Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
5/2007.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. február 22-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, Putnoki László, Rácz Imre, Szabó Balázsné és Vass Ignác képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző
Farkas Imre, 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 van 16 fő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Izsó Csaba és Putnoki László képviselőket.
Javaslatot tett az ülés napirendjére, a meghívóban feltüntetett sorrendet javasolta kiegészíteni 33.
napirendi pontként a Hozzájáruló nyilatkozat emléktábla elhelyezéshez tárgyú előterjesztéssel.
Felkérte a képviselőket döntsenek az ülés napirendjéről.
A képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
49/2007. (II. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Részletes Szabályozási Terv tárgyában közmeghallgatás, a szabályozási terv és helyi építési
szabályzat elfogadása
2. Az önkormányzat 2007. évi költségvetése
3. A 2006 évi költségvetési rendelet módosítása
4. A helyi adókról szóló rendelet módosítása
5. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről
szóló 7/2003. (III. 31.) KT rendelet módosítása és kiegészítése
6. Gyomaendrőd Város beruházásainak rendjéről szóló rendelet tervezet
7. A sportról és a közművelődésről szóló rendeletek felülvizsgálata
8. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
rendelet módosítása
9. Környezetvédelmi egyesületek támogatási rendszere - Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Környezetvédelmi Alapjáról szóló rendelet-tervezet
10. Kegyeleti rendelet alkotása
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata
Autóbusz pályázat értékelése
Békés Megyei Vízművek Rt. 2007. évre vonatkozó vízterhelési díjának jóváhagyása
A 2006. évi mérleg beszámolóhoz kapcsolódó értékelés és értékvesztés
A kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás
Városi Zene és Művészeti Iskola racionális működtetésének áttekintése
Városi Zene és Művészeti Iskola alapító okiratának módosítása
Óvodai és általános iskolai beíratás időpontja
Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Gyomaendrődi fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására pályázat kiírása
Dr. Szendrei Géza kézirata kiadásának önkormányzati támogatása
A Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 2006. évi tevékenységéről készült beszámoló
Tájékoztató a sportszervezetek beszámoltatásáról
Tájékoztató a szennyvízberuházást követő csatornahálózatra történő rákötési arány tényleges
teljesüléséről
Az endrődi városrészközpont rendezésére kiírandó tervpályázat tervezési programja
A Fő úti gyalogátkelőnél létesített sárga villogó veszélyt jelző készülék üzemeltetésére
vonatkozó Közút KHT. javaslata
Döntés a mezőőri állás betöltésére beérkezett pályázatokról
Önkormányzati szövetségi tagság felülvizsgálata
Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület kérelme
Templárius Alapítvány kérelme
Anipharma Kft. vásárlási kérelme
Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme
Hozzájáruló nyilatkozat emléktábla elhelyezéshez
Bejelentések – Gyomaszolg Ipari Park Kft. alapító okiratának módosítása

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 16
igen szavazattal elfogadták, és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
50/2007. (II. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Képviselő-testülete
a
15/2006.(I.26.),
81/2006.(III.30.),
102/2006.(IV.27.),
128/2006.(V.25.),
214/2006.(VII.27.),
238/2006.(IX.14.),
239/2006.(IX.14.), 240/2006.(IX.14.), 246/2006.(X.12.), 298/2006.(XI.2.), 368/2006.(XII.21.),
373/2006.(XII.21.),
375/2006.(XII.21.)
377/2006.(XII.21.),
382/2006.(XII.21.),
383/2006.(XII.21.), 384/2006.(XII.21.), 19/2007.(I.25.), 23/2007.(I.25.), 33/2007.(I.25.) és a
34/2007.(I.25.) 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.
A jövőben a hivatali dolgozók munkáját a képviselő-testület előtt ismerik el, most Tóth Lajosné a
pénzügyi osztály vezetője a negyven éves köztisztviselői munkaviszonyát tölti be. Korábban iskolai
gazdaság vezetője volt, ehhez szeretne gratulálni és további jó egészséget kívánni.
A március 15-i ünnepséggel kapcsolatosan elmondta, hogy a szokásostól eltérően ebben az évben egy
helyszínen rendeznek megemlékezést, az endrődi Hősök terén lévő emlékműnél, ünnepi beszédet
mond Dr. Latorcai János országgyűlési képviselő, a Kner Imre Gimnázium diákjai tartanak
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megemlékezést. Arról, hogy egy helyszínen legyen a megemlékezés, korábban döntöttek a civil
szervezetekkel és a lakossággal egyeztetve.
A kistérség kialakítását illetően elmondta, hogy két lehetősége volt a városnak, vagy önálló statisztikai
kistérség kialakítása, vagy a szarvasi kistérséghez való csatlakozás. Az önálló statisztikai kistérség
kialakítására, melyhez csatlakozott volna Dévaványa, Ecsegfalva, Hunya, Csárdaszállás, Köröstarcsa
és Mezőberény, de Mezőberény képviselő-testülete nem szavazta meg csatlakozását, így ebben a
formában nem tudjuk megalakítani az önálló statisztikai kistérséget. Most arról dönteni, hogy hová
megy Gyomaendrőd még korai lenne, de ezt március 31-ig meg kell tenni.
A tűzoltó köztestület létrehozása esetén gyomaendrődi egyesületre építve létrejönne egy olyan
köztestület, amely el tudná látni az ezzel kapcsolatos feladatokat. Erre állami finanszírozás van és van
egy lakosság arányos támogatás is, amelyhez hozzájuthat a város. A katasztrófavédelemmel
egyeztettek és ők támogatják a köztestület megalakítását.
Testvérvárosokkal kapcsolatosan elmondta, hogy a hétvégén találkozott a nagyenyedi
alpolgármesterrel, aki néhány ismerősével Gyomaendrődre látogatott.
A Liget Fürdőben vezetőváltás történt, Furka Sándornak közös megegyezéssel megszűnt a
munkaviszonya és helyettese Szabados Krisztina lépett a helyére ügyvezetőként. Többen úgy látják,
hogy a váltás óta már több kisebb fejlődés megvalósult, melyek eredményesebbé tehetik a fürdő
működését. A fürdőben dolgozók is kiegyensúlyozottabban dolgoznak, véleménye szerint eredményes
volt a váltás.
A turisztikával kapcsolatosan elmondta, hogy többször volt már megbeszélés a turisztikában érdekelt
vállalkozókkal, de nem sok eredménnyel. Az elmúlt ülésen megbíztak egy budapesti céget, hogy
készítsék el a város idegenforgalmi koncepcióját. Az a sajátossága az elképzelésnek, hogy értékelemző
módszerrel készítik a koncepciót és ehhez minél több személyt kívánnak bevonni. Legelső lépés egy
12 fős team magalakítása, ahová az önkormányzatnak is van delegáltja. Egy környezetvédelmi alapot
is kívánnak létrehozni, de ez napirendi pontként szerepel a mai ülésen.
A polgármesteri hivatal kirendeltségén elkészült a vizesblokk, megfelelő kulturált vizesblokkot adtak
át.
Egyéb napirend előtt bejelentés, hozzászólás nem volt, Várfi András polgármester rátért az első
napirendi pont ismertetésére.
1. naprendi pont
Részletes Szabályozási Terv tárgyában közmeghallgatás, a szabályozási terv és helyi építési
szabályzat elfogadása
Várfi András polgármester köszöntötte az ülésen megjelent Hernyák Imre, aki Gyomaendrőd
Szabályozási Tervét készítette.
Hernyák Imre elmondta, hogy elkészült a város, Kató, Nagy S. és Lévai utcák által határolt
területének házhely rendezési terve. A terv már többször volt a képviselő-testület előtt, úgy néz ki
most már végleges formát öltött. Megtörténtek a terv államigazgatási és szakhatósági egyeztetései és a
Területi Főépítészi Iroda a tervet véglegesen jóváhagyta.
Mindenki előtt ismert a terület, amely egy felhagyott temető területből és jelenleg szántó használatú
területből tevődik össze. A rendezési terv a felhagyott temető területét meghagyta továbbra is fás,
ligetes sírhelyekkel lévő kegyeleti ligetnek, ehhez a területhez ilyen formában nem nyúltak hozzá.
Annál is inkább, mivel a városnak a jóváhagyott szerkezeti terve is ezt a területet ilyen területnek
nyilvánította. A város jóváhagyott szerkezeti terve az ettől délre lévő területet falusias házhely osztásra
jelölték ki és ez adott alapot a házhely osztás elkészítéséhez. A területen olyan házhelyek lesznek
kialakítva, kb. 32 telekről lesz szó, amelyek falusias jellegűek előkertes kialakítással. A területet a
Nagy S. utcai közművekről lehet ellátni, utcák lettek kialakítva, 6m-es javasolt burkolatszélességgel,
két oldali járdával, vízelvezető rendszer kiépítésével, valamint kétoldali fásítással. A kegyeleti ligetben
kegyeletsértő rendezvényt, vagy építkezést nem lehet végezni, a helyi szabályozási előírások szerint.
Várfi András polgármester megköszönte Hernyák Úrnak a tájékoztatást.
Megkérdezte a témában érintetteket, van e kérdésük, észrevételük.
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Hangya Lajosné a humánpolitikai bizottság elnöke, valamint az érintett körzet képviselője elmondta,
hogy a lakosokkal már beszéltek erről, hogy a rendezési tervet készítik erről a területről. A
szabályozási tervvel a lakóknak nincs gondja, az előkertes falusias jellegű házak megfelelnek az ottani
környezethez. Kérni szeretnék, mivel a Nagy S. utcából lehet ellátni közművel az újabb telkeket, a
lakók mindent saját erőből valósítottak meg, a kiépített közműveket megvédeni, az építkezésekkel
okozott károkat hozzák rendbe. A belvízrendezésre is figyelni kellene, mert egy belvizes területről van
szó. Az építési anyagokat a tüzép felől kellene majd szállítani. Rendezett területről van szó és a
lakosok így szeretnék vissza kapni.
Nagy S. utcai lakos felvetette, hogy a temetői oldalt is rendbe kellene tenni, mert ott méteres fű,
korhadt fák vannak és már lassan a sírhelyeket sem lehet megtalálni.
Várfi András polgármester megköszönte a lakossági hozzászólást, elmondta, hogy oda fognak
figyelni a rendezett környezet visszaállítására, a temetővel kapcsolatos észrevételre is odafigyelnek.
Jelenleg a szabályozási tervet tárgyalják, mellyel már találkoztak. Egyik alkalom a Nyárszegi utcai
lakosok panaszával kapcsolatos, jelenleg ezt az ügyet a közigazgatási hivatal visszaadta a városnak.
Javasolja, hogy ezt a napirendi pontot most ne tárgyalják tovább, ne döntsenek a rendezési tervről, ezt
át kell tekinteni. Javasolja a rendezési tervet részletes áttekintés után a márciusi képviselő-testületi
ülésen elfogadni.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy döntsenek a rendezési terv márciusi ülésen való
elfogadásáról.
A képviselő-testület az elhangzott javaslatot figyelembe véve, egyhangú, 16 igen szavazattal
támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
51/2007. (II. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Részletes Szabályozási Terv tárgyában közmeghallgatás, a
szabályozási terv és helyi építési szabályzat elfogadása tárgyú előterjesztést a márciusi képviselőtestületi ülésen tárgyalja meg.
Határidő: azonnal
2. naprendi pont
Az önkormányzat 2007. évi költségvetése
Várfi András polgármester elmondta, hogy egy tartalmas munkával elkészített anyag az idei
költségvetés. Bizottság elnöki egyeztetést követően minden fórumon megbeszélték és javasolták
elfogadásra.
Megkérdezte, hogy a költségvetéssel kapcsolatosan van e az érintetteknek észrevételük, kérdésük,
kiegészíteni valójuk.
Kovácsné Oláh Veronika a KOVERO könyvvizsgálói iroda vezetője hozzászólásában elmondta,
hogy véleményezték az önkormányzat 2007.évi költségvetését, melyről a jelentést az anyag
mellékletében megtalálják az érintettek. A 2007. évi költségvetési rendelettervezet összhangban van a
jogszabályi előírásokkal, a rendelettervezet megalkotásra alkalmas. A képviselő-testület munkáját
segítve elkészítették a kiegészítést a jelentéshez, mely tartalmazza, hogy a korábbi évekhez hasonlóan
igen alapos, jól átdolgozott és szakmailag kellő alapossággal elkészített anyagról van szó. Nem volt
könnyű elkészíteni a költségvetést, hiszen az önkormányzatok számára szűkültek a források, jelentős
bevételektől esnek el ebben az évben. Nagy öröm azonban, hogy működési hiánnyal nem kell
számolnia a városnak. Összegezve a 2007. évi költségvetést elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
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Várfi András polgármester megköszönte Kovácsné Oláh Veronika könyvvizsgáló szóbeli
tájékoztatását, majd megkérdezte a jelenlévőket, van e további hozzászólásuk.
Izsó Csaba a városfenntartó bizottság elnöke el kívánta mondani, hogy a városi oktatási
intézményekkel kapcsolatosan hallott már olyan hírt, hogy az oktatási intézményeket összevonják.
Szeretné tájékoztatni a jelenlévőket, hogy miért nem került erre sor. 2002. május óta MSZP-SZDSZ
kormány állt az irányított oktatási tálca élén. 2006-os választások óta folyamatosan észlelhető, hogy
egyre csökkennek a források, egyre kevesebb pénzből lehet gazdálkodni. Az intézmények
költségvetése talán ebben az évben a legfeszesebb. Ahhoz, hogy az összevonást nem kellett
megvalósítani, ehhez óriási kompromisszumokra, nagyon lemondásra volt szükség az intézmények
részéről. A Kis Bálint Általános Iskola 4,6%-kal kevesebb, a Rózsahegyi Kálmán Ált. Iskola 0,7%-kal
kevesebb, a Zeneiskola 11%-kal kevesebb pénzből gazdálkodnak az előző évhez képest. 2008 lesz a
mélypont az ország helyzetét tekintve, nem lehet tudni, hogy tartható e tovább, hogy a város
intézményeit ne kelljen összevonni. A Bethlen Gábor szakképző Iskola sorsa még nem tudható,
jelenleg még FM fenntartó által működtetett oktatási intézmény. Az FM még nem nyilatkozik, hogy
mi a terve a jövőben az iskolával. Létszámleépítések történtek az iskolákban, a Kis B. általános
iskolánál 7 fő, a Rózsahegyinél 5 fő, a Kner Imre Gimnáziumnál 3 fő. Az intézmények házon belül
próbálták megoldani a költségvetésből adódó nehézségeket.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a költségvetés egyeztetése folyamán számtalanszor, hogy
az országnak van egy költségvetési törvénye, amelyet végrehajtott az önkormányzat és intézményei.
Valóban nem lehet tudni, hogy a következő év mit hoz, most a hivatal vezetésének sikerült kihozni ezt
a rendkívül feszes költségvetést, nulla működési hiánnyal záródó tervezett költségvetését.
Megkérdezte a jelenlévőket, van e további hozzászólásuk.
Dr. Kovács Béla képviselő elmondta, hogy annak idején is minden költségvetési egyeztetés folyamán
ún. nagy csatákat vívtak a városvezetéssel az intézményvezetők. Az idei egyeztetések teljesen más
légkörben zajlottak le, annak dacára, hogy a pénz ismét kevés volt. Az oktatás sohasem a prioritást
élvező terület volt, úgy helyi szinten, mint országos szinten. A jelenlegi városvezetés és a jelenlegi
hivatal bölcs önmérséklettel hozta létre ezt a költségvetést. A jövőt tekintve nem lehet tudni mi lesz,
de kívánja, hogy ilyen bölcsen döntsenek akkor is. A gyerekeinkről, a jövőnkről van szó értük minden
áldozat fontos és helyén való.
Várfi András polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, megkérdezte van e valakinek további
kiegészíteni valója, észrevétele. Az érintett bizottságok javasolják a képviselő-testületnek a rendelet
elfogadását.
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 Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2007. (….) Gye. Kt. rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65-69.
§-a alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata ( a továbbiakban: Önkormányzat) 2007. évi
költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
1. § Bevételek címei, alcímei és előirányzatai.
1.
Költségvetési
cím
támogatások
1.
alcím
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Normatív
hozzájárulás

állami

2.
alcím
3.
alcím
4.
alcím
5.
alcím
6.
alcím
7.
alcím
8.
alcím

Normatív
kötött
felhasználású tám.
Központosított
támogatás
Címzettés
Céltámogatás
TEKI támogatás
CÉDA támogatás
Vis Maior támogatás
Egyéb központi tám.

2.
cím

Önk. sajátos műk.
bev.
1.
alcím

Helyi adók
1.
sz.
2.
sz.
3.
sz.
4.
sz.
5.
sz.
6.
sz.

előir.

Iparűzési
adó
Építményad
ó
Telekadó

előir.
előir.
előir.

Magánszem.
komm. adó
Idegenforgal
mi adó
Pótlék,
bírság

előir.
előir.

2.
alcím

Átengedett
adók

központi

1. előir.
sz.

SzJA
helyben
maradó
SZJA
jöv.
kül.
mérséklése
SZJA
normatív
módon
elosztott
Gépjárműad
ó
Termőföld
bérbeadása

2. előir.
sz.
3. előir.
sz.
4. előir.
sz.
5. előir.
sz.
3.
alcím
4.
alcím

Különféle bírságok
Egyéb sajátos folyó
bev.
1. előir.
sz.

