Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
9/2007.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. március 29-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, Dr. Kovács Béla, Lehóczkiné Timár Irén,
Putnoki László, Rácz Imre és Szabó Balázsné 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 jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a mai napra összehívott képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket, a Jegyző urat, Aljegyző urat, az intézmények vezetőit, az osztályvezetőket és a
meghívottakat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 17 fős testületből jelen volt 14 fő. Dr.
Palya József és Vass Ignác képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésen, Jakus Imre
képviselő később érkezik az ülésre.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Babos László és Béres János képviselőket.
Javaslatot tett az ülés napirendjére, a meghívóban feltüntetett sorrendet javasolta kiegészíteni 5.
napirendi pontként a 2007. évi költségvetési rendelet módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalni.
Felkérte a képviselőket döntsenek az ülés napirendjéről.
A képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangú 14 igen szavazattal elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
89/2007. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Részletes Szabályozási Terv és helyi építési szabályzat elfogadása
2. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003.(VI.5.)Kt. rendelet módosítása, illetve tájékoztatás a
vagyonhasznosítás szabályairól
3. A vásárokról és piacokról szóló 23/1995. (VIII. 30.) Kt. rendelet módosítása
4. A 7/2003. (III. 31.) Kt. rendelet és a 10/2003. (IV. 28.) Kt. rendelet módosítása
5. A 2007. évi költségvetési rendelet módosítása
6. Helyi járatú autóbusz közlekedés közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása
7. Bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata
8. Városi Zene- és Művészeti Iskola kérelme
9. Beszámoló a Tourinform Iroda 2006 évi működéséről
10. Beszámoló a Városi Sportcsarnok és az Ifjúsági Tábor 2006. évben végzett tevékenységéről
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Tájékoztató az oktatási intézményekben végzett helyszíni ellenőrzésről
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006 évi munkájáról
Az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok értékesítése nyílt árverésen
Gyomaendrőd Város Településfejlesztési Koncepciójának elkészítése DARFT-TEKI pályázat
Lévai út- Kálvin J. út felújítása DARFT-TEKI pályázat
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola vizesblokkjának felújítása DARFT-CÉDE
pályázat
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény múzeumi fejlesztési programja
Gyomaendrőd Város közigazgatási területén található közkifolyók megszüntetése
Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának támogatási kérelme
Pándy Kálmán Kórház támogatási kérelme
Rekline Stúdió kérelme
Belvíz II. ütem csatornák kezelési jogának rendezése, átvétele
Tulajdonosi hozzájárulások
Helyi környezetszépítő verseny meghirdetése 2007-ben
Belterületi közterületeken elvégzendő növényvédelmi tevékenység megrendelése
Bejelentések

Határidő: azonnal
Az első napirendi pont megtárgyalása előtt Várfi András polgármester a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentéssel kapcsolatban kérte a képviselők hozzászólásait.
A jelentéssel kapcsolatban a képviselők részéről hozzászólás, kiegészítés nem volt, azt egyhangú 14
igen szavazattal elfogadták, és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
90/2007. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 58/2005.(III.31.), 40/2006.(II.23.), 61/2006.(II.23.),
185/2006.(VII.27.), 301/2006.(XI.2.), 302/2006.(XI.2.), 303/2006.(XI.2.), 369/2006.(XII.21.),
3/2007.(I.16.), 4/2007.(I.16.), 24/2007.(I.25.), 28/2007.(I.25.), 39/2007.(I.25.) 40/2007.(I.25.),
41/2007.(I.25.) és az 52/2007.(II.22.), 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.
Polgármesterként sok rendezvényen vesz részt. A közelmúltban kiemelten szép volt rendezvény volt a
Márton Gábor bácsi nyílt órája az endrődi könyvtárban. Ugyanakkor az elmúlt héten Kunkovács
László fotó kiállításának megnyitóján vett részt a kondorosi csárdában. A fotó kiállítás témája pásztor
emberekről pillanatképek bemutatása. A kiállított képek ezt követően a csárdában maradnak. Jó lenne,
ha a jövőben a hivatal folyosóját nem hirdetések, hanem képek díszítenék. A Corini kiállítás jelenleg a
békéscsabai Megyeházán van.
