszámlázott 331.092 Ft éves bérleti díjat
nem engedi el, és nem csökkenti.
Határidő: 2007. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
33. napirendi pont
Pásztor Tibor kérelme
Várfi András polgármester elmondta, nevezett kérelmező írásos kérelmében az önkormányzat
tulajdonát képező 57 m2 területű útrészeltet kívánja megvásárolni. Pásztor Tibor a kérelemben
részletesen leírja, hogy az 1173/1 és 1173/2 hrsz.-ú ingatlanokat 2000 évben megvásárolta. Az
ingatlan – nyilvántartás bejegyzését követően az épületfeltüntetési vázrajz adatainak felvételekor
kiderült, hogy az épület 2 db földrészleten helyezkedik el, amelyből 57 m2 az önkormányzati
tulajdonú 1173/18 hrsz.-ú közúton van. Az önkormányzati közút vége gyakorlatilag „zsákutcába”
torkollik a kérelmező tulajdonában lévő épülettel együtt.
A helyszíni szemlén megállapítást nyert, hogy az 57 m2 nagyságú útrész értékesítésével az utcában
lévő ingatlanok megközelítése nem kerül akadályoztatásra, az önkormányzatot hátrány nem éri. Az
útszakaszon nincs szennyvízközmű, nyílt csapadékcsatorna. A fotókon jól látható, hogy a süllyesztett
tűzcsap szekrény már nem a kérelmező által lekerített területen található.
A fentiek alapján a véleményező bizottságok javasolták a kért terület értékesítését bruttó 57.000 Ft
értékben.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal a javaslatot támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
40/2007. (I. 25.)Gye.Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező 1173/18 hrsz.ú, 978 m2 területű közút művelési ágú ingatlanból 57 m2-t földrészletet kivon a
forgalomképtelen törzsvagyon kategóriájából, átminősíti forgalomképessé és értékesíti azt
Pásztor Tibornak ( 2143 Kistarcsa, Dózsa Gy. u. 23. ) a 1173/1,:/2,:/18 helyrajzi számú
földrészletek telekhatár-rendezéséhez, megosztásához készített E-3/2007 számon záradékolt
változási vázrajzon feltüntetett módon alábbi feltételek mellett.
A telekhatár-rendezéséhez, megosztásához szükséges megosztási eljárás során felmerülő
összes költséget Pásztor Tibor viseli.
Az ingatlan vételára: bruttó 57.000 Ft.
Az adásvételi szerződés megkötése a záradékolt megosztási vázrajz jogerőre emelkedését
követő 8 napon belül.
A vételár megfizetése: legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges
nyilatkozatok megtételére, illetve az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: 2007. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
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34. napirendi pont
Kis Sándor kérelme
Várfi András polgármester elmondta, Kis Sándor egyéni vállalkozó kérte, hogy az általa üzemeltetett
Erzsébet ligeti vendéglátó és kereskedelmi egység ingatlanra megállapított földhasználati díj
megfizetése időpontjának módosításához járuljon hozzá az önkormányzat. A bérleti díj fizetési
határideje augusztus hónap legyen. Kérte továbbá a földhasználati díj 50 %-ra történő csökkentését.
A véleményező bizottságok a kérelmet megvitatták és javasolják a fizetési határidő módosítását a
kérelemnek megfelelően, viszont a bérleti díj csökkentését nem javasolják.
Felkérte a képviselőket támogassák a bizottságok javaslatát.