Önk. lakás.
lakbérb.
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2. előir.
sz.
3.
cím

Mezőőri
járulék
Felhalmozási
és
tőke jellegű bevételek

1.
alcím
2.
alcím
3.
alcím
4.
alcím
4.
cím
5.
cím
6.
cím
7.
cím
8.
cím
9.
cím

Tárgyi e. értékesítés
Önk. lakások, egyéb
h. b.
Pü-i befekt. bev.
Koncesszióból szárm.
b.
Kis Bálint Ált. Iskola
Rózsahegyi
K.
kistérségi Ált. Isk.
Kner Imre Gimn.
Városi Egészségügyi
Int.
Városi
Gond.
Központ
Polgármesteri
Hivatal

1.
alcím
2.
alcím
3.
alcím
4.
alcím
5.
alcím
6.
alcím
10.
cím

Térség Humánsegítő
szolgálat
Városi Könyvtár
Városi Zene és Műv.
Isk.
Cigány Kisebbség
Német Kisebbség
Polgármesteri Hiv. és
egyéb feladatok
Kölcsönök
visszatérülése

1.
alcím
2.
alcím
3.
alcím
11.
cím

Lakáshitel visszafiz.
Munkált. kölcsön vfiz.
Belvíz kölcsön vf.
Egyéb finansz. bev.

Az intézmények bevételi előirányzatai:
1. előir.
2. előir.

Saját bevétel
Átvett
pénzeszköz
műk.
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3. előir.

Felhalm. célú
bev.
Előző évi pm.

4. előir.
Kiadások címei, alcímei és előirányzatai:

A kiadások címei és alcímei megegyeznek a bevételnél meghatározott címekkel és
alcímekkel. A kiadásokhoz tartozó előirányzatok a következők:
1. előir.
Személyi juttatás
2. előir.
Munkaadókat terh. jár.
3. előir.
Dologi kiadás
4. előir.
Pénzeszköz átadás, egyéb
tám.
5. előir.
Ellátottak pénzbeli jutt.
6. előir.
Felújítások
7. előir.
Fejlesztések
8. előir.
Felhalm. célú pénzeszköz
átadás
9. előir.
Kölcsönök nyújtása
10. előir.
Hitelek törlesztése
11. előir.
Céltartalék
12. előir.
Általános tart.
2. § Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi főösszege 2.990.612 E Ft, ezen belül a
rövid lejáratú hitel összege 194.000 E Ft, a 2006. évi pénzmaradvány összege 335.399 E Ft,
részletezve az 1., 1/a., 1/b., 1./c. számú melléklet szerint.
3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.251.416 E Ft, ezen belül a
személyi juttatás 981.075.E Ft, munkaadót terhelő járulék 313.136 E Ft, dologi kiadás 533.231 E Ft, a
működési célú pénzeszköz átadás 423.974 Ft, melyet a 2., 2/a. számú melléklet tartalmaz.
4. § Az Önkormányzat felújítási előirányzata 21.000 E Ft, feladatonként, célonként a 3. számú
melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 147.080 E Ft. Ezen belül az
Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 127.264 E Ft. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás
összege 6.871 E Ft, a kölcsönök nyújtása 9.753 E Ft, a hiteltörlesztések összege 3.192 E Ft, melyet
feladatonként a 4. számú melléklet mutat be.
6. § (1) Az 5. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 571.116 E
Ft. A tartalék összegéből a Képviselő-testület 700 E Ft Polgármesteri alap felhasználási jogát a
polgármesterre ruházza át. Az Ifjúsági alap 1.200 E Ft összegéből kötött felhasználásként a jeles és
kitűnő tanulók jutalmazására 300 E Ft kerül felhasználásra, 900 E Ft a pályázható összeg. A sportalap
19.795 E Ft összegéből kötött felhasználású támogatások:
• Sportcsarnok működtetése
2.670 E Ft
• Diáksport
750 E Ft
• Endrődi pálya fenntartás tám.
500 E Ft
• Gyomai pálya fenntart. Tám.
500 E Ft
• Óvodai sportnap megrendezése 200 E Ft
• Testvérvárosi és nemz.sportkapcs. 228 E Ft
• Tartalék
100 E Ft
(2) A 10.530 E Ft Civil szervezetek alapjából kötött felhasználású támogatások:
• Városi képtár műk.tám.
1.200 E Ft
• Drog prevenció és DADA program 500 E Ft
• Rendezvényalap
300 E Ft
• Irodalmi, kult.mű, kiadvány támog. 100 E Ft
• Dr. Szendrei Géza könyv kiadás tám. 300 E Ft
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• Testvérvárosi kapcsolat
180 E Ft
• Városi ünnepségek pály.tám.
1.000 E Ft
(3) A Képviselő-testület hozzájárul a fejlesztési tartalékban szereplő feladatokra kiírt pályázatok
benyújtásához, felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati saját erő előirányzatának mértékéig a
felhasználást saját hatáskörben, kizárólagosan a feltüntetett célra engedélyezze.
(4) A tartalékban elhelyezett belvízhitel visszafizetések összege a település lakásvagyon
megtartására és bővítésére használható fel.
(5) Az intézmények részére elkülönített fejlesztési pályázati alapok kizárólagosan a pályázatok
önerős részét képezik.
(6) A környezetvédelmi alapban elhelyezett összeget az alapra vonatkozó rendelet alapján lehet
felhasználni.
7. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének mérlegét a 6. számú melléklet
tartalmazza.
8. § A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és fejlesztési hiány összetételét a 7.
számú melléklet tartalmazza.
9. § Az Áht. 116.§-ában előírt közvetett támogatásokra vonatkozó mérleget a 10. számú melléklet
mutatja be.
10. § (1) A 11. számú melléklet tartalmazza a 2007. és 2008. évekre a költségvetési kitekintést,
figyelembevéve a társadalompolitikai prioritásokat illetve költségvetés-politika prioritásait. A 11/a
melléklet bemutatja a az önkormányzat 2007 évi gazdasági-programját, és a cikluson túlmutató
fejlesztéseit.
(2) A Képviselő –testület a gördülő tervezés keretében az Önkormányzat 2008. és 2009. évekre
előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait a 11. számú melléklet szerint tudomásul veszi.
Megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a prognosztizált adatok mellett költségvetési hiánya
mutatkozik.
(3) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési hiány megszüntetése
érdekében tegyen javaslatot:
- az Önkormányzat további saját bevételének feltárására,
- a fejlesztési elképzelések megvalósítása során a pályázati lehetőségek figyelembe vételével a
feladatok rangsorolására..
(4) A mindenkori szükséges hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt.
11. § Gyomaendrőd Város hitelállományának alakulását részletezve, továbbá kezességvállalását
melynek lejárati időpontja 2011. év december 20 napja, a 12. számú melléklet tartalmazza. Az Ötv.
88. § d. pontja alapján az önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső
határát a 13. számú melléklet tartalmazza. Amennyiben hitelfelvételre kerül sor az önkormányzatnál, a
jelenleg tervezett bevételek figyelembevétele mellett a hitelfelvétel felső határa a 13. sz. mellékletben
kimutatott összeget nem haladhatja meg.
12. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a
14. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Kis Bálint Általános Iskola alapfokú oktatás nevelés szakfeladatán foglalkoztatott létszámból
– az intézkedéssel érintett közalkalmazotti létszám átcsoportosításának, továbbá sem intézményen
belül, sem más önkormányzati intézményben való továbbfoglalkoztatásának lehetősége hiányában – 7
fő pedagógus álláshely végleges jelleggel csökken. A Kis Bálint Általános Iskola pedagógus
álláshelye ezzel 52 főről 2007. december 31.re 45 főre csökken, a technikai álláshelye 22 fő.
(3) A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola szakfeladatán foglalkoztatott létszámból – az
intézkedéssel érintett közalkalmazotti létszám átcsoportosításának, továbbá sem intézményen belül,
sem más önkormányzati intézményben való továbbfoglalkoztatásának lehetősége hiányában – 6 fő
pedagógus álláshely végleges jelleggel csökken. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
pedagógus álláshelye ezzel 46 főről 2007. december 31.re 40 főre csökken, változatlan a létszám az
oktatást segítő szakfeladaton 4 fővel, technikai álláshelye 24 fő, könyvtáros 2 fő. Hunya telephely
álláshely 10 fő, Csárdaszállás telephely álláshely 7 fő.
(4) A Kner Imre Gimnázium, Kollégium középfokú oktatás nevelés szakfeladatán foglalkoztatott
létszám 3 fő pedagógus álláshellyel csökken. A Kner Imre Gimnázium, Kollégium pedagógus
álláshelye ezzel 30 főről 2007. december 31.re 27 főre csökken, a technikai álláshelye 17 fő.
(5) ) A Városi Zene és Művészeti Iskola oktatás, szakfeladatán foglalkoztatott létszám 3 fő
pedagógus álláshellyel csökken. A technikai álláshely 3 főről 2 főre csökken.
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(6) A Városi Gondozási Központ központi irányítás és szakmai jellegű szakfeladatán foglalkoztatott
létszámból – az intézkedéssel érintett közalkalmazotti létszám átcsoportosításának, továbbá sem
intézményen belül, sem más önkormányzati intézményben való továbbfoglalkoztatásának lehetősége
hiányában – 4 fő álláshely végleges jelleggel csökken. A Városi Gondozási Központ álláshelye ezzel
137 főről 2007. december 31-re 133 főre csökken.
(7) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszáma 2007. január 1-jén 57 fő. Létszámban a
szerkezet változás az alábbi: nyugdíjazás miatt 3 fő létszámleépítése, illetve évközben 3 fő a létszám
növekedés, mely 1 fő közterület felügyelő, 1 fő jogász, 1 fő pályázat író alkalmazását tartalmazza.
2007. december 31-én 57 fő a köztisztviselői létszám.
(8) A mezőőri szolgálatnál 1 fő létszám növekedés jelentkezik, így az engedélyett létszám 5 főről 6
főre változik.
13. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 1. számú mellékletét
módosító 2005. évi CLIII. Törvény 22. számú mellékletében foglalt rendelkezések az irányadók a
közalkalmazottak besorolását illetően. A közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja 2007.
január 1-től 19.600 Ft. 2007. évben az Áht. 93/A. §-ában foglalt keret a keresetbe tartozó juttatások
előző évi bázis előirányzatának 2 %-a, kivétel a közoktatásban dolgozók köre. A közoktatásban
dolgozók körében kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés jár, melynek számítási alapja 2007.
évben 5.250 Ft fő/hónap.
(2) 2006. CXXVII. Tv 56. § (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §ának (1)
bekezdésében foglalt illetményalap 2007.január 1-től 36.800 forint. A köztisztviselők
illetménye ennek alapján lett megállapítva, figyelembe véve a tartós távollevők- és helyettesítőik
illetmény különbözetét. A Kt 44/A § szerinti illetménykiegészítés nincs. Az osztályvezetők
illetménypótléka – a korábbi évekkel azonosan- a Kt 46.§ (5) b) pontja alapján meghatározott
illetmény 10 %-a.
(3) Az egységes Közszolgálati Szabályzat alapján tervezett juttatások keretei, tekintettel az
Esélyegyenlőségi tervre is:
a) VI. Fejezet 11. § (1) a-b szerinti (lakásépítési-vásárlási; albérleti díj támogatás ) alapot a
költségvetés nem biztosít.
b) VI. Fejezet 11. § (1) d) Családalapítási támogatás keret: 200 000.-Ft.
c) Rendkívüli szociális támogatás keret: 200 000.-Ft.
d) Szemüvegtérítés összesen: 200 000.-Ft.
e) XI. Fejezet 20. § Temetési segély kerete:100.000.-Ft.
f) XII. Fejezet 21. § Nyugállományú köztisztviselők szociális kerete: 100 000.-Ft.
14. § Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § „57.
bekezdése alapján a 15. számú melléklet tartalmazza a Gyomaendrőd Város 2007. évre várható
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet.
15. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 16. számú melléklet tartalmazza.
16. § Az önkormányzati feladatot ellátóknak fizetett díjtételek összegét a 20. számú melléklet
tartalmazza.
17. § A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló határozatát és
költségvetési mérlegét a 21. számú melléklet, a helyi Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi
költségvetéséről szóló határozatát és költségvetési mérlegét a 22. számú melléklet tartalmazza.A
társulás határozatát … melléklet tartalmazza.
18. § (1) Azon Intézmények, amelyek a normatív állami támogatáshoz kapcsolódó ellátotti
létszámot a tervezetthez képest alulteljesítik, a feladat csökkenésből, illetve a jogtalan igénybevételből
adódó visszafizetési kötelezettséget a 2007. évi költségvetéséből kötelesek kigazdálkodni.
(2) Amennyiben egy adott intézményben az ellátotti létszám a tervezetthez képest növekszik – de ez
a növekedés Önkormányzati tevékenységi kör módosítást nem eredményez -, az intézmény csak abban
az esetben igényelhet plusz támogatást, ha a többlet ellátotti létszám likviditási nehézséget okoz az
intézmény gazdálkodásában. A feladat növekedéséből adódó többlet állami támogatást az intézmény
mutatószámos fejlesztésként veheti igénybe.
(3) Az önálló intézmények saját hatáskörben is hajthatnak végre előirányzat módosítást, azonban a
kiemelt előirányzatait a Képviselő-testület által elfogadott rendeleten keresztülvezetve módosíthatják.
Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az Áht. 93. § (2)
bekezdésben foglaltak alapján használhatja fel.
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19. § Az Önkormányzat 2007. évi költségvetését az Áht. 53. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti
szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i
hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
20. § A képviselők tiszteletdíjai az 5/1995. (III.2.) Gye.Kt. számú rendelete alapján kerültek
meghatározásra.
Záró rendelkezések
21. § (1)E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2007. január 1. napjától kell
alkalmazni.
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 3/2007. (II.19.) Gye. Kt. rendelet hatályát veszti.
22. § A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról 2008. április 30-ig kell beszámolni a Képviselő–
testület előtt.
Gyomaendrőd, 2007. február
Várfi András s.k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
Jegyző

3. naprendi pont
A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása
Várfi András polgármester elmondta, hogy elfogadták az előzőekben az idei évi költségvetést, de
jönnek új kihívások, lehetnek problémák és olyankor a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Visszamenőleg a 2006. évi költségvetési rendeletben is történtek változások, át kell vezetni néhány
tételt. Megkérdezte van e valakinek kiegészíteni valója, észrevétele.
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 Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2007. (….) Gye. Kt. rendelete
a 2006. évi költségvetésről szóló 3/2006. (II. 27.) KT rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 51–53. §–a alapján a 2006. évi költségvetésről szóló 3/2006. (II. 27.) KT
rendelet (a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A KT rendelet 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 3.518.674 E Ft-ra módosul, részletezve
az 1. számú melléklet szerint.
2. § A KT rendelet 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.691.141 E Ft-ra
növekedik, részletezve a 2. számú mellékletben.
3. § A KT rendelet 4. §-ában a felújítások előirányzata 35.394 E Ft-ra változik, a 3. számú melléklet
alapján.
4. § A KT rendelet 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege
571.659 E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 533.436 E Ftra, a felhalmozási célú pénzeszközátadás 23.013 E Ft-ra, a felhalmozás egyéb kiadásai 15.210-ra
változik. Feladatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza.
5. § A KT rendelet 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 220.480 E Ft-ra módosul, a
tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
6. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2006. évi beszámolóban
szerepeltetni kell.
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Gyomaendrőd, 2007. február
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

4. naprendi pont
A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Várfi András polgármester elmondta, a rendelet legutóbbi módosításakor annak 2. számú melléklete
került módosításra, amely kategórikus besorolást tartalmaz az üdülőövezetekre vonatkozóan aszerint,
hogy milyen az infrastrukturális ellátottságuk. Ennek megfelelően 4 kategória létezik. Az egyes
kategóriákhoz eltérő adómérték tartozik. A rendelet megalkotását követően a Kecsegés-zug
Tájvédelmi és Horgász Egyesület elnöke jelzéssel élt, miszerint a besorolás helytelenül tartalmazza a
kecsegés-zugi telkeket, kérelmében rögzítette a holtághoz tartozó telkek tényleges közművesítettségét.
Ennek alapján a Műszaki osztály helyszíni ellenőrzést végzett, és a kérelemben foglaltakkal
egyetértett, egyben teljes helyszíni bejárással leellenőrizte a teljes külterület infrastrukturális
besorolását. Az ellenőrzés eredményeként több helyen változtatást igényel az adórendelet melléklete a
mellékelt tervezetnek megfelelően.
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 Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2007. (….) Gye. Kt. rendelete
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. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg a 23/2006. (XII.15.) KT számú rendelet 8. §-a hatályát veszti.
1. számú melléklet a …./2007. (………..) Gye. KT 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); Soczó zug külső (15259-15272 hrsz és 15202-15257. hrsz.)
- Templom-zug belső (9601 - 9626 hrsz. és 9701 - 9751 hrsz);
- Kecsegés (15101 -15184 hrsz, és 16004-16061. hrsz.);
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- Zsófia major (14301 - 14382 hrsz.);
- Sirató külső (14960 - 14998 hrsz );
- Simai-zug (15403 -15465 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 ( 15051/4-15051/42) (kövesút)
- Pap-zug külső (15053/2 - 15053/43; 15051/3 - 15051/41 hrsz.); [elektromos vezeték]
- Pap-zug belső (15055/1 -15055/38 hrsz.); [elektromos vezeték]
- Torzsás zug (16202-16272; 14201-14203/34; 16302-16366 hrsz.) (elektromos vezeték)
- Kecskés-zug (15061/2 -15061/43. hrsz); [elektromos vezeték]
- Kis zug (15339-15352. hrsz.) (elektromos vezeték)
- Bánomkert (14801 - 14879 hrsz); [elektromos vezeték]
- Sirató-zug belső (16801 - 17131 hrsz);, [elektromos vezeték]]
- Kecsegés - zug külső (16062-16066 hrsz és 16093-16147. hrsz.) [elektromos vezeték]
- Dan-zug belső (15502 - 15655 hrsz.); [elektromos vezeték]
- Dan-zug külső (16402 - 16591 hrsz); [elektromos vezeték]
- Rév-zug, (15274-15310. hrsz.) (elektromos vezeték)
- Templom-zug külső (15319-15337. hrsz.) (elektromos vezeték)
D.) A település küIterületén lévő üdülőterületek, ahol sem kiépített út, sem elektromos vezeték
nincs.
- Pocos-kert (14000/1 -14143/2 hrsz.);
- Bogárzó-zug, (15764 -15952 hrsz);
- Görbefok-zug (15702 -15751 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)”
- Kecsegés-zug (16067-16091. hrsz.)
- Torzsás (14204 -14218 hrsz)”
Várfi András s. k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s. k.
Jegyző