Március 5-8 között megyeházi delegációban Franciaországban járt. A delegációt Domokos László, a
Megyei Közgyűlés elnöke vezette, részt vett Balogh József Szabadkígyós polgármestere, a
Megyegyűlés Tanácsnoka, valamint tolmácsként a Megyeháza közbeszerzési osztályának
osztályvezető helyettese Bornné Dr. Stefkovics Valéria. A tapasztalatcsere látogatás célja a Deux
Sevres Megye szociális ellátó rendszerének, a megyei útépítés ottani gyakorlatának megismerése volt.
Békés megyének Deux Sevres megyével van testvér megyei kapcsolata, szeretné, ha Gyomaendrődnek
is volna francia testvérvárosi kapcsolata Parthenay városával, ennek érdekében a következő
időszakban ennek előkészítésére újabb találkozókra, és kapcsolatfelvételekre kerül majd sor. Ehhez az
anyagi feltételek megteremtésére vannak pályázati lehetőségek, melyeket a pályázati referensek
figyelemmel kísérnek.
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Március 14-én volt a Varga Lajos emlék tornászverseny, egy szép, színvonalas rendezvénye volt a
városnak, méltóképpen emlékeztek meg a tornász olimpikonról. A versenyen részt vettek a
gyomaendrődi iskolák tornászai, akik szép eredményeket értek el.
Március 15-én volt először, hogy Gyomaendrődön egy helyszínen rendezték meg az ünnepi
megemlékezést. Az endrődi részen sokan részt vettek, a visszajelzések alapján jó volt, szép volt az idő
is. Szép volt a Kner Imre Gimnázium tanulóinak ünnepi műsora, és Dr. Latorcai János megemlékező
szónoklata is nagyon ünnepélyes volt.
Egyéb napirend előtt bejelentés, hozzászólás nem volt, Várfi András polgármester rátért az első
napirendi pont ismertetésére.
1. naprendi pont
Részletes Szabályozási Terv és helyi építési szabályzat elfogadása
Várfi András polgármester köszöntötte Hernyák Imre tervezőt, majd az érdeklődők tájékoztatásra
elmondta, hogy a Nagy Sándor utca melletti református temető D-i részének területét a Református
Egyház, mint a terület tulajdonosa fel kívánja osztani és értékesíteni lakótelkeknek. Az Egyház a
szabályozási terv és építési szabályzat elkészítésének költségeit vállalta. A testület a temető tervezett
terület-felhasználásával, a területre vonatkozó szabályrendelet elkészíttetésével egyetértett.
Az elkészült tervezetet a jogszabályban meghatározott államigazgatási szervek, érintett település
önkormányzatai és érdek-képviseletei, társadalmi szervek véleményezték, és megfelelőnek találták,
nyilatkozatukban nem emeltek kifogást a szabályozási terv ellen.
A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Főépítésze javasolja a szabályozási terv
jóváhagyását és a helyi építési szabályzat megalkotását Tisztelt Képviselő-testületnek.
Hernyák Imre elmondta, hogy az elmúlt ülés alakalmával ismertette a terület tervezett beépítését,
amennyiben kérik a jelenlévők tájékoztatást ad a tervről, ha eltekintenek ettől, akkor nem.
Várfi András polgármester megkérdezte, van e valakinek kérdése a tervező úrhoz, kiegészíteni
valója.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy döntsenek a rendezési terv elfogadásáról.
Felhívta a képviselők figyelemét, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van
szükség.
A képviselő-testület vita nélkül egyhangú 14 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2007. (III. 30.) Gye. Kt. rendeletét
Gyomaendrőd város helyi építési szabályzatáról szóló 21/2002. (XI. 25.) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.
évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A 21/2002. (XI. 25.) KT rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. § (1) bekezdés c) pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
c) a jelen rendelet és annak mellékletét képező szabályozási tervlapok (Vk-1, Vk-2, Vk-3, Vk-4,
Vk-5, Vk-6, Vk-7, Vk-8, Vk-9, Vk-10, Vk-11, Vk-12 és a Vé-1, Vé-2, Vé-3, Vé-4M, Vé-5, Vé-6,
Vé-7, Vé-8, Vé-9, Vé-10) szerint szabad.
2. § A Rendelet 4. § A beépítésre nem szánt területek b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Zöldterület – Z és Zv, jelű, valamint Zk jelű
3. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
„5. § (1) A beépített és beépítésre szánt területek határát a Vk-1, Vk-2, Vk-3, Vk-4, Vk-5, Vk-6, Vk7, Vk-8, Vk-9, Vk-10, Vk-11, Vk-12, és a Vé-1 Vé-2, Vé-3, Vé-4M, Vé-5, Vé-6, Vé-7, Vé-8, Vé9, Vé-10 tervek tüntetik fel.