A képviselő-testület a fenti javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
41/2007. (I. 25.)Gye.Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete a Gyomaendrőd, Erzsébet liget
1298/2 hrsz. alatti ingatlanra Kis Sándor Gyomaendrőd, Erzsébet liget u. 2. szám alatti egyéni
vállalkozóval 2005. szeptember 26.-án földhasználati jogra kötött szerződés 3.1. pontjában
rögzített használati díj megfizetésének időpontját az alábbiak szerint módosítja:
A szerződés 3.1. pontjának helyébe a következő lép:
Felek a megállapodnak abban, hogy a földhasználati jogról szóló szerződést visszterhesen
kötik. A földhasználó építtető használati díjat fizet a tulajdonosnak. Felek megállapodnak
abban, hogy a használati díj bruttó 586.000 Ft/év, azaz: Ötszáznyolcvanhatezer forint. A
földhasználó építtető az éves használati díjat köteles előre tárgyév augusztus 15. napjáig a
tulajdonos által kibocsátott számla alapján megfizetni. A használati díj 2005. január 1. napjától
esedékes. Felek a birtokba adást külön jegyzőkönyvben rögzítik. A földhasználó építtető
tudomásul veszi, hogy a használati díj mértéke a KSH által közölt éves fogyasztói árindex
figyelembevételével évente újra megállapításra kerül. A használati díj módosításának
esedékessége a tárgyévet megelőző év november 30. A földhasználat körülményeinek
lényeges változása esetén felek jogosultak kezdeményezni a használati díj mértékének
módosítását.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés
módosítás megkötésére.
2. /
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete Kis Sándor földhasználati jog jogosultjának a
gyomaendrődi 1298/2 hrsz.-ú ingatlan használatáért megállapított díjat nem csökkenti.
Határidő: 2007. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
35. napirendi pont
Gyomaendrőd Közéletéért Egyesület részére székhely biztosítása
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az elmúlt időszakban megalakult a
Gyomaendrőd Közéletéért Egyesület. Az egyesület fő célkitűzése a gyomaendrődi sajtó feletti
felügyelet gyakorlása, annak megszervezése. Az egyesület jelenleg székhellyel nem rendelkezik,
szeretné székhelyként megjelölni a Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz. alatti ingatlant, mely az
önkormányzat tulajdonában van.
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Ennek a székhelynek a biztosítását kérné a képviselő-testülettől az egyesület részére.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
42/2007. (I. 25.)Gye.Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz. alatti ingatlant a Gyomaendrőd Közéletéért Egyesület
székhelyeként használja térítésmentesen.
Határidő: azonnal
További írásos napirendi pont nem volt, a Polgármester megkérdezte a képviselőket, majd a jelenlévő
érdeklődőket van e bejelenteni valójuk.
Putnoki László képviselő a Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület elnöke által írt kérelmet
tolmácsolta a képviselő-testület felé.
„Tekintettel arra, hogy a 2007. évben 25 éves városunkat érintő más évforduló is felmerül, így például
az idén 60 éves az Endrődi Cipész Kisipari Szövetkezet.
Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület a 2007. január 19-én megtartott közgyűlésén döntést
hozott arról, hogy a Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület ünnepi megemlékezés szervezésével
kíván tisztelegni az ENCI egykori dolgozói előtt. Véleményünk szerint ez a megemlékezés érdekes
színfoltja lehetne a városunk 25 éves jubileumának is.
A fentiekre tekintettel tisztelettel kérjük, hogy a Képviselő-testület erkölcsi támogatásként nyilvánítsa
ki erről a véleményét, és a rendezvény sorozat kivitelezéséhez szíveskedjenek az éves költségvetésben
400.000 Ft, azaz Négyszázezer forint összegű anyagi támogatást betervezni és biztosítani. „
Várfi András polgármester véleménye szerint a képviselő-testület az erkölcsi támogatást megadja.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 25 éves évforduló rendezvénysorozatának megszervezésére egy
szakemberekből álló bizottság fog alakulni, melyhez az egyesület képviselete is csatlakozhat. Az
anyagi támogatást illetően ugyanakkor lehetőség van arra, hogy a civil alapra pályázatot nyújtsanak
be.
Egyéb bejelentés, hozzászólás a jelenlévők részéről nem volt a Polgármester elmondta, az Ötv. 12. §
/4/ bekezdése alapján a Lakásfenntartási támogatás fellebbezés, Gyomaendrőd Liget Fürdő Kft.
ügyvezetőjének megbízása és a GYOMAKÖZSZOLG Kft. ügyvezetőjével kötendő szerződés tárgyú
előterjesztések megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.
Megköszönte a jelenlétet és a nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Illés János
hitelesítő

Babos László
hitelesítő
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