5. naprendi pont
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
7/2003.(III. 31.) KT rendelet módosítása és kiegészítése
Várfi András polgármester elmondta, hogy a rendelet lényege, hogy a védelembe vett gyermekek
után jár szociális segély, amennyiben indokolt a szociális segély egy meghatározott részét
természetben lehet adni. Előfordult, hogy bizonyos szülők nem megfelelően használják fel a segély
összegét, ezért kell ilyen módon megállapítani egyes esetekben a segélyezést.
Megkérdezte van e a képviselőknek kiegészíteni valója, észrevétele.
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 Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2007. (….) Gye. Kt. rendelete
az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
7/2003. (III. 31.) KT rendelet módosításáról és kiegészítéséről
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.
§ (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben
kapott felhatalmazás alapján a 7/2003. (III. 31.) KT rendelet (továbbiakban: R) módosításáról és
kiegészítéséről a következő rendeletet alkotja:
1. § A R. 5. § (1) bekezdésének első mondata az alábbiakra módosul:
„(1) Az az aktív korú nem foglalkoztatott személy, aki részére rendszeres szociális segélyt
folyósítanak, a folyósítás időtartama alatt köteles együttműködni a települési önkormányzattal, a Délalföldi Regionális Munkaügyi Központ Békéscsabai Regionális Kirendeltségével és a Térségi
Humánsegítő Szolgálattal.”
2. § A R. 5. § (3) bekezdésének felvezető mondata az alábbiakra módodul:
„(3) A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Békéscsabai Regionális Kirendeltségével (a
továbbiakban: kirendeltség) való együttműködés keretében:”
3. § A R. 5. § (4) bekezdése az alábbiakra módosul:
„(4) A Térségi Humánsegítő Szolgálat (a továbbiakban: családsegítő) együttműködés keretében
biztosítja a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 17. § (4)-(6) bekezdésében meghatározottakat.”
4. § A R. az alábbi 28/A. §-sal egészül ki:
„ 28/A. § (1) A rendszeres szociális segély az Szt. 47. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek
esetén természetbeni szociális ellátás formájában folyósítható, ha:
- az oktatási, nevelési intézmény igazgatója, vezetője írásban jelzi a Polgármesteri Hivatal felé, hogy a
rendszeres szociális segélyben részesülőnek, vagy házastársának, élettársának a gyermekintézmény
felé térítési díj fizetési hátraléka van, vagy
- a rendszeres szociális segélyben részesülő családjában nevelkedő gyermeknek az oktatási intézmény
által meghatározott mindennapos tanórai foglalkozásokon az alapvetően szükséges felszerelései nem
biztosítottak, (pl.: füzet, írószer, tankönyv, szemüveg, stb.) vagy
- a gyermek ruházata nem az évszaknak, időjárási viszonyoknak megfelelő.
(2) A fent felsorolt esetekben a rendszeres szociális segély törvényben meghatározott %-os mértékét a
hivatal az oktatási, nevelési intézmény számlájára utalja azzal a kitétellel, hogy az intézmény az átutalt
összegről köteles a jogosult felé számlával elszámolni, és a fel nem használt összeget részére havonta
kifizetni.
5. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a
12/2006.
(VI. 9.) KT rendelet 1. §-a.
Gyomaendrőd, 2007. február
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

6. naprendi pont
Gyomaendrőd Város beruházásainak rendjéről szóló rendelet tervezet
Várfi András polgármester elmondta, hogy Gyomaendrőd beruházási szabályzata 1991. évben került
megalkotásra, de a jogszabályi változások következtében a szabályzatban foglaltak aktualitását
vesztették, ezért szükséges annak teljes körű átdolgozása. A rendelet célja olyan beruházási rend
megalkotása, amely biztosítja az igények optimális kielégítését, beleértve: az elhatározott beruházás
gondos előkészítését, a beruházás jóváhagyás szerinti megvalósítását, ennek eredményeként az
önkormányzati források hatékony felhasználását, továbbá a beruházás jogszabályok szerinti
finanszírozását és elszámolását.
Megkérdezte van e a képviselőknek kiegészíteni valója, észrevétele.
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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 Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2007. (….) Gye. Kt. rendelete
az önkormányzat beruházásainak rendjéről
Gyomaendrőd Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat beruházásainak, felújításainak,
rekonstrukcióinak egységes előkészítési és megvalósítási rendjének szabályozása érdekében az alábbi
rendeletet alkotja.
I. A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) és
intézményeinek (a továbbiakban: Intézmény) saját és közös beruházásaira, felújításaira,
rekonstrukcióira és az ezekhez kapcsolódó új tárgyi eszközök és immateriális javak létesítésére,
vásárlására, vagy a meglévő tárgyi eszközök bővítésére és pótlására (a továbbiakban: beruházás)
terjed ki.
A beruházás megvalósításában közreműködő szervek
2. § (1) Az önkormányzat saját beruházásait a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), illetve
a Képviselő-testület által esetileg felhatalmazott Intézmény (a továbbiakban: beruházó) végzi.
(2) A beruházási tevékenység felügyeletét ellátó szerv Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület).
II. Értelmező rendelkezések
3. § (1) Beruházásnak minősül: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő
előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében
az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás,
vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi
eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hitel
igénybevételt, a biztosítást is); beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének
megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező
tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel
együtt;
(2) Felújításnak minősül: Az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága)
helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár,
hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége
megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz
használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök
származnak; felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz
egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz
üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt
akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi
eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a
rendeltetésszerű használatot veszélyezteti. Nem minősül felújításnak az elmaradt és felhalmozódó
karbantartás egy időben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától;
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(3) Rekonstrukciónak minősül: A meglévő tárgyi eszközökön olyan egyidejűleg (egy ütemben)
végzett beruházási és felújítási tevékenység, amelynek során az elhasználódott tárgyi eszközök eredeti
állapotát megközelítő és teljes helyreállításán túlmenően a tárgyi eszközök kapacitása, funkciója, a
velük ellátható feladatok köre bővül.
(4) Az (1), (2),(3) bekezdésben felsorolt, együttesen beruházási tevékenységek költségeinek
meghatározásánál (bekerülési érték) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és a végrehajtásáról
szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben meghatározottakat kell figyelembe venni. Közbeszerzési
szempontból a rekonstrukció egy beszerezésnek minősül, becsült értékét egybe kell számítani.
(5) E rendelet szempontjából:
- Önkormányzati beruházás: az önkormányzati saját vagy lakossági önerő bevonásával megvalósuló
költségvetési rendeletben jóváhagyott beruházás.
- Közös beruházás: más szervekkel vagy szervvel közösen megvalósított beruházás. A közös
beruházásoknál megállapodásban kell rögzíteni, hogy melyik szerv látja el a beruházói feladatokat, a
résztvevők milyen arányban és mikor járulnak hozzá a beruházási költségekhez, valamint a
megvalósításra és az üzemeltetésre vonatkozó lényeges kérdéseket.
(6) A beruházási tevékenység magában foglalja:
- a beruházási feladatok felmérését és összevont megtervezését,
- az egyes beruházások műszaki – gazdasági előkészítését és jóváhagyását,
- a jóváhagyott beruházások megvalósítását,
- az elkészült beruházások műszaki átadás – átvételét, üzembe helyezését és utófelülvizsgálatát,
- az üzembe helyezett beruházások pénzügyi és számviteli elszámolásait,
- a befejezetlen beruházások állományának felülvizsgálatát, rendezését,
- a kapcsolódó nyilvántartási kötelezettségek teljesítését.
III. A beruházások előkészítése
4. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó beruházásokat döntésre a Hivatal készíti elő.
(2) A beruházások szakszerű előkészítésének, megvalósításának érdekében a tervezett Intézményi
beruházási igényt a kezdeményezőnek a Hivatalhoz kell benyújtania.
(3) A Hivatal az önkormányzati saját és a koordinációjában megvalósítani tervezett beruházási
igényeket összesíti, amelyet a következő évi költségvetési koncepcióban a polgármester a Képviselőtestület elé terjeszt jóváhagyásra. Az év közben felmerülő új beruházási igények csak a Képviselőtestület jóváhagyásával kerülhetnek be a tárgyévi költségvetésbe.
(4) A beruházásokkal kapcsolatos döntés előkészítéséhez a szolgáltatási és építési beruházás nettó
nemzeti értékhatárai között beruházási javaslatot, míg az építési beruházás nettó nemzeti értékhatára
fölött, részletesen kidolgozott beruházási programot kell készíteni, mely tartalmazza az induló
beruházások lényeges paramétereit, különös tekintettel a beruházások indokoltságára és pénzügyi
vonzataira. A beruházási javaslatot és a beruházási programot is, a Képviselő-testület hagyja jóvá.
Beruházási javaslat, beruházási program
5. § (1) A beruházási javaslat és program összeállítása előtt – szakmailag történő megalapozásához –
szakmai program összeállítása szükséges.
a) Szakmai program elkészítése a Hivatal szakmailag illetékes szervezeti egységének, illetőleg a
létesítményüzemeltetőnek a feladata.
b) A szakmai program jóváhagyásra történő előterjesztése a Hivatal szakmailag illetékes szervezeti
egységének a feladata.
c) A szakmai program jóváhagyása az önkormányzat illetékes bizottság(ok) feladata, és hatásköre.
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(2) A beruházási javaslat vagy program elkészítése a szakmai program alapján a Hivatal beruházási
ügyekkel foglalkozó szervezeti egységének a feladata. A beruházási javaslatot és programot az 1. sz.
és 2. sz. mellékletben foglalt tartalmi követelmények szerint kell kidolgozni.
(3) A beruházási javaslat és program jóváhagyása előtti a beruházási ügyekben illetékes szervezeti
egység feladata:
a) a hatályos jogszabályokkal történő összhangba hozás,
b) lakosság jelentős részét érintő beruházások esetén a területileg illetékes képviselők bevonása a
lakossági vélemények érvényre juttatása érdekében,
c) a Hivatalon belüli egyeztetés.
A beruházási javaslat és beruházási program jóváhagyása
6. § (1) A beruházás megvalósításának engedélyezése a beruházási javaslat vagy beruházási program
jóváhagyásával történik. A beruházó részéről az egyeztetési és véleményezési eljárás eredményes
befejezése után kerülhet sor a beruházási javaslat és program jóváhagyásra történő testületi
előterjesztésre.
(2) A beruházási javaslat és program jóváhagyása a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A beruházási javaslat vagy program elfogadásakor jóváhagyott költségelőirányzat módosítását a
polgármester az éves költségvetési rendelet előírásai szerint engedélyezheti.
(4) A beruházás megvalósítását csak beruházási okirat: beruházási javaslat vagy beruházási program
alapján és a pénzügyi fedezet biztosítása esetén lehet engedélyezni.
IV. A beruházások megvalósítása
7. § (1) A beruházó köteles a beruházási okiratban rögzített beruházás megvalósítását a mindenkor
hatályos jogszabályokban rögzítettek szerint versenyeztetni.
(2) A versenyeztetést a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint az
Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának (a továbbiakban: Kbsz.) rendelkezéseinek megfelelően
kell végrehajtani. Beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításának előfeltétele a
beruházási javaslat, vagy program Képviselő-testület általi jóváhagyása. Amennyiben a közbeszerzési
eljárásban döntéshozó hatáskörrel a Képviselő-testület rendelkezik, úgy az ajánlattételi dokumentáció
a beruházási programmal egyidejűleg is előterjeszthető jóváhagyásra a Kbsz. szerint hatáskörrel
rendelkezőnek.
(3) A beruházó köteles gondoskodni arról, hogy a beruházás a jóváhagyott műszaki tartalommal,
határidőre és a költségkereten belül megvalósuljon.
8. § (1) A beruházó a beruházással kapcsolatos feladatait külső szakértővel is elvégeztetheti. A feladat
kiadásáról, a vállalkozó kiválasztásáról a Kbsz. szerint kell dönteni. A külső közreműködők köréről és
feladatáról a beruházási okmányban kell rendelkezni.
(2) A megvalósításra vonatkozó megállapodásnál a lebonyolító feladatait, jogosítványait, a
lebonyolítási díj mértékét, ütemét és az együttműködés módját megbízási szerződésben kell rögzíteni,
amelyben szabályozni kell a beruházás fedezete fölötti rendelkezési jogot is.
9. § A beruházó a beruházási okiratot módosításra, a jóváhagyás szabályai szerint köteles
előterjeszteni, ha
– a beruházási cél módosul,
– a költség 10%-kot elérő mértékben meghaladja a beruházási előirányzatot.
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10. § (1) A beruházói tevékenységet ellátók folyamatosan ellenőrzik és értékelik a beruházások
helyzetét és megállapításaikról a polgármester útján a Képviselő-testületet szükség szerint, de évente
legalább egy alkalommal tájékoztatni kötelesek.
(2) A beruházásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatást a KSH erre kiadott utasításai alapján
kell elkészíteni a beruházónak, valamint a lebonyolítással megbízottnak, és azt meg kell küldeni a
Hivatal útján KSH területileg illetékes szerve részére.
(3) A megvalósult beruházást a műszaki átadás-átvételt követően a Hivatal nyilvántartásba veszi. Az
ehhez szükséges beruházási dokumentumokat intézményi beruházás esetén a beruházó intézmény a
Hivatalnak az átadás-átvételt követő 30 napon belül köteles megküldeni.
(4) A beruházás üzembe helyezése, az aktiválás és az adatszolgáltatás a mindenkor hatályos
jogszabályok szerint történik.
(5) A beruházó köteles a szükséges esetekben az ingatlan-nyilvántartási átvezetésekről
gondoskodni, valamint az ingatlan kataszter nyilvántartó lapját kitöltve a 147/1992. Korm. rendelet
előírásai szerint a vagyonnyilvántartónak megküldeni.
V. A beruházás fedezete
11. § (1) A beruházás megvalósítását megkezdeni, ill. erre vonatkozó szerződést megkötni csak a
megvalósításhoz szükséges pénzügyi feltételek biztosítása esetén lehetséges.
(2) Az önkormányzati beruházás fedezetét az önkormányzat költségvetési rendeletében, annak
elfogadásával biztosítja.
(3) Amennyiben a beruházás forrásai között címzett, cél vagy egyéb központi támogatás szerepel, a
beruházáshoz finanszírozási szerződést kell kötni és a beruházás befejezését követően a finanszírozó
pénzintézet bevonásával elszámolni a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A közösségi forrásból
megvalósuló beruházások esetén a kapcsolódó támogatási szerződésben, illetve külön
megállapodásban a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell a támogatással elszámolni.
VI. Záró rendelkezések
12. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően
megkezdett beruházásnál kell alkalmazni.
(2) Minden olyan kérdésben, amit e rendelet nem szabályoz, a vonatkozó, hatályos jogszabályokat
kell alkalmazni.
Gyomaendrőd, 2007. február
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

7. naprendi pont
A sportról és a közművelődésről szóló rendeletek felülvizsgálata
Várfi András polgármester elmondta, hogy az önkormányzati választásokat követően a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzata módosításra került, melyben a bizottságok feladatköre is
módosult.
A kultúra része a közösségi házak is, mindegyik más formában működik, ugyanakkor a Tájház és a
Helytörténeti Múzeum városi feladatként működik. Ez a terület, amely általában tartja a
költségvetésben tervezett irányszámokat.
Megkérdezte van e a képviselőknek kiegészíteni valója, észrevétele.
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Dr. Kovács Béla képviselő úr nem a napirendhez tartozó bejelentésében elmondta, hogy Csaba Gábor
Gyomaendrőd Városának szülötte Magyarország ausztráliai és újzélandi nagykövete lett.
Várfi András polgármester megköszönte a bejelentést és annyival kiegészítette, hogy szeptembertől
foglalja el állomáshelyét, melyhez gratulál a képviselő-testület nevében is. Megkérdezte van e
valakinek további kiegészíteni valója.
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 Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2007. (….) Gye. Kt. rendelete
a sport és közművelődési tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az ifjúsági, sport és
közművelődési tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról és kiegészítéséről az alábbi rendeletet
alkotja.
1. § A sportról szóló 17/2004. (VI. 28. ) KT rendelet 7. § (2) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:
„Az alapítványok támogatásáról a Humánpolitikai Bizottság előterjesztése alapján a Képviselő-testület
dönt.”
2 . § A közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) KT rendelet 5. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A települési közművelődési tevékenységet önkormányzati működtetésű egységgel (Tájház) és
közművelődési megállapodás keretében látja el.”
3. § A közművelődésről 25/1999. (VIII. 23.) KT rendelet 6. § helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„6. § (1) A Polgármesteri Hivatal szakfeladatán működő Tájház és Helytörténeti Múzeum éves
költségvetési előirányzatát a mindenkori Önkormányzati költségvetési rendeletben a Polgármesteri
Hivatal és egyéb feladatai között határozza meg.
(2) A közművelődési megállapodás alapján egyéni vállalkozásban működtetett Katona József Városi
Művelődési Központ, valamint közművelődési megállapodás alapján alapítványi formában
működtetett Közösségi Ház fenntartását a megállapodásban rögzítettek szerint támogatja az
önkormányzat.”
(3) Az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb közösségi művelődési célok és annak
színteréül is szolgáló civil szervezetek támogatására Civil támogatási alap (a továbbiakban: alap)
szolgál. A támogatási alapot a tárgyév önkormányzati költségvetése eredeti működési kiadásainak
0,75 %-ában kell meghatározni.
(4) Az alap minimum 66%-ának az egyéb közművelődési és közösségi célú feladatot ellátó
szervezetek támogatását kell szolgálnia. Az alapból pályázat útján önkormányzati támogatásban azon
társadalmi szervezetek és alapítványok (kivéve a pártokat, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat) részesülhetnek,
amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket
ténylegesen folytatják és - a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja
szerint - nem folytatnak közvetlen politikai tevékenységet, továbbá a megvalósítandó tevékenységük
megfelel az önkormányzat kiemelt közművelődési és közösségi céljainak.
(5) A benyújtott pályázatokat az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság bírálja el. Döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet. Az alapítványok támogatásáról a
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság előterjesztése alapján a
Képviselő-testület dönt.
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(6) Az alap további maximum 34%-a kötött felhasználású támogatás, amelyet a tárgyévi költségvetés
részletesen tartalmaz. A kötött felhasználású alapok különösen:
a) a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kiemelten közhasznú alapítvány
támogatása;
b) a drog prevenciós DADA program;
c) Önkormányzati rendezvény alap;
d) Testvérvárosi kapcsolatok támogatási alapja;
e) Irodalmi, képzőművészeti, film és audiovizuális továbbá egyéb kultúrát közvetítő mű, kiadvány(ok)
stb. támogatási alapja;
f) Kiemelt városi rendezvények (május elseje és augusztus huszadika) támogatási alapja.
(7) A (4) bekezdésben és az (6) bekezdés f) pontjában foglalt alapokra külön-külön kell pályázati
felhívást kiadni minden év március 1. napjáig.”
4. § E rendelet 2007. április 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a 8/2005. (IV. 4.) KT rendelet 4. §
hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2007. február
Várfi András s.k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

8. naprendi pont
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
rendelet módosítása
Várfi András polgármester elmondta, hogy a hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás szolgáltatási díjának
2007. évi változásáról a januári ülésen döntött. A lakossági hulladékszállítás jelenleg ingyenes a
lakosság számára, de véleménye szerint ezt végig kellene gondolni, mert a város 60 millió Ft-ot fizet
ki éves szinten a város a lakossági kukaedény ürítésére. Ebből a pénzből több utcát meg lehetne
építeni, több beruházást lehetne belőle megvalósítani.
Megkérdezte van e valakinek kérdése, kiegészíteni valója.
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 Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2007. (….) Gye. Kt. rendelete
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
19/2003. (VIII. 12.) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről
szóló 1995. évi XLII. törvény 2. § -ban kapott felhatalmazás és tekintettel a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm.
rendeletre, az árak megállapításáról szóló, módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 19/2003. (VIII. 12.) KT rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az
alábbiakban rendelkezik:
1. § A „R.” 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
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Záró rendelkezés
2. § E rendelet 2007. március 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II. 27.) KT rendelet 21.§-a hatályát
veszti.
1. sz. melléklet
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételének díjai
Lakossági szolgáltatás:
Kertes ingatlan heti egyszeri ürítés 3.600,-Ft/év
Lakótelepi lakás heti egyszeri ürítés 4.256,-Ft/év
Közületek részére végzett szolgáltatás:
110 literes kukaedény ürítése 615,- Ft/ürítés
5 m3-es konténerek ürítése 8.520,- Ft/ürítés
A hulladékkezelőbe kiszállított hulladék befogadási díjai:
Települési szilárd hulladék 5.540 Ft/t
Szerves lebomló hulladék 2.770 Ft/t
Bontási, építési hulladék 1.660 Ft/t
Szelektíven gyűjtött hulladék 0 Ft/t
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!
Gyomaendrőd, 2007. február … .
Várfi András sk.
polgármester

Dr. Csorba Csaba sk.
jegyző

9. naprendi pont
Környezetvédelmi egyesületek támogatási rendszere – Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Környezetvédelmi Alapjáról szóló rendelet- tervezet
Várfi András polgármester elmondta, hogy korábban a környezetvédelmi egyesületekbe a tagok a
ráeső építményadót befizették, ezt az egyesület bejelentette az önkormányzatnak, így rendbe volt az
építményadója, a környezetvédelmi egyesület vállalta, hogy a befizetett összeget környezetvédelmi
célokra használja fel. Ha az önkormányzat kíváncsi volt, hogyan használta fel az egyesület ezeket az
összegeket, akkor ellenőrizhette a könyvelést. Ez az építményadó, adóbevétel, amelynek először az
önkormányzathoz kellene befolyni, majd ezután döntsön róla az önkormányzat, hogy mire használja
fel. A rendelet tervezet ezt tartalmazza, hogy az adót az önkormányzathoz kell befizetni, ebből létre
jön egy alap, erre lehet pályázni, melyből lehet infrastrukturális beruházást, környezetvédelmi
beruházást kivitelezni.
Megkérdezte van e valakinek kérdése, kiegészíteni valója.
Felhívta a képviselők figyelemét, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van
szükség.
A képviselő-testület vita nélkül egyhangú 16 igen szavazattal megalkotta
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2007. (….) Gye. Kt. rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gyomaendrőd környezeti állapota további
romlásának megakadályozása - lehetőségeinek figyelembevételével - az itt élő lakosok, a környezeti és
természeti értékeink, a környezet minőségének megóvása és továbbfejlesztése érdekében a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, továbbá testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
A Környezetvédelmi Alap célja és bevételei
1. § (1) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Önkormányzati Környezetvédelmi Alapot hoz létre
(továbbiakban: Környezetvédelmi Alap).
(2) A Környezetvédelmi Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse a Gyomaendrőd Város
Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását:
a) a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtása,
b) a környezeti károk mérséklése,
c) a környezeti ártalmak megelőzése,
d) a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének elősegítése,
e) a zöldfelület-gazdálkodás,
f) a természeti értékek megóvása,
g) a környezetvédelmi oktatás, nevelés területén.
2. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételei:
a) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
b) az illetékes felügyelőség által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott
környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka,
c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,
d) a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege, melynek
forrása a tárgy évet megelőző év építményadó összegéből a környezetvédelmi egyesületek területéről
befolyt adóösszeg,
e) egyéb bevételek.”
A Környezetvédelmi Alap felhasználása
3. § (1) A Környezetvédelmi Alapot kizárólag a város környezetvédelmi problémáinak megoldására
lehet felhasználni. Bevételeit az alábbi célok megvalósítását szolgáló tevékenységek támogatására kell
fordítani:
a) levegőtisztaság védelme; (például: mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési légszennyezés
csökkentése, adatbázis létesítése),
b) hulladékgazdálkodás; települési szilárd és veszélyes hulladékok kezelése,
c) védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása,
d) zaj- és rezgésvédelem,
e) zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények
elleni védekezés,
f) vizek védelme,
g) talaj védelme,
h) környezetvédelmi oktatás, PR tevékenység, környezetvédelmi célú szakmai programokon való
részvétel,
i) környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése,
j) egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység, (pl.: szúnyoggyérítés költsége)
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k) a holtágak környezetében megvalósuló, az épített környezet védelmére és fejlesztésére szolgáló
közműberuházás közül a kövesút-, elektromos és ivóvíz vezeték-, szennyvíz- vagy csapadékvíz
elvezetésére szolgáló csatorna építése.
(2) A Környezetvédelmi Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket.
4. § (1) A Környezetvédelmi Alapról a Képviselő-testület 2007-ben a zárszámadási rendelet
elfogadásakor, ezt követő években évente a költségvetése elfogadásával egyidejűleg rendelkezik,
figyelemmel a 2. §-ban foglaltakra.
(2) A Képviselő-testület a költségvetésről szóló rendeletében évente határozza meg a költségvetés
részeként, külön címen a Környezetvédelmi Alap mértékét, a tárgy évet megelőző évben teljesült, 2. §
szerinti bevételek alapján. 2007. évben a 2. § d) pontja szerinti bevételt úgy kell meghatározni, hogy a
2006. évben a környezetvédelmi egyesületek területéről ténylegesen befolyt építményadó összegét ki
kell egészíteni az egyesületekhez megfizetett vagyoni hozzájárulás miatt mentesített adóösszeggel.
(3) A képviselő-testület évente, a zárszámadásról szóló rendeletében dönt az előző évi
Környezetvédelmi Alap felhasználásának elfogadásáról, egyidejűleg jóváhagyja a Környezetvédelmi
Alap maradványát.
(4) A Környezetvédelmi Alapból a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló
beavatkozások költségeire az éves felhasználási tervben 10%-os tartalékot kell képezni.
5. § A Környezetvédelmi Alapból támogatást pályázat útján - az e rendeletben előírt feltételek
megléte esetén - olyan természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet kaphat, aki (amely) nem üzleti célú tevékenysége keretében az elnyert összegből
Gyomaendrőd közigazgatási területén végez a 3. § (1) bekezdésében meghatározott környezetvédelmi
tevékenységet.
Eljárási szabályok
6. § (1) A Környezetvédelmi Alapból nyújtandó támogatás nyilvános pályázat (továbbiakban:
pályázat) útján nyerhető el. A pályázati feltételeket, az eljárás szabályait a 7. §-ban foglaltak
kivételével - a vonatkozó jogszabályok előírásainak figyelembevételével - a Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) írásbeli javaslatára évente a
Képviselő-testület határozza meg.
(2) A Környezetvédelmi Alaphoz olyan tevékenységgel lehet pályázni, melyet a 3. § (1)
bekezdésének a)-j) pontjai tartalmaznak.
(3) A pályázat alapján elnyerhető támogatás formája visszatérítendő vagy vissza nem térítendő
lehet, melyek együttesen is alkalmazhatók.
(4) A nyújtandó támogatás mértéke – eltérő rendelkezés hiányában - legfeljebb a tervezett költségek
30%-a lehet. A pályázatot elbíráló szerv kérésére be kell mutatni a fennmaradó saját rész meglétének
hitelt érdemlő igazolását.
(5) A pályázat elbírálásához - szükség szerint - külső, független szakértő véleményét is be kell
szerezni.
7. § (1) Az önkormányzat tulajdonát képező holtágak kezelését alaptevékenységként ellátó
környezetvédelmi egyesületek a tárgy évi környezetvédelmi célú kiadásainak, illetve közmű
beruházásainak részbeni fedezetére, az alábbi szabályok szerint pályázhatnak.
(2) A támogatás feltétele, hogy a pályázó, a tervezett támogatható költségeket alapul véve, legalább
20 %-os mértékű saját erővel rendelkezzen.
(3) A támogatás mértéke a támogatható költségek önerő feletti része, maximum azonban a tárgy
évet megelőző évben az egyesület területéről befolyt építményadó összege. 2007. évben ezt az
összeget növelni kell az érintett környezetvédelmi egyesülethez 2006. évben megfizetett vagyoni
hozzájárulás miatt mentesített építményadó összegével.
(4) A (3) bekezdés összegszerűségéről egyesületenként az adóosztály szolgáltat adatot. Az
adóosztály által kiállított, erről szóló igazolás a pályázat kötelező mellékletét képezi.
(5) A pályázat benyújtásának határideje 2007. évben május 31. napja, az ezt követő években tárgy
év március 31. napja.
(6) A pályázatok a Bizottság a pályázati határidőt követően a soron következő ülésén dönt.
(7) A támogatás folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
(8) A támogatott egyesület a támogatás felhasználásáról a tárgy évet követő év január 31. napjáig
köteles elszámolni.
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(9) Környezetvédelmi célú kiadás minden olyan tevékenységgel és intézkedéssel összefüggő kiadás,
amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a
kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot
helyreállítása.
(10) Közmű beruházás a holtág épített környezetének védelmére és fejlesztésére szolgáló
közműberuházás közül a kövesút-, elektromos és ivóvíz vezeték- szennyvíz- vagy csapadékvíz
elvezetésére szolgáló csatorna építése.
8. § A Képviselő-testület a pályázatok elbírálására és a szerződések megkötésére vonatkozó
hatáskörét a Bizottságra átruházza.
9. § (1) A Bizottság a pályázati cél megvalósulását ellenőrizni jogosult.
(2) Amennyiben a pályázati támogatásban részesülő a szerződésben meghatározott feltételeket
önhibájából nem, vagy csak részben teljesíti, a támogatást részben vagy teljes egészében a Bizottság
visszavonja.
(3) Visszavonás esetén a már igénybe vett összeget a mindenkori jogszabály által meghatározott
kamattal köteles visszafizetni a támogatásban részesülő.
10. § (1) A Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a Bizottság elnöke a Képviselő-testület előtt
évente a zárszámadásról szóló rendelet tárgyalásával egyidejűleg köteles beszámolni.
(2) A beszámolót a lakosság számára is hozzáférhetővé kell tenni.
Záró rendelkezések
11. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2/1997. (II.10.) KT
rendelet hatályát veszti.
(2) E rendelet hatálybalépésével a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX.19.) KT rendelet 5. számú mellékletének Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság fejezete az alábbi 22. ponttal egészül ki:
„22. A Környezetvédelmi Alap kezelési feladataiban: - javaslatot tesz a a Képviselő-testületnek a
Környezetvédelmi Alapból nyújtható támogatás pályázati feltételeire, a pályázati eljárás
lefolytatásának szabályaira; - dönt az alapra benyújtott pályázatok elbírálásában; - megköti a
támogatási szerződéseket; - dönt az elszámolások elfogadásában; - évente egyszer, a zárszámadási
rendelet tárgyalásakor beszámol a Környezetvédelmi alap előző évi felhasználásáról. (1991. évi XX.
Törvény 85. § (1) i) pontja, …/2007. (……) Gye. KT rendelet 6. § (1) bekezdése, 7. § (6) bekezdése,
8. §-a, 9. §-a, 10. § (1) bekezdése )”
Gyomaendrőd, 2007. február
Várfi András s.k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

10. naprendi pont
Kegyeleti rendelet alkotása
Várfi András polgármester elmondta, hogy kétszer tárgyalták a bizottságok, kéri, hogy vita nélkül
fogadják el a rendeletet, hiszen eddig volt lehetőség a tervezet megvitatására.
Felhívta a képviselők figyelemét, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van
szükség.
A képviselő-testület vita nélkül egyhangú 16 igen szavazattal megalkotta

68

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2007. (….) Gye. Kt. rendelete
a kegyeleti kérdésekről
Gyomaendrőd Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – annak érdekében, hogy a Képviselőtestület méltó módon kifejezhesse az önkormányzat érdekében fontos tevékenységet kifejtő elhunyt
iránti megbecsülését – az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata – ha ez a közvetlen hozzátartozók szándékával, illetve az
elhunyt végakaratával sem ellentétes – saját halottjává nyilváníthatja azt az elhunyt gyomaendrődi
lakost aki:
a) Gyomaendrőd Város - legalább két ciklusban – mandátumát gyakorló önkormányzati képviselője
vagy korábban az volt,
b) a választókerület országgyűlési képviselője, vagy korábban az volt;
c) Gyomaendrőd Város Önkormányzat tisztségviselője, vagy korábban az volt (ide értve a jogelődöket
is);
d) Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek köztisztviselői és közalkalmazotti
állományából, valamint az önkormányzat százszázalékos tulajdonában lévő gazdasági társaságok
munkavállalói közül munkabaleset következtében hunyt el;
e) Gyomaendrőd Díszpolgára vagy Gyomaendrődért Kitüntető Emlékplakett kitüntetettje;
f) kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli vagy közéleti életműve alapján arra méltóvá vált.
(2) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának saját halottjává nyilvánított elhunytak – amennyiben ez a
közvetlen hozzátartozók szándékával megegyezik – a köztemetőkben e célra fenntartott díszsírhelybe
temethetők.
2. § (1) Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítását kezdeményezhetik a képviselő-testület tagjai,
a jegyző, illetőleg a városi párt és társadalmi szervezetei.
(2) Az önkormányzat saját halottjának nyilvánításáról az 1. § (1) bekezdés a)–e) pontja esetén - a
bizottság elnöki munkacsoporttal történt egyeztetés után - a polgármester, az f) pont esetén a
Képviselő-testület dönt.
3. § (1) Az önkormányzat saját halottjának temetéséről, és egyes kegyeleti események
megszervezéséről a polgármester gondoskodik.
(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt feladatkörben:
a) a hozzátartozók igénye szerint – velük egyetértésben – megteszi a temetéssel kapcsolatos
intézkedéseket;
b) gondoskodik a nekrológ, a temetési beszéd elkészítéséről és a nekrológ kiadásáról, valamint a
Polgármesteri Hivatal épülete elé gyászlobogó felhúzásáról;
c) gondoskodik a díszsírhelyek ápolásáról és megváltásáról;
(3) A Képviselő-testület saját halottjaival kapcsolatos egyéb megemlékezésekről és rendezvényekről
határozati formában dönt.
4. § Az önkormányzat saját halottja temetési költségeit, továbbá a 3. § (2) bekezdésben foglaltakkal
kapcsolatos egyéb költségek fedezetét a Polgármesteri Hivatal költségvetésében elkülönítetten kezelt
költségkeret biztosítja.
Hatályba léptető és módosuló rendelkezések
5. § (1) E rendelet 2007. március 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet szabályai a 2006. október elsejei általános önkormányzati választás napját követően
elhaltakra is alkalmazható.
(3) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) KT rendelet 11. § helyébe a
következő rendelkezés lép:
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„11. § (1) A díszsírok a köztemetők központi fekvésű területén kijelölt sírhelytáblában levő
egyszemélyes mélyített sírhelyek, amelyekbe az elhunyt és annak házastársa temethető. Díszsírokba
temetés eseteit külön önkormányzati rendelet határozza meg.
(2) A díszsírok helyének a gyomai köztemetőben a D parcella, az endrődi köztemetőben az E
parcella erre kijelölt területét kell fenntartani.
(3) A díszsírok örök jellegűek, a köztemető fenntartásáig megmaradnak. Folyamatos megváltásukról
az önkormányzat gondoskodik. A temető átrendezése, vagy megszüntetése esetén a díszsírok
áthelyezéséről - költségének viselésével - Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt.”
Gyomaendrőd, 2007. február
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

11. napirendi pont
Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata
Várfi András polgármester tájékoztatta képviselőket és a jelenlévőket, hogy a budapesti Ügyvédi
Iroda elkészítette ezt a szabályzatot. Az előterjesztés mellékleteként szerepel egy éves közbeszerzési
terv, mely a város erre az évre tervezett beruházásokat tartalmazza.
Megkérdezte van e valakinek kiegészíteni valója, észrevétele.
A képviselő-testület figyelemmel az elhangzottakra, egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
52/2007. (II. 22.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében
szereplő közbeszerzési szabályzatot elfogadja, figyelemmel a 2003. évi CXXIX tv. 6. §-ban
biztosított hatáskörére, ezzel egyidejűleg 216/2004. (VII.29.) KT sz. határozat hatályát veszti.
Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy az elfogadott szabályzatot az intézmények
vezetői részére küldje meg.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében
szereplő 2007. évi közbeszerzési tervet jóváhagyja.
Határidő: 2007. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
12. napirendi pont
Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedési szolgáltatásra kiírt pályázat értékelése
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a képviselő-testület 2006. novemberi
ülésén döntött a helyi, menetrend szerinti autóbuszos közlekedés pályáztatásáról. Az ajánlattételi
határidőig a Domuszbusz Közlekedési Kft. ajánlata érkezett be, ami minden szempontból megfelel a
kiírásnak. A város autóbusz közlekedése nem kielégítő, annak idején már történtek egyeztetések a
Domuszbusz Kft-vel, ha ők nyerik a településen a pályázatot, akkor kisebb kapacitású buszokat is
vásárolnak a kevesebb utassal járó járatok kiváltására. A városüzemeltetési bizottság feladata, hogy jó
menetrendet állítsanak össze a jövőre nézve.
Megkérdezte van e valakinek kiegészíteni valója, észrevétele.
A képviselő-testület figyelemmel az elhangzottakra, egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
53/2007. (II. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy a helyi, menetrend szerinti
autóbusz pályázati eljárás eredményes. A Képviselő-testület az eljárás nyertesének a
Domuszbusz Közlekedési Kft.-t hirdeti ki és felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási
szerződés megkötésére.
Határidő: 2007. március 30.
Felelős: Várfi András polgármester
13. napirendi pont
Békés Megyei Vízművek Rt. 2007. évre vonatkozó vízterhelési díjának jóváhagyása
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az országgyűlés meghatározta azon
terhelési díjakat, amelyeket a szennyező anyagok kibocsátóinak a szennyezésért fizetni kötelesek.
Meghatározásra került a vízterhelési díj, amelyet a közszolgáltató cégek kötelesek megfizetni az
általuk a környezetbe kibocsátott szennyvíz után. Ezt az összeget a közszolgáltató cégek évente
növekvő mértékben beépítik a szolgáltatási áraikba és ráterhelik a tényleges kibocsátókra, a
fogyasztókra. Egy átlagos háztartás havi terhe így várhatóan 190 Ft lesz, amit 2007. március 1.-vel
készül bevezetni.
Megkérdezte van e valakinek kiegészíteni valója, észrevétele.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
54/2007. (II. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Zrt. által végzett
szolgáltatások tekintetében a 2007. március 1.-től érvényesíteni kívánt vízterhelési díjakat az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
Lakossági fogyasztó:
26,40 Ft/m3 + ÁFA
Önkormányzati fogyasztó:
26,40 Ft/m3 + ÁFA
Hatósági díjas fogyasztó:
39,60 Ft/m3 + ÁFA
Szippantott szennyvíz:
59,40 Ft/m3 + ÁFA
Határidő: azonnal
14. napirendi pont
A 2006. évi mérleg beszámolóhoz kapcsolódó értékelés és értékvesztés
Várfi András polgármester elmondta, hogy a Csejti Vadásztársaság a korábbi bérleti jogviszonyából
összesen: 462.286,- Ft földhaszonbérleti díj megfizetésével tartozik a polgármesteri hivatal felé. A
társaság képviselője a tartozások megfizetésével kapcsolatban kérte, hogy a pénzügyi helyzetükre való
tekintettel engedjen el a tartozásukból 307.555 Ft-ot. A vadásztársaság eddig 154.731,- Ft összegű
tartozást kiegyenlítette.
Hozzászólás a képviselő-testület részéről nem volt, a határozati javaslatot egyhangú, 16 igen
szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
55/2007. (II. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2006. évi mérlegbeszámolóban az alábbi
értékelés és értékvesztés elszámolását engedélyezi:
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A befektetetések értékelése a társaságok jegyzett tőkéjéhez viszonyítva
Befektetés
megnevezése

Befektetés összege

Békés Mérnök Kft.
üzletrész
Fürdő üzletrész
Gyomaszolg
üzletrész
Magyar Cukor
részvény
OTP törzsrészvény
Vízművek
részesedés

Társaság
megnevezése

2006. évi jegyzett
tőke változása

Számviteli
módosítás

Békés Mérnök Kft.

Értékesítve 2006.
évben

A kivezetés már
megtörtént

Gyomanedrődi
Liget Fürdő Kft.

2004. évben alakult

Nem

69.630.000

Gyomaszolg Ipari
Park Kft.

Változatlan

Nem

67.000

Magyar Cukor Rt.

Változatlan

Nem

OTP Rt.

Nincs adat

Nem

Vízművek Rt.

Növekedett

Nem

( Ft )
100.000
3.000.000

2.000
82.922.000

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2006 évi mérlegbeszámolóban a
követelések összege az alábbiakkal csökkentésre kerüljön:
1. helyiségbérleti díjak 165.600,- Ft –tal ( Orzságos Tel - Info Kft. ),
2. földhaszonbérleti díjak 307.555,- Ft –tal ( Csejti Vadásztársaság ).
Határidő: 2007. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
15. napirendi pont
A Kisebbségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás
Várfi András polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy az őszi helyhatósági választásokat
követően megalakult a településen a két kisebbségi önkormányzat, a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat és a Német Kisebbségi Önkormányzat. A két kisebbségi önkormányzattal az
együttműködési megállapodást felül kell vizsgálni és ezt követően Gyomaendőd Város
Önkormányzatának jóvá is kell hagynia. A bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolják.
Hozzászólás a képviselő-testület részéről nem volt, a határozati javaslatokat egyhangú, 16 igen
szavazattal támogatta és az alábbi határozatokat hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
56/2007. (II. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatával a
gazdálkodási feladatok ellátására kötött együttműködési megállapodást elfogadja.
Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
57/2007. (II. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendőd Város Önkormányzat Képviselő Testülete Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzatával a
gazdálkodási feladatok ellátására kötött együttműködési megállapodást elfogadja.
Határidő: azonnal
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16. napirendi pont
Városi Zene és Művészeti Iskola racionális működtetésének áttekintése
Várfi András polgármester elmondta, hogy fontos az iskolánál a megfelelő létszám tartása, tehát
maximális létszámot alakítsanak ki, de ze minden iskola tekintetében lényeges szempont. A
zeneiskolánál nagy problémát jelent, hogy az intézmény számára az alapfokú művészetoktatási
intézmények szakmai minősítési eljárása. 2007. március 31. napjáig a fenntartónak kezdeményeznie
kell az intézmény előminősítését. Az intézmény tárgyi feltételei adottak, a különböző tanszakok
eszközellátottsága megfelelő, azonban a foglalkoztatott pedagógusok többsége nem rendelkezik a
megfelelő szakirányú végzettséggel. A minősítési eljárás eredménye már 2007. szeptemberétől
meghatározza az intézmény további működtetésének az esélyét.
Hozzászólás a képviselő-testület részéről nem volt, a határozati javaslatot egyhangú, 16 igen
szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
58/2007. (II. 22.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Zene és Művészeti
Iskola racionális működtetésének biztosítása érdekében az alábbi intézkedéseket írja elő az
intézmény számára:
a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú mellékletének I. pontjában
meghatározott maximális létszámú csoportok kialakítása: zeneművészeti ágban 15
fő, más művészeti ágban 20 fő
A 2007/2008-as tanévtől kezdődően új csoportok indítására abban az esetben nyílik
lehetőség, ha a jelentkezők száma lehetővé teszi a Közoktatási törvényben
meghatározott maximális létszámú csoportok kialakítását.
Vidéki telephelyek működtetéséhez önkormányzati kiegészítő támogatás nem vehető
igénybe.
2007. szeptember 01. napjától az újonnan belépő tanulók csak egy tanszakon vehetik
igénybe az intézmény által biztosított képzést.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert, hogy az előminősítési eljárás eredményének ismeretében az intézmény
költségvetését és működtetésének további feltételeit vizsgálja felül, és a vizsgálat
eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Határidő: 2007. július 31.
Felelős: Várfi András polgármester
17. napirendi pont
Városi Zene és Művészeti Iskola alapító okiratának módosítása
Várfi András polgármester elmondta, hogy módosítani szükséges a Zeneiskola alapító okiratát, mivel
a majorett kifejezés, helyett a kortárstánc kifejezést kell használni, mert az alapfokú művészetoktatás
követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló rendelet a modern
kortárstánc megjelölést fogadja el. Ez szükséges a minősítési eljárás megindításához is.
Kérdés, észrevétel a jelenlévők részéről nem hangzott el, a képviselő-testület a határozati javaslatot
egyhangú, 16 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
59/2007. (II. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Zene- és Művészeti Iskola
290/1999. (X. 28.) KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 3.1. pontjában a Zeneművészeti Ág szövegrész törlésre kerül és helyébe az alábbi
szövegrész kerül:
Tanszakok

Maximális létszám székhelyen
75 fő
20 fő
20 fő
20 fő
5 fő
5 fő
5 fő
5 fő
5 fő
5 fő
30 fő
5 fő

- Klasszikus zene hangszeres tanszakai:

Zongora
Hegedű
Fafúvós:furulya,
fuvola
Rézfúvós:trombita,
klarinét,
szaxofon,
kürt,
harsona
Ütős
Gitár
Tangóharmonika

Klasszikus zene vokális tanszaka

magánének

10 fő

- Népzene hangszeres tanszakai:

Népi hegedű,
Citera
Dob- és más
ütőhangszerek
Szintetizátor

5 fő
5 fő
5 fő

- Jazz-zene hangszeres tanszakai:
- Elektroakusztikus zene hangszeres
tanszakai:
Zeneművészeti Ág összesen

5 fő
230 fő

Az alapító okirat 3.1. pontjában a Táncművészeti ág szövegrész törlésre kerül és helyébe az alábbi
szövegrész kerül:
2. Táncművészeti Ág
- Balett tanszak:
- Modern-kortárstánc tanszak
- Néptánc tanszak
- Társastánc tanszak:
Táncművészeti ág összesen

Maximális létszám - székhelyen
60 fő
80 fő
40 fő
40 fő
220 fő

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy
az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő: azonnal
18. napirendi pont
Óvodai és általános iskolai beíratás időpontja
Várfi András polgármester elmondta, hogy az óvodafenntartókkal és az általános iskolákkal
egyeztetve az óvodai és az általános iskolai beíratás javasolt időpontja Gyomaendrőd Város
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közigazgatási területén március 19., 20., 21. napok. Az óvodák és az általános iskolák kötelesek a
beíratás időpontját legalább harminc nappal korábban közzétenni. A beíratási időpontokat
megjelentetik a Gyomaendrődi Híradóban is és a honlapon is közzé teszik.
Kérdés, észrevétel a jelenlévők részéről nem hangzott el, a képviselő-testület a határozati javaslatot
egyhangú, 16 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
60/2007. (II. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város közigazgatási területén
működő óvodákban és általános iskolákban a 2007/2008-as nevelési- illetve tanévre történő
beíratást március 19., 20., 21. napok napokra rendeli el.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyidejűleg utasítja az óvodák és
általános iskolák vezetőit, hogy a beíratás időpontját - a helyben szokásos módon - tegyék
közzé.
Határidő: azonnal
Felelős: óvodák és általános iskolák intézményvezetői
19. Napirendi pont
Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Várfi András polgármester elmondta, a korábbi évekhez hasonlóan most is a költségvetési rendelet
elfogadásával egy időben kerülne sor a támogatási alapok pályázati kiírására. A pályázati alapok
valamint a kötött felhasználású támogatások összegét a költségvetési rendelet szabályozza.
Hozzászólás, vélemény a jelenlévők részéről nem volt, a polgármester felkérte a képviselőket a
határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
61/2007. (II. 22.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 2007. évi Ifjúsági
alap felhasználására.
A pályázat célja: Az ifjúsági alapból pályázat keretében támogatható az a szervezet vagy
magánszemély, aki az ifjúság szabadidejének kultúrált és hasznos eltöltésére olyan programmal
rendelkezik, amelyet a gyakorlatban legalább fél éve sikerrel alkalmaz.
A pályázat feltételei: pályázni csak kizárólag az erre a célra szolgáló pályázati adatlapon lehet, ha a
pályázat formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg a pályázatból kizártnak tekintendő. A
pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
A támogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem pályázhat. Politikai
tevékenységnek minősül a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja
szerint: közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői,
megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.
Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben az ifjúsági
alapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyév január 31. napjáig pénzügyi elszámolást nyújtottak be
a Képviselő-testületnek.
A pályázó az elnyert összeggel tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles elszámolni.
A pályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza
az elnyert összeg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást a 2003. évi XXIV. Tv 19. §.-a
alapján.

75

A pályázóknak az Önkormányzattal a támogatás folyósításáról megállapodást kell kötniük,
amely megállapodásban rögzíteni kell az elszámolás feltételeit és módját.
Adatlap igényelhető:

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadónál
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/ 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Továbbá a www.gyomaendrod.hu honlapról letölthető
A
pályázatok 2007. április 02. 12 óráig.
benyújtásának
határideje
2007. április 16-i Humánpolitikai Bizottság ülésén.
Elbírálási időpontja
Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó támogatásról a
Képviselő-testület a Humánpolitikai bizottság javaslata alapján 2007.
április 26-i testületi ülésen dönt.
A pályázati elbírálás eredményéről a pályázókat levélben értesítjük.
A
pályázatokat
a POLGÁRMESTERI HIVATAL
következő címre kérjük „Ifjúsági alap pályázat”
GYOMAENDRŐD, Szabadság tér 1. sz.
megküldeni
2./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 2007. évi Sport alap
felhasználására.
A pályázat célja: a településünkön működő olyan sportszervezetek támogatása, akik jelentős
eredményeket értek el a versenysportban, akik az utánpótlás nevelését is folyamatosan biztosítják. Új
sportágak beindításával is elősegítik a fiatalság egészségmegőrzését, a rendszeres testedzést. Jelentős
szerepet vállalnak a testkultúra, az egészséges életmód népszerűsítésében.
A pályázók köre: Gyomaendrőd Városban működő, bírósági bejegyzéssel rendelkező
sportszervezetek és sporttevékenységet folytató alapítványok.
A pályázat feltételei: pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló pályázati adatlapon lehet, ha a
pályázat formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg a pályázó a pályázatból kizártnak
tekintendő. Csak bírósági bejegyzéssel rendelkező sportszervezet pályázhat. Az önkormányzati
támogatásban részesülő sportszervezetek sportolói a bajnokságokon és versenyeken Gyomaendrőd
Város címerével ellátott sportruházatban kötelesek részt venni, ide nem értve az egyedi készítésű
sportruházatot. Az igényelt támogatási összeget féléves bontásban szíveskedjenek a pályázatban
feltüntetni.
A támogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem pályázhat. Politikai
tevékenységnek minősül a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja
szerint: közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői,
megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.
A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
Azok a sportszervezetek részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben a sportalapból
elnyert összeg felhasználásáról tárgyév január 31. napjáig pénzügyi elszámolást valamint
tevékenységükről szakmai beszámolót nyújtottak be a Képviselő-testületnek.
Pályázatból kizártnak tekintendő az a sportszervezet, amelynek 90 napot meghaladó
köztartozása van.
A pályázati laphoz kérjük csatolni az APEH, valamint a helyi önkormányzati adóhatóság által kiadott
igazolást miszerint a sportszervezetnek nincs köztartozása.
A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról a tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles
pénzügyi elszámolást és a szakmai tevékenységéről szóló beszámolót benyújtani a Képviselő-testület
részére. A pályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza
az elnyert összeg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást 2003. évi XXIV. Tv 19. §.-a alapján.
A pályázóknak az Önkormányzattal a támogatás folyósításáról megállapodást kell kötniük,
amely megállapodásban rögzíteni kell az elszámolás feltételeit és módját.
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Adatlap igényelhető:

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadónál
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/ 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Továbbá a www.gyomaendrod.hu honlapról letölthető
A
pályázatok 2007. április 02. 12 óráig.
benyújtásának határideje
2007. április 16-i Humánpolitikai Bizottság ülésén.
Elbírálási időpontja
Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó támogatásról
a Képviselő-testület a Humánpolitikai bizottság javaslata alapján 2007.
április 26-i testületi ülésen dönt.
A pályázati elbírálás eredményéről a pályázókat levélben értesítjük.
A
pályázatokat
a POLGÁRMESTERI HIVATAL
következő címre kérjük „Sport alap pályázat”
GYOMAENDRŐD, Szabadság tér 1. sz.
megküldeni
3./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 2007. évi “Civil
szervezetek támogatási alap” felhasználására.
A pályázat célja: Az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb közösségi
művelődési célok és annak színteréül is szolgáló civil szervezetek támogatása..
A pályázók köre: A bíróság által nyilvántartásba vett, társadalmi szervezetek és alapítványok
(kivéve a pártokat, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezeteket, a biztosító
egyesületeket, valamint az egyházakat) melyek az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket
ténylegesen folytatják és - a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja
szerint - nem folytatnak közvetlen politikai tevékenységet, továbbá a megvalósítandó tevékenységük
megfelel az önkormányzat kiemelt közművelődési és közösségi céljainak.
(Kivétel: sporttevékenységet folytató szervezetek vagy magánszemélyek.)
Tevékenységi kör szempontjából a pályázatok között előnyt élvez az a pályázó szervezet, aki
tevékenységével jelentősen növeli a város hírnevét, hagyományokkal rendelkezik, magas színvonalon
végzi tevékenységét, karitatív jellegű, a lakosság aránylag nagy létszámának biztosít tartalmas
kulturált szabadidő eltöltést.
A pályázat feltételei: pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adatlapon lehet, ha a pályázat formai
és tartalmi követelményeknek nem felel meg a pályázatból kizártnak tekintendő. A támogatási alapra
politikai tevékenységet folytató szervezet nem pályázhat. Politikai tevékenységnek minősül a
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja szerint: közvetlen politikai
tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi
önkormányzati választáson jelölt állítása.
Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben a civil szervezetek
pályázati alapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyév január 31. napjáig pénzügyi elszámolást
valamint 100 e Ft támogatási összeg felett tevékenységükről szakmai beszámolót nyújtottak be a
Képviselő-testületnek.
A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
Pályázatból kizártnak tekintendő az a civil szervezet - 100 ezer Ft támogatási összeg felett - amelynek
90 napot meghaladó köztartozása van, illetve az Önkormányzat felé adótartozása van A pályázati
laphoz kérjük csatolni az APEH, valamint a helyi önkormányzati adóhatóság által kiadott igazolást
miszerint a civil szervezetnek nincs köztartozása.
A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles pénzügyi
elszámolást és 100.000.-Ft támogatási összeg felett a pénzügyi elszámolás mellett a szakmai
tevékenységéről is beszámolót benyújtani a Képviselő-testület részére.
A pályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az
elnyert összeg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást 2003. évi XXIV. Tv 19. §.-a alapján.
A pályázóknak az Önkormányzattal a támogatás folyósításáról megállapodást kell kötniük, amely
megállapodásban rögzíteni kell az elszámolás feltételeit és módját.
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Adatlap igényelhető:

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadónál
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/ 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Továbbá a www.gyomaendrod.hu honlapról letölthető
A
pályázatok 2007. április 02. 12 óráig.
benyújtásának határideje
2007. április 16-i Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Elbírálási időpontja
Esélyegyenlőségi Bizottság ülésén.
Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó támogatásról
a Képviselő-testület a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján 2007. április 26-i testületi
ülésen dönt.
A pályázati elbírálás eredményéről a pályázókat levélben értesítjük.
A
pályázatokat
a POLGÁRMESTERI HIVATAL
következő címre kérjük „Civil szervezetek alap pályázat”
GYOMAENDRŐD, Szabadság tér 1. sz.
megküldeni
Határidő:
A pályázat közzététele azonnal
Felelős:
Várfi András polgármester
20. Napirendi pont
Gyomaendrődi fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására pályázat kiírása
Várfi András polgármester elmondta, a város szerény lehetőségéhez képest próbál támogatást
nyújtani a helyi fiatalok felsőfokú tanulmányaihoz. Az önkormányzat annak idején úgy határozott,
hogy nem csatlakozik a Bursa Hungarica Ösztöndíj rendszerhez, mert ennél a pályázati kiírásnál nem
mi határozzuk meg a feltételeket. Ezért inkább úgy döntött a képviselő-testület, hogy gyomaendrődi
fiatalok főiskolai tanulmányai segítésére tanulmányi ösztöndíjat alapít. Olyan gyomaendrődi fiatalokat
támogat felsőfokú tanulmányaik megszerzésében, akik tanulmányaikat befejezve visszatérnek a
településre, és itt szeretnének a szakmájukban dolgozni. Az ösztöndíjat tanévenként két fiatal kaphatja,
havi 8000 Ft/fő/hó félévenként egy összegben 40.000 Ft összegben. Nyilván, hogy a pályázó fiatalok
megpróbálják vállalni a pályázati feltételek teljesítését, viszont látni kell azt, hogy rajtuk kívül álló
okok miatt a városba történő elhelyezkedést, a szakmájukban való dolgozást esetleg majd nem tudják
teljesíteni.
Jó lenne, ha a városban sikerülne megállítani a lakosságszám csökkenését.
Felkérte a képviselőket támogassák a pályázat kiírását az előterjesztésnek megfelelően.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
62/2007. (II. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 2007/2008-as
tanévre felsőoktatási intézménybe felvett gyomaendrődi fiatalok számára havi 8000,- Ft/fő/hó
összegben félévenként egy összegben kifizetésre kerülő 40.000,- Ft tanulmányi ösztöndíj
elnyerésére a következő pályázati feltételekkel:
• A Képviselő-testület csak olyan felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalt támogat aki
gyomaendrődi lakos,
• aki olyan felsőfokú tanulmányokat folytat, mely a tanulmányok befejeztével a
településen is hasznosítható,
• elsőéves hallgató esetén a második félévre csak akkor kaphat támogatást ha eredményes
első félévet zárt és a tanulmányi átlaga nem rosszabb a közepesnél, második és további
évfolyamok esetén az előző félév átlaga a közepest eléri,
• kötelezettséget vállal, hogy tanulmányai befejeztével legalább a támogatás
igénybevételének megfelelő időtartamig Gyomaendrődön kíván dolgozni,
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• több pályázó esetén a fenti feltételek meglétekor a szülők szociális körülményei döntik
el a pályázatot,
• a pályázat nyerteseivel Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megállapodást köt az ösztöndíj folyósításával kapcsolatban.
A pályázathoz csatolandó:
• a szülők kereset-igazolása,
• igazolás, hogy felsőfokú intézménybe felvételt nyert, vagy már felsőbb
évfolyamokra beiratkozott,
• nyilatkozat, hogy a pályázat elnyerése esetén az önkormányzattal megállapodást
köt.
A pályázat beadási határideje: 2007. szeptember 30.
A pályázat elbírálása: 2007. októberi Képviselő-testületi ülés.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert, hogy a 2007. évi felsőfokú felvételi eljárás befejezése után – felvételi
eredmények ismeretében - a pályázat közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: 2007. július 31.
Felelős: Várfi András polgármester
21. Napirendi pont
Dr. Szendrei Géza kézirata kiadásának önkormányzati támogatása
Várfi András polgármester elmondta, néhány éve meghonosodott, hogy az önkormányzat támogatja
egy-egy szerző művének kiadását. Az elmúlt évben az endrődi születésű Bella János verseskötetének
kiadását támogatták.
A határozati javaslat szerint Dr. Szendrei Géza az 1956-os Gyomai és Endrődi eseményeket
feldolgozó kéziratának kiadását támogatnák 300.000 Ft-al a 2007. évi Civil Alapból, mely támogatás
biztosítása fejében az önkormányzat a megjelent könyvből 100 példányra tart igényt.
Felkérte a képviselőket támogassák a kézirat kiadását az előterjesztésnek megfelelően.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
63/2007. (II. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Szendrei Géza 1196
Budapest Petőfi u. 147/A sz. alatti lakos kérelmének helyt ad, a 2007. évi Civil Alapból
300.000.- Ft-tal támogatja Gyomai, Endrődi, Környékbeli események 1956. című kéziratának
kiadását 200 példányszámban. Az anyagi támogatás biztosítása fejében az Önkormányzat a
megjelent könyvből 100 példányra igényt tart.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert, hogy a 2007. évi költségvetés tervezésekor az összeget vegye figyelembe.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert, hogy a könyvkiadással kapcsolatban keresse meg a Kner Nyomda Zrt.-t és a
szükséges szervezési intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2007. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
22. Napirendi pont
A Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 2006. évi tevékenységéről készült beszámoló
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Várfi András polgármester köszöntötte Szonda Istvánt a tájház vezetőjét, majd elmondta, a szakmai
beszámolóból is az állapítható meg, hogy szép munka folyik a tájházban, Szonda István igen nagy
szakértelemmel végzik a munkáját, érdemes megismerkedni az ottani gyűjteménnyel és kiajánlani
mások számára.
Szonda István tájház vezető az elmúlt évben az intézményben folytatott szakfelügyeleti vizsgálat
megállapításra hívta fel a Tisztelt képviselők figyelmét. A megfelelő raktár kialakításán már most el
kellene gondolkodni, hogy milyen lehetőség mutatkozik egy szakszerű raktár létrehozására. A tájház
működési engedélyének rendezésére már három éve, hogy megtették a lépéseket, beadták a módosítást
a minisztérium felé. A szakfelügyeleti vizsgálat megállapítása volt továbbá, hogy egy segédmunkaerő
foglalkoztatására lenne szükség, legalább egy fél állásban történő munkavállaló alkalmazásával,
hiszen a gyűjtemény folyamatos látogatottságának biztosítása csak így oldható meg.
Továbbiakban szólt még arról, hogy tervei között szerepel, melynek megvalósításán szintén közösen
kellene elgondolkodni, hogy a város épített örökség védelme hogyan valósulhatna meg. Erre többféle
lehetőség is van. Egyrészt, hogy bizonyos épületeket védettség alá vesz a képviselő, testület, ami nem
lenne rossz dolog, de nem lehet túlzásba vinni a védettséget. Viszont, ha egy hiteles képet akarunk
kapni a településünk múltjáról és jelenéről, akkor érdemes lenne egy olyan adatbázist létrehozni, ami
az arra méltó épületek adatait tartalmazná. Tehát ne lehessen bontási engedély kiadni úgy a városban,
hogy azt megelőzően a múzeum szakembere- aki felhatalmazást kapna erre – az épületet lefotózhassa.
A maga részéről érdemesnek tartaná ezt a folyamatot elindítani, amelynek eredményeként akár tíz év
után egy olyan képes adatbázisa lenne a városnak, amelyből fel tudnák eleveníteni, hol milyen
épületek, városrészek voltak, azok hogy néztek ki.
Hangya Lajosné bizottsági elnök véleménye szerint egyre érdemibb munka folyik a tájházban,
Szonda István muzeológus nagyon hozzáértően látja el feladatát. Ma még élnek itt a településen olyan
idős emberek, akik biztos szívesen adnának különböző tárgyakat a múzeum gyűjteményébe, viszont a
raktározás nem megoldott. Ezen feltétlen el kell gondolkodnunk. Esetleg megoldás lehetne, hogy egy
erre a célra érdemesnek tartott régi házat megvenne az önkormányzat, amiből aztán akár helytörténeti
gyűjteményt is ki lehetne alakítani.
Jó dolognak tartotta, hogy a debreceni egyetem néprajzos hallgatói itt töltik a gyakorlati idejüket és
segítenek a leltározásba, a szakmai dolgokba. Azáltal, hogy Szonda István „idehozza” városunkba
ezeket a tájházi szakembereket, akikkel együtt különböző rendezvényeket tartanak, a város turisztikai
kitörési pontját is jelenthetné.
Szonda István úr figyelmébe ajánlotta, hogy a közelmúltban Hódmezővásárhelyen az Alföldi
Galériában látta Szent Tibor: Tanyákról készült nagyon érdekes fénykép kiállítását, melyet
érdemesnek tartott városunkba is elhozni és bemutatni az itt élőknek.
Szabó Balázsné bizottsági elnök a helyi muzeális értékű épületek kapcsán elmondta, hogy felkereste
családját egy muzeológus, aki az országban található még valamilyen állapotban meglévő
téglagyárakról készítene egy fénykép kiállítást. A muzeológus fényképsorozatot készített a
tulajdonukban lévő téglagyárról, melynek kapcsán elmondta, hogy ennek értéke felbecsülhetetlen. Ez
kétségtelenül igaz lehet, hiszen az országban ehhez foghatót még sehol sem látott.
Ehhez kapcsolódóan kérte a képviselő-testület és a jelenlévők segítségét abban, hogy ha valaki
rendelkezik a téglagyárról szóló kézirattal, fényképpel, esetleg tárgyakkal azt jutassák el vagy hozzá,
vagy Szonda Istvánnak a tájházba.
Szonda István tájház vezető a hozzászólásokra reagálva elmondta, a vándorkiállítás megszervezésnek
nem lenne akadálya, de jelenleg azt a helyszűke miatt nem tudja megoldani. Ma még gondot jelent az
is, hogy a tavaszi kiállítást hol fogja megrendezni, amely az országos hírű endrődi szőttes
bemutatásáról szólna.
A szeghalmi muzeológus kollégájával már beszéltek erről a téglagyári fényképkiállítás jelentőségéről.
2008-2009-es munkatervükbe tervezik beépíteni, hogy Dévaványa, Szeghalom és Gyomaendrőd
gyűjteményei összeállítanak egy a körzeten belüli téglagyárakról egy ismertető anyagot, és azt
vándorkiállítás formájában a bemutatják a megyében.
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Várfi András polgármester örült annak, hogy a téma kapcsán több javaslat és kérés is
megfogalmazódott, melyeket írásba is le kell fektetni, és azokat az érintett bizottságnak megtárgyalni.
Igen is szükséges, hogy a kultúráról is több szó essék. A város kulturális koncepcióját is ennek mentén
újra át kell dolgozni. A közösségi házat pedig programokkal fel kell tölteni, olyan kiállításokat
szervezni, amelyek vonzzák majd a látogatókat.
További hozzászólás hiányában javasolta a testületnek a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
64/2007. (II. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szonda István a Tájház és
Helytörténeti Múzeum vezetőjének beszámolóját a 2006. évi munkájáról.
Határidő: azonnal
23. Napirendi pont
Tájékoztató a sportszervezetek beszámoltatásáról
Várfi András polgármester elmondta, az írásos tájékoztatóban felsorolásra került az a 16
sportszervezet, akik az elmúlt évben támogatásban részesültek, így kötelesek eredményeikről
beszámolni. Közülük a Gyomaendrődi Motocross SE az előírt határidőre nem nyújtotta be a szakmai
beszámolót, mert az egyesület vezetője jelenleg külföldön tartózkodik, viszont vállalta, hogy a
pénzügyi elszámolást február 28. napjáig pótlólag benyújtja.
A véleményező bizottság javasolta a beszámolók elfogadását azzal a javaslattal kiegészítve, hogy
sportszervezetek a jövőben egységes szempontrendszer alapján tegyenek eleget beszámolási
kötelezettségüknek.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
65/2007. (II. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2006. évben
önkormányzati
támogatásban
részesülő
sportszervezetek
szakmai
beszámolási
kötelezettségéről készített tájékoztatót.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi szempontok szerint
határozza meg a támogatásban részesülő sportszervezetek által benyújtandó szakmai
beszámoló tartalmát:
- a beszámoló terjedjen ki az egyesületi célok, tagság, taglétszám, az éves költségvetés, az
adott évi versenyeken való részvétel és elért eredmények bemutatására.
Határidő: azonnal
24. Napirendi pont
Tájékoztató a szennyvíz beruházást követő csatornahálózatra történő rákötési arány tényleges
teljesüléséről
Várfi András polgármester elmondta, a szennyvízrákötési arány Gyomaendrődön 94,8 %, ennek
alapján elmondható, hogy az önkormányzatunk teljesítette az állami támogatás igénybevételénél
vállalt 90 %-os rákötési arányt.
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Felkérte a képviselőket a tájékoztatóban foglaltak jóváhagyására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
66/2007. (II. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a szennyvíz beruházást követő
csatornahálózatra történő rákötési arány tényleges teljesüléséről szóló tájékoztatót
jóváhagyta.
Határidő: azonnal
25. Napirendi pont
Az endrődi városrészközpont rendezésére kiírandó tervpályázat tervezési programja
Várfi András polgármester elmondta, Gyomaendrőd 25 éves, 25 éve, hogy a két község, Gyoma és
Endrőd egyesült. Ezt követően fejlődött a város, az elmúlt hónapokban megjelent menedzser magazin
szerint nem is olyan rosszul. Itt azonban nem szabad megállni, tovább kell haladni a fejlődés útján.
Az előterjesztés szerint az endrődi városközpont rendezésére is tervet kell készíteni, melynek célja,
hogy ne egypólusú legyen a város, hanem bármelyik részéről ideérkezők számára egyformán tetszetős
legyen. A tervezési területet a Hídfő utca-Fő út-Szabadság utca-Selyem út-Apponyi út-Polányi Máté
utca-Blaha Lujza utca-Hősök tere (külső beépítésének vonala) által határolt részen célszerű kijelölni,
kiterjesztve a Kirendeltség és a Hídfő Étterem teljes területével.
Az információk szerint városkép rehabilitációra nagyobb összegű pályázat kerül majd kiírásra, melyre
pályázni csak akkor tudunk, ha a kész terv rendelkezésünkre áll.
Megkérdezte a képviselőket, jelenlévőket van e kérdésük, észrevételük a napirendi ponthoz.
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangú, 16 igen szavazattal
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
67/2007. (II. 22.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az alábbi szempontok szerint fogadja el az endrődi
városrészközpont rendezése részletes tervezési programjának kidolgozását:
 A forgalmi szabályozás kialakítása/átszervezése a tervezési területen– emelt szegélyek,
leálló sávok, parkolók, esetleges körforgalom és egyéb forgalmi átalakítások;
 A helyi autóbuszjárat megállóinak kialakítása a Rózsahegyi Kálmán K. Ált. Iskola
biztonságos megközelítése érdekében, továbbá a Fő út–Apponyi úti buszmegálló(k)
áthelyezése;
 Kerékpárút tervezése a még lefedetlen területeken az általános iskola biztonságos
megközelítése érdekében, valamint a Fő úti és az Öregszőlőbe vezető kerékpárutak
összekötésének megoldása;
 Gyalogjárdák és sétányok kialakítása;
 Csapadékvízelvezető-rendszer rekonstrukciója;
 a zöldfelületek rendezése kertépítészeti megoldásokkal, (javasolt növénytelepítés,
burkolatok kialakítása, utcabútorok elhelyezése, térvilágítás, vízjáték, térplasztika, stb.
javaslata);
 a piactér távlati, egyéb hasznosításának javaslata
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A Hősök terét körülölelő helyi építészeti értékek felújításának, kiemelésének, javaslata,
konkrétan a Polgármesteri Hivatal Kirendeltség épülete és kertje, továbbá a Hídfő
Étterem épülete és kertje díszvilágítási javaslatok

II.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a tervezési területet a Hídfő utca-Fő út-Szabadság
utca-Selyem út-Apponyi út-Polányi Máté utca-Blaha Lujza utca-Hősök tere (külső
beépítésének vonala) által határolt részen kijelöli ki, kiterjesztve a 6297 hrsz-ú (PH
Kirendeltség), a 6270 hrsz-ú (Hídfő Étterem), és a 6867 hrsz-ú (’Nostra’) ingatlanok teljes
területével.
III.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a további egyeztetések,
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
26. Napirendi pont
Gyomaendrőd, Fő úti gyalogátkelőknél létesített sárga villogó veszélyt jelző készülékek
üzemeltetésére vonatkozó KÖZÚT KHT. javaslat
Várfi András polgármester az érdeklődők tájékoztatására elmondta, a Közút Kht. javaslattal élt az
önkormányzatunk felé a 4231. sz. közút Fő úti szakaszán, 2005. évben létesített 4 db gyalogátkelőhely
középsziget „sárga villogó veszélyes helyre figyelmeztető készülék” közös üzemeltetésére
vonatkozóan.
A bizottság elnöki munkacsoport, majd a véleményező bizottság is úgy értékelte, hogy a Kht. nem áll
olyan pozitívan a városhoz, hogy az alapján az önkormányzat is pozitívan reagálna erre a kérdésre,
ezért az a javaslatuk, hogy a testület ne támogassa a Kht. kérését.
Megkérdezte a testület tagjait, majd az érdeklődőket van a hozzászólásuk a napirendi ponthoz.
Dezső Zoltán fontosnak tartotta elmondani, hogy annak idején a megyei közgyűlés ülésén felvetette a
megyei rendőrkapitánynak, hogy a város önkormányzata véleményének kikérése nélkül került sor a Fő
úton a járdaszigetek kiépítésére és a villogó veszélyt jelző készülékek elhelyezésére, melynek
következtében igen csak balesetveszélyessé vált ez az útszakasz. Akkor a rendőrkapitány úr ígéretet
tett arra, hogy ez az ügyet ki fogja vizsgálni, mivel a rendőrséget sem kérdezte meg a Kht arról, hogy
forgalomszervezési szempontból ez mennyire célravezető.
Mindezek alapján meglepő számára, hogy ezek után a Kht. ilyen kéréssel él az önkormányzat felé. Kb.
10 éve kéri már a városvezetés a Kht-tól, a különböző csomópontok átépítését, az átmenő forgalmat
bonyolító utak rendbetételét, szegélykő építést, de sok esetben még válaszra sem méltatták.
Véleménye szerint a válaszlevél megadásakor érzékeltetni kellene velük, hogy a városnak továbbra is
szüksége van biztonságos közlekedésre, jó minőségű utakra, és pozitív hozzáállásra a Közútkezelő
Kht. részéről.
Dr. Kovács Béla képviselő a témához kapcsolódóan megkérdezte, az endrődi városrészközpont
rendezésével együtt nem lehetne e megoldani a Bajcsy u- Fő út kereszteződésében a körforgalom
kiépítését. A járdaszigetek visszabontásával így sokkal biztonságosabban lehetne közlekedni.
Várfi András polgármester egyetértett a felvetéssel, de véleménye szerint ezt a dolgot különálló
kellene kezdeményezni a Közútkezelő Kht-nál. Ennek előkészítését a városüzemeltetési osztály el
fogja végezni.
További a témához tartozó hozzászólás, felvetés nem volt, javasolta a bizottság által elfogadásra
javasolt határozati javaslat elfogadását, amely szerint a képviselő-testület nem támogatja a
Közútkezelő Kht. javaslatát.
A képviselő-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
68/2007. (II. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő–testülete a Magyar Közút Állami Közútkezelő, Fejlesztő,
Műszaki és Információs Közhasznú Társaság, Békés Megyei Területi Igazgatósága (5600
Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.) által a 4231. sz. közút Fő úti szakaszán, 2005. évben létesített
4 db gyalogátkelőhely középsziget „sárga villogó veszélyes helyre figyelmeztető készülék” és
a Blaha Lujza utcán 2006. évben létesített 1 db berendezés esetében, összesen 5 db „sárga
villogó veszélyes helyre figyelmeztető készülék” közös üzemeltetésére vonatkozó javaslatát
nem támogatja.
Határidő: azonnal
27. Napirendi pont
Döntés a mezőőri állás betöltésére beérkezett pályázatokról
Várfi András polgármester elmondta, mint emlékezetes a képviselő-testület decemberi ülésén döntött,
egy fő mezőőri állás pályázati úton történő betöltéséről.
A kiírt pályázatra 10 fő nyújtotta be jelentkezését, és csatolta a szükséges iratokat, melyet a
bizottságelnökök értékeltek a pályázati kiírás alapján. A pályázati kiírásnak teljes mértékben három fő
felelt meg.
Az összes körülmény figyelembevételével a Bizottságelnökök Smíri Sándor Gyomaendrőd, Népliget
út 6. szám alatti lakost tartják alkalmasnak és javasolják az állás betöltésére 2007. március hó 1.
napjától. A bizottság elnökök javaslatát a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság is támogatta.
Megkérdezte a testület tagjait van e kérdésük, észrevételük.
Putnoki László képviselő véleménye szerint a jövőben egy-egy álláshelyre történő kiválasztásnál
olyan személyt kellene támogatni, aki fiatal, több gyermekes.
Megítélése szerint jelen döntésnél is ezt a szempontot kellene elsődlegesnek tekinteni.
További hozzászólás nem volt, a képviselő-testülete a mezőőrként javasolt személy alkalmazását a
képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
69/2007. (II. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Smíri Sándor Gyomaendrőd, Népliget út 6. szám
alatti lakos pályázatát elfogadja, 2007. március 1. napjától mezőőrként alkalmazza.
Az illetményt a közalkalmazotti törvénynek megfelelően, három hónap próbaidővel határozza
meg.
Határidő: 2007. március 1.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester gratulált a jelenlévő Smíri Sándor úrnak, és eredményes munkát kívánt.
A Putnoki képviselő úr felvetésére tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a közterület felügyelői állás
betöltésére kiválasztott Nagy Tibor 38 éves három gyermekes családapa.
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28. Napirendi pont
Önkormányzati szövetségi tagság felülvizsgálata
Várfi András polgármester elmondta, a véleményező bizottságok részéről javaslatként fogalmazódott
meg, miszerint 2007. január 1. napjával javasolják a képviselő-testületnek felmondani a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetségében fennálló tagsági viszonyát, és ezzel egyidejűleg
kinyilvánítani a belépési szándékát a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe.
A javaslatot a maga részéről annyiban javasolta módosítani, miszerint a TÖOSZ tagságból való
kilépésre 2007. június 30. napján kerüljön sor, addig vegyünk részt a munkájában, tekintettel arra,
hogy az önkormányzati szövetségek jelenleg átalakulás alatt állnak, viszont érdemes mindegyikből a
számunkra hasznos információkat megszerezni. Ezzel egyidejűleg nyilvánítsák ki belépési
szándékukat a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe.
Megkérdezte a képviselőket, a jelenlévőket van e észrevételük, esetleg eltérő javaslatuk.
Hozzászólás hiányában kérte a képviselőket, hogy elsőként az általa tett módosító indítványról
szavazzanak.
A képviselő-testület a módosító javaslatot egyhangú, 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
70/2007. (II. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 30. napjával felmondja a
Települési Önkormányzatok Országos Szövetségében fennálló tagsági viszonyát. Egyidejűleg
kinyilvánítja belépési szándékát a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe.
A Képviselő-testület felkéri Várfi András polgármestert a kilépéssel és a felvétellel
kapcsolatos további intézkedések megtételére.
Határidő: 2007. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
29. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület kérelme
Várfi András polgármester elmondta, az egyesület elnöke kérelemmel fordult a Képviselőtestülethez, melyben leírta, hogy az egyesület az idén 60. éves Endrődi Cipész Kisipari Szövetkezet
egykori dolgozói előtt kíván tisztelegni ünnepi megemlékezés megszervezésével, melyhez kérnék az
önkormányzat erkölcsi és 400.000 Ft összegű pénzügyi támogatását.
Személy szerint nagyon tiszteli az endrődi csizmadia mesterségen alapuló cipész múltat, mely
hagyomány jó lenne, ha a városban fennmaradna, megemlékeznének róla.
A kérelem megtárgyalása során a bizottság elnöki munkacsoport, valamint az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi bizottság úgy foglalt állást, hogy a kért 400.000 Ft összegű
támogatást ilyen formában nem javasolják biztosítani. Számtalan hasonló kezdeményezés lehetne
még, amelyre szívesen oszthatna anyagi támogatást a képviselő-testület, viszont az egyesületnek meg
van a lehetősége arra, hogy a civilszervezetek támogatási alapjára pályázatot nyújtson be.
Megkérdezte a képviselőket, van e kérdésük, észrevételük.
Putnoki László képviselő, az egyesület titkáraként el kívánta mondani, hogy az egyesület által
szervezendő rendezvény iránt igen nagy az érdeklődés, mely 2007. július 28-án kerülne
megrendezésre. Terveznek filmvetítést, fejlődéstörténeti kiállítást, az akkori cipészmunkások életét
bemutató kiállítást. A Polgármester úr által említett pályázati lehetőséggel élni fognak.
Bejelentette, hogy tartózkodni fog a szavazás során.

85

Jakus Imre képviselő elmondta, emlékezete szerint a civilszervezetek pályázati alapjára jelöltet állító
szervezetek nem pályázhatnak. Nehogy e miatt kizárásra kerüljön az egyesület.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a képviselő-testület a közelmúltban módosította a
közművelődésről szóló rendeletet, amely alapján politikai tevékenységnek csak azt minősítik, ami a
megyei önkormányzati képviselő választásig terjed. Mint emlékezetes akkor éppen egy helyi egyesület
– a mozgáskorlátozott egyesület – kapcsán került sor a rendelet módosítására.
Összegezve a helyi rendelet alapján a Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület pályázhat a
civilszervezetek alapjára.
Szonda István múzeológus felajánlotta az egyesületnek a segítségét, a tervezett kiállítások
összeállításához.
Gellai Józsefné képviselő a témához kapcsolódóan megkérdezte, a város készül e 25. éves jubileumi
évforduló megünneplésére.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, igen az előkészületek már megkezdődtek, de a konkrét
időpont még nem került megjelölésre.
További a témával kapcsolatos hozzászólás nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket hozzák
meg döntésüket a határozati javaslatban leírtak szerint.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
71/2007. (II. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város
Fejlődéséért Egyesület kérelmét, melyben rendezvény megtartásához pénzügyi támogatást kért
forráshiány miatt elutasítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete örömmel veszi és erkölcsileg
támogatja a Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület kezdeményezését, melyben városunk
fejlődésében és az emberek életében jelentős szerepet betöltő szövetkezetről kíván
megemlékezni, így csatlakozva a „25 éves Gyomaendrőd” rendezvénysorozathoz.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a Gyomaendrőd Város
Fejlődéséért Egyesület figyelmét, hogy a Civil szervezetek támogatási alapjára benyújtott
pályázatával e rendezvény megtartásához önkormányzati anyagi támogatást szerezhet.
Határidő: azonnal
30. Napirendi pont
Templárius Alapítvány kérelme
Várfi András polgármester elmondta, a közösségi házat működtető alapítvány kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, amely szerint a ház működtetését a megállapított önkormányzati támogatás nem
fedezi, ezért kérnék a közművelődési megállapodás módosítását. A módosítás során csökkenne a ház
nyitvatartási ideje, továbbá a terembérleti díjak 8%-al emelkednének március 1. napjától. Ugyanakkor
az önkormányzati támogatás havi 190.000 Ft összege 2007. január 1-től visszamenőleg 233.000 Ft-ra
emelkedne, melynek utalása minden hónap első napján történne. Az önkormányzat költségvetés
tervezetébe a kért emelt összegű támogatás került beállításra.
A véleményező bizottságok javasolták a képviselő-testületnek a kérelem támogatását, a határozati
javaslatban leírtak szerint.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
72/2007. (II. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Templárius Alapítvány kérelmének
helyt ad: a közművelődési megállapodást az alábbiak szerint módosítja:
- A Közösségi Ház nyitvatartása 2007. március 01. napjától hétköznap 13,,00 17,00 óra, mely
időtartam alatt személyesen vagy a 66/386-917 telefonon ügyeletet tart. A nyitvatartási időn
felül előzetes bejelentkezés alapján igény szerint tart nyitva a Közösségi Ház.
A terembérleti és eszközbérleti díjak összege 2007. március 01. napjától:
hétköznap
620 Ft/óra
Rendszeresen
működő csoportok
hétvégén
3.580 Ft/alkalom
Szervezetek, pártok, hétköznap
790 Ft/óra
alapítványok,
Hétvégén
2.050 Ft/óra
egyesületek,
egyházak,
más
intézmények
Tanfolyamok
hétköznap
1.020 Ft/óra
hétvégén
1.755 Ft/óra
Családi
hétköznap
1.750 Ft/óra
rendezvények
hétvégén
2.180 Ft/óra
Termékbemutató,
kereskedelem,
céggyűlés
3.060 Ft/óra
Eszközbérleti díjak
asztal
295 Ft/db/nap
szék
115 Ft/db/nap
Fénymásolás
22 Ft/oldal
Telefondíj
Helyben
22 Ft/perc
Körzeten belül
45 Ft/perc
Körzeten kívül
65 Ft/perc
Mobil
116 Ft/perc
o 2007. január 01. napjától az önkormányzati támogatás összege 233.000.-Ft/hó.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert, hogy a határozatnak megfelelően a közművelődési megállapodás módosításáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
31. Napirendi pont
Anipharma Kft. kérelme
Várfi András polgármester köszöntötte a kft. képviseletében jelenlévő Dr. Annaházi László
ügyvezető urat, majd elmondta, a Kft. kérelemmel élt az önkormányzat felé, melyben a Polgármesteri
Hivatal Kirendeltsége idős épületszárnya előtti területet szeretnék megvásárolni, amely korábban
helytelenül 800 m2-nek lett felbecsülve, viszont a változási vázrajz adatai alapján a valóságban 1556
m2-t tesz ki. A Kft. által ajánlott vételár 1200 Ft/m2+ÁFA. A véleményező bizottságok által javasolt
vételár 1500 Ft/m2+ÁFA.
Megkérdezte a képviselőket, majd a Kft. képviselőjét van e kiegészítésük, kérdésük a napirendi
ponthoz.
Dr. Annaházi László ügyvezető elmondta, a korábbiakban is már jelezte, hogy a várt összegnél
magasabb összegbe kerül annak a rendelőnek és állatgyógyszertárnak a kialakítása, amelyet a
megvásárolt ingatlanra terveztek megvalósítani, ezért erre tekintettel kérné, hogy a szóban forgó
ingatlan vételárát az általuk javasolt összegben határozza meg a testület.
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Putnoki László képviselő aziránt érdeklődött, hogy miért ilyen nagy a különbség a m2-ek között, és
miért nem nyílt pályázati eljárás keretében kerül az ingatlan értékesítésre.
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatásként elmondta, a szóban forgó ingatlan az endrődi kirendeltség
épületének része volt, mely a leválasztás után került meghirdetésre, és vásárolta meg Dr. Koleszár
József. Az ingatlan egyik részében az Anipharma Kft-vel közösen állatgyógyszertárat működtettek, a
másik része lakásként működött. Ezt követően Dr. Koleszár József elköltözött, a Kft. pedig átvette tőle
a tevékenységet. Tudni kell azt, hogy már az eredeti kiíráskor is az volt az önkormányzat döntése,
hogy csak olyan célra adják el ezt az ingatlanrészt, amely illeszkedik a településrész életéhezálltagyógyászati készítmények forgalmazása. Ezáltal jelenleg egy eléggé behatárolt helyzetben van a
képviselő-testület, mivel meghatározott tevékenység folytatódik tovább, így a pályázatot nem tudja
kiírni. Az előzetes bizottsági tárgyalások során az előző testületnek és a jelenleginek is az volt a
véleménye, hogy ezt a tevékenységet támogatni kellene. A terület vételára azért alakult így, mert
annak idején Dr. Koleszár József kérelme alapján fix összegben került meghatározásra, maga a terület
nagysága viszont rosszul lett meghatározva.
Várfi András polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd ismertette a határozati
javaslatot, amely szerint a kért terület 1500 Ft/m2+ÁFA összegben kerül értékesítésre.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
73/2007. (II. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete, az Anipharma Kft. (Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2.
) és Dr. Koleszár József (Gyomaendrőd, Fő út 2. ) Gyomaendrőd, Fő út 2. szám alatti
társasházi ingatlan 800 m2 nagyságú területrészére vonatkozó vásárlási kérelmére meghozott
112/2006.(IV.27.)KT sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a vevők által elkészíttetett változási vázrajz adatai
alapján az értékesítésre kijelölt terület nagyságát 1556 m2-re változtatja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a fajlagos vételárat 1500 Ft/m2 + ÁFA összegben
határozza meg.
A 112/2006.(IV.27.)KT sz. határozat többi része változatlan marad.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
32. Napirendi pont
Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme
Várfi András polgármester elmondta, nevezett kérelmező a Fő u. 61/b. szám alatt lévő bérlakás
bérlője, melyet szeretne megvásárolni. A bérlakás társasház ingatlan, mely 3 db lakásból áll, ebből már
kettő magántulajdonban van. Az elkészített értékbecslési szakvélemény a lakás forgalmi értékét 2.049
eFt-ban állapította meg. Az érintett ingatlan a helyi szabályozás besorolása alapján korlátozottan
forgalomképes helyi döntés alapján. Az ingatlan értékesítése Képviselő – testületi hatáskörbe tartozik.
A helyi rendelet alapján az ingatlanokat nyilvános liciten, versenytárgyaláson kell értékesíteni.
A véleményező bizottságok javaslat szerint mennyiben a kérelmező, jelenlegi bérlő nyeri a licitálást,
abban az esetben javasolják a lakás vételárának megfizetésére 15 évi részletfizetési kedvezményt adni,
és a vételár 20%-ának egy összegben való megfizetésétől eltekinteni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök aziránt érdeklődött, hogy nincs e lehetőség a rendelet előírásaitól
eltérni, és eltekinteni a versenytárgyalástól.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, az államháztartási törvény alapján a
versenytárgyalástól nem lehet eltekinteni. Értelem szerint lakottan kerül értékesítésre az ingatlan, az
azonban, hogy a helyi lakásrendelet alapján a bent lakó bérlő milyen kedvezményeket kap, az más
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kategória. Az ingatlan helyére, műszaki állapotára, és lakottságára figyelemmel, olyan nagy
versenytárgyalásra nem lehet számolni.
További kérdés, hozzászólás nem volt a Polgármester ismertette a határozati javaslatot, amely szerint a
Fő u. 61/b. szám alatti társasház bérlakás bérleti joggal terhelten értékesítésre meghirdetésre kerül, a
határozati javaslatban felsorolt feltételek mellett.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
74/2007. (II. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete az önkormányzat tulajdonát képező Gyomaendrőd,
Fő út 61. szám alatti 5711/1/A/2 helyrajzi számú társasházi bérlakást bérleti joggal terhelten
értékesítésre meghirdeti az alábbi feltétek mellett.
1. Az árverés időpontja: 2007. március 23. de. 9.00 óra,
2. A lakás kikiáltási ára: 2.049 eFt.
3. Az árverés helye: Városháza tanácskozó terme.
4. A licitálandó ingatlanra – legkésőbb 2007. március 22-én de. 12.00-ig – a kikiáltási ár 5%át kitevő szerződés megkötését biztosító árverési előleget /bánatpánz/ kell a Polgármesteri
Hivatal pénztárába befizetni.
5. A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja figyelemmel az 1993. évi
LXXVIII. törvényben meghatározott elővásárlási jog gyakorlásának szabályaira.
6. A nyertesnek a licitálást követően 8 napon belül meg kell kötnie az adásvételi szerződést.
7. A vételár megfizetése legkésőbb a szerződés aláírásával egyidejűleg.
Amennyiben a jelenlegi bérlő nyeri a licitálást, akkor az 1993. évi LXXVIII. törvény
rendelkezései alapján Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a lakás vételárának
megfizetésére 15 évi részletfizetési kedvezményt ad. Gyomaendrőd Város Képviselő –
testülete nem köt ki a szerződéskötéskor megállapított vételárból való egy összegben történő
megfizetést.
Határidő: 2007. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
33. Napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft. alapító okiratának módosítása
Várfi András polgármester elmondta, az alapító okirat módosítás lényege, hogy a Gyomaszolg Ipari
Park Kft. és a Gyomaközszolg Kft között együttműködésre kerülne sor, amely szerint a Gyomaszolg
Ipari Park Kft. látná el a Gyomaközszolg Kft. könyvelését. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. alapító
okirata ezzel a tevékenységi körrel egészül ki.
Felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
75/2007. (II. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. alapító okiratát
az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 4. pontja az alábbi tevékenységi körrel egészül ki:
74.12’03

Számviteli, adószakértői tevékenység
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Az alapító okirat egyéb rendelkezései nem változnak.
Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
76/2007. (II. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a GYOMASZOLG IPARI PARK Kft. és a
GYOMAKÖZSZOLG Kft. alapítója, a kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok
közötti együttműködést az alábbiak szerint határozza meg:
1. A GYOMASZOLG IPARI PARK Kft. rendelkezik a szükséges könyvviteli, számviteli
infrastruktúrával, tulajdonát képezik az előterjesztést mellékletében felsorolt gépjárművek,
tárgyi eszközök, valamint a társaságok számára székhelyül szolgáló ingatlan.
2. A GYOMASZOLG IPARI PARK Kft. bérbe adja a GYOMAKÖZSZOLG Kft. részére az
MAN típusú JBV-841 forgalmi rendszámú haszongépjárművet 2.565,-Ft+ÁFA/óra
rezsiköltség megfizetése mellett, valamint az Iveco típusú JBV-890 forgalmi rendszámú
haszongépjárművet 2.148,-Ft + ÁFA/óra rezsiköltség megfizetése mellett. A bérbeadás
személyzet nélkül történik, a GYOMAKÖZSZOLG kft. által végzett feladat ellátása céljából.
A számlázás havonta utólag történik, elszámolás alapján.
A GYOMASZOLG IPARI PARK Kft. elvégzi a GYOMAKÖZSZOLG Kft. könyvelésével,
számvitelével kapcsolatos feladatokat 720.000,- Ft+ÁFA/év összegért, amelyet jogosult
negyedévenként utólag időarányosan leszámlázni.
A GYOMASZOLG IPARI PARK Kft. bérbeadja a GYOMAKÖZSZOLG Kft részére a
székhelyként használt irodahelyiséget 1.500.000,-Ft+ÁFA/év összegért, amelyet jogosult
negyedévenként utólag időarányosan leszámlázni. A bérleti díj magában foglalja a helyiség
használatával kapcsolatban felmerült valamennyi rezsi-és egyéb költséget.
3. A GYOMAKÖZSZOLG Kft. biztosítja a szükséges személyzetet a GYOMASZOLG IPARI
PARK Kft részére, amikor ez utóbbi társaság vállalkozási szerződés alapján hulladékszállítási
tevékenységet végez Gyomaendrőd Város közterülete, valamint Hunya, Örménykút,
Kardoskút, Kétsoprony és Csárdaszállás tekintetében.
A személyzet biztosításának ellenértékét a felek heti 20 óra figyelembe vételével és 3.500,Ft/óra alapulvételével állapítják meg. A számlázás negyedévente utólag történik, elszámolás
alapján.
Határidő: azonnal
34. Napirendi pont
Hozzájáruló nyilatkozat emléktábla elhelyezéséhez
Várfi András polgármester elmondta, Dr. Hunya Miklós a takarékszövetkezet ügyvezető igazgatója
önkormányzatunk – mint tulajdonos - hozzájárulását kéri az 50*40 centiméteres emléktáblának a
Közösségi Ház homlokzatán történő elhelyezéséhez. Az ügyvezető tájékoztatása szerint, az idén május
18-án 50 éves takarékszövetkezet megalakulásának helyén, az egykori Népház utcai homlokzatán,
szeretnék a megalakulást megörökítő emléktáblát elhelyezni. Szintén a megalakulás emlékére, az
ötvenéves évforduló kapcsán emlékplakettet is kiadnak, melyen feltüntetnék a város címerét is,
melyhez a polgármester engedélyét kéri.
A maga részéről a kérelemben foglaltakat támogatta, javasolta a képviselőknek a hozzájárulás
megadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
77/2007. (II. 22.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2007.
május 18-án ötvenéves fennállását ünneplő Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a korabeli
megalakulásának helyén - az egykori Népház, a ma Közösségi Házként és könyvtárként
funkcionáló – a Blaha Lujza út 21. szám alatti önkormányzati épület homlokzatán a
megalakulását megörökítő emléktáblát helyezzen el.
Határidő: azonnal
A bejelentések között Várfi András polgármester elmondta, hogy a mai ülés napjának reggelén Kovács
Erika az Apolló Mozi működtetője egy rendezvénytervezetet adott át részére, melyet az idő rövidsége
miatt megfelelően nem lehetett előkészíteni testület által történő megtárgyalásra. A benyújtott
rendezvény tervezetben testvérvárosi kapcsolat ápolás időpontja szeptember 3.; Gyomaendrődiek
világtalálkozója október 21-22.; Határ Győző születésének évfordulója november 14 vagy 23.; Magyar
Kultúra Napja – az már elmúlt – január 22,; Diákszínjátszó fesztivál időpontja pedig 2008-ra van
tervezve. A tervezet rendezvényekre megfelelő pályázati lehetőség van, melynek határideje március
12. A beadvány szerint ezen időpontig kellene erről a képviselő-testületnek döntenie.
Izsó Csaba bizottsági elnök a maga részéről támogatta az ötletet, hasznos kezdeményezés, viszont az
idő rövidsége miatt hamarabb kellett volna a beadványt benyújtani. Véleménye szerint a megfelelő
előkészítés után a bizottságok, illetve a testület a soron következő ülésén erről támogatólag fog
dönteni.
Kovács Erika hozzászólásában elmondta, a pályázat benyújtásának határideje március 12., az elnyert
pályázati pénznek a 20 %-át kellene saját erőként biztosítani. A programcsomag 5 rendezvényből áll,
melyek megvalósulása 2007. szeptember 30-tól 2008. február 15-ig tart. A tervezet programokat az
abban érintettekkel leegyeztette, megbeszélte, egy megalapozott pályázat, melyről a döntés a soron
következő ülésen már késő lenne.
Várfi András polgármester a kérelmező figyelmébe ajánlotta a testületi ülések előkészítésére
vonatkozó eljárási rendet.
Továbbiakban megkérdezte a képviselőket, a jelenlévő érdeklődőket van további bejelentés.
Szabó Balázsné bizottsági elnök hozzászólásában a Gyomaendrődi Híradó február havi számában az
újonnan megválasztott helyi MSZP elnöke által tett bejelentésből idézett: „ sajnos az éppen regnáló
kormány soha nem mert hozzányúlni azon dolgokhoz, amelyeken igazán változtatni szükséges – az
egészségügy, az oktatás, a nyugdíjazás a szociális rendszer és a közigazgatás területén. Az új elnök
helyi szinten ezen célok elérése érdekében kíván tevékenykedni, és szeretné megerősíteni ezek
szükségszerűségét. A cikkben arra buzdít, hogy a helyi önkormányzati munkában is ezeknek a
törekvéseknek kell testet ölteni. Kérve, hogy a helyi lakosok járuljanak hozzá, ezek tevékenységekhez,
intézkedésekhez. Ezen túlmenően indítványozta, hogy a testületen belül a képviselők törekedjenek
arra, hogy ezek megvalósulását segítsék elő a döntéseik meghozatalakor.
A maga részéről feltette a kérdést, hogy miért jó az, ha Gyomaendrődön a kormány megszorító
intézkedéseire megszűnik a labor, megszűnik a mentőállomás diszpécserirodája. Bevezetésre került a
vizitdíj, el lehet menni és meghallgatni egy-egy rendelés alkalmával az emberek elégedetlenségét,
türelmetlenségét ezzel kapcsolatban. Sokaknak nem a 300 Ft vizitdíj megfizetése okoz majd gondot,
hanem a felírt gyógyszerek kiváltása.
Ezt követően bizonytalanná vált a pedagógusok mindennapja az iskolákban, szűkös költségvetéssel
kell, hogy gazdálkodjanak, az iskolák és az önkormányzati intézmények. A fiatalok továbbtanulási
lehetősége komolyan megkérdőjeleződtek. A vállalkozók, gazdálkodók komoly nehézségekkel
küzdenek a megemelkedett járulékok és egyéb fizetési kötelezettségek miatt. Mindez további
munkanélküliséget fog eredményezni, az érintettek nem fogják tudni a járuléktöbbleteket befizetni.
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Miért lenne jó, ha a közigazgatási intézkedés hatására július 1-tól az építéshatóság megszűnne
Gyomaendrődön. Kinek lenne az jó, ha egy-egy ilyen ügy elintézéséhez Békésre kellene utaznia.
Megítélése szerint a helyi választópolgároknak nem ezeket ígérték, és biztos abban, hogy az újonnan
megválasztott Polgármester és a képviselő társai sem ezt ígérték.
Kérte, hogy ahogyan eddig sem, ezután se a politika döntsön, a politikai indítatását mindenki hagyja
odahaza. A képviselők itt ne legyenek többek, csak a polgárokat szolgáló, felelősségtudó és a
szavazatainkat vállalók. A képviselő-testület által hozott döntések jó célt szolgáljanak, legyenek
bármilyen párttól függetlenek, és mindenki érdekét képviseljék. Amennyiben mégis a véleményeiket,
a választópolgárok véleményét kinyilvánítják, az azért van, mert szeretnének egy jobb, igazságosabb
és hazugság mentesebb városban élni.
Dezső Zoltán a napirendi pontok között tárgyalt kegyeleti rendelethez kapcsolódóan felhívta az
érintettek figyelmét a Besenyszegi településrészen elhagyott református temető mellett folytatott
mezőgazdasági tevékenységre, melynek következtében áldatlan állapotok uralkodnak. Lakossági
jelzés alapján kérte, hogy a környezetünk védelme érdekében a hivatal tegye meg a szükséges
intézkedést.
Dr. Kovács Béla képviselő Szabó Balázsné képviselő asszony által elmondottakra reagálva azt kérte
képviselő társaitól, hogy továbbra is a város fejlődéséért tegyék a dolgukat, mint ahogy tették ez idáig
is.
Dr. Csorba Csaba jegyző az Apolló Mozi működtetője, Kovács Erika által előkészített rendezvény
tervezethez kapcsolódóan fontosnak tartotta elmondani, hogy egy ilyen pályázatot nem lehet az
önkormányzattal történő összehangolás nélkül benyújtani, annál is inkább mert vannak olyan tervezett
rendezvények, melyekkel kapcsolatban az önkormányzatnak bizonyos döntéseket előtte szükséges
meghozni, a városi rendezvény sorozat tervezetével ezeket a programokat össze kell hangolni,
Ugyanakkor a 20 % saját erős rész biztosítását sem lehet előkészítés nélkül felelősségteljesen
felvállalni a képviselő-testületnek.
További bejelentés, hozzászólás a jelenlévők részéről nem volt, Várfi András polgármester
megköszönte a jelenlétet és a nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Izsó Csaba
hitelesítő

Putnoki László
hitelesítő
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