4. § A Rendelet 10. § az alábbi bekezdéssel egészül ki:
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(5) Az övezet 43 jelű területén a beépítési mód: 5, 0 m előkertes, oldalhatáron álló
a) lásd 8. § (1) e) és f) pontjait
b) lásd 9. § (1) j) pontját
c) építménymagasság: max. 4,5 m
d) utcai telekszélesség min. 17,0 m, saroktelek esetén min. 20 m.
5. § A Rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
a) A Z jelű közparkokat és a Zv helyi védettségű közparkot, valamint a Zk jelű kegyeleti parkot a
szabályozási terv jelöli.
b) a Zk jelű kegyeleti parkban játszótér, sport célokat szolgáló terület, kegyeletsértő rendezvény,
egyéb célokat szolgáló telek nem létesíthető.
c) a (4) bekezdése az alábbiakban módosul:
Utcafásításra, pótlásra ill. cserére javasolt fafajok: ezüsthárs (Tilia argentea,), ostorfa (Celtis
occientalis), csörgőfa (Koelreutéria paniculata), magas kőris (Fraxinus excelsior) és vérszilva
(Prunus cerasifera „Nigra”)
6. § E rendelet 2007. május 1. napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2007. március
Várfi András sk.
polgármester

Dr. Csorba Csaba sk.
jegyző

E rendelet 2007. március hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2007. március 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
2. napirendi pont
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003.(VI.5.)Kt. rendelet módosítása, illetve tájékoztatás a
vagyonhasznosítás szabályairól
Várfi András polgármester elmondta, hogy egy korábbi rendelet módosításáról van szó és egyben
tájékoztatás a vagyonhasznosítás szabályairól. Az önkormányzati vagyont megfelelően kell
szabályozni, ez történt meg az előterjesztés szerint.
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 14 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2007. (III. 30.) Gye. Kt. rendeletét
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól 14/2003.(VI. 5.)Kt. rendelet módosításáról
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 79. §ának b) pontjában, valamint a 80. §-ának (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja.
1. § A 14/2003. (VI. 5.) KT rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A vagyonleltár Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában a költségvetési és
zárónapján meglévő vagyon szerinti kimutatása az államháztartás szervezetei beszámolási és
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könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37. § (7)
bekezdésében fennálló feltételek, és lehetőség alapján kétévente leltározással kerül végrehajtásra. A
kétévenkénti leltározások között a vagyon szerinti kimutatás, vagyonleltár a kataszteri nyilvántartó
program alapján készül el.”
2. § A 14/2003. (VI. 5.) KT rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § (1) A mezőgazdasági művelésű ingatlanok hasznosításának előkészítése és a képviselő testületi döntés végrehajtása a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
feladata.”
Záró rendelkezés
2. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2007. március
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
Jegyző

E rendelet 2007. március hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2007. március 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
3. napirendi pont
A vásárokról és piacokról szóló 23/1995. (VIII. 30.) Kt. rendelet módosítása
Várfi András polgármester elmondta, hogy lényegében három ok miatt javasolt a rendelet
módosítása. Az egyik, a településen már évek óta nem szokás országos autó és mezőgazdasági gép
piacot tartani, viszont a rendeletben ez még évente 9 alkalommal került meghatározásra. Szerepel
továbbá heti állatvásár rendezése is, ami hivatalos és állatorvosilag is engedélyezett a településen
kizárólag a kirakodóvásárok alkalmával szokott lenni. A Pásztor János út végén található malacpiac
egy megtűrt, szokásjog alapján működő vásár, amit szintén javasolnak a rendeletből törölni.
Módosítani szükséges az endrődi piac helyszíneként a rendeletben hibásan szerepelő Endrődi utcát
Damjanich utcai piactér területére.
A fentieken túlmenően a piac üzemeltetője kérelmében átlagban 5-6 %-os díjemelést kíván bevezetni,
továbbá be kívánja vezetni a mázsanyitási díjat, amelyet a kis mennyiségű, eseti mérlegeléskor kíván
érvényesíteni. Ehhez kérné a képviselő-testület jóváhagyását.
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 14 igen szavazattal megalkotta
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2007. (III. 30.) Gye. Kt. rendeletét
Gyomaendrőd Város Önkormányzata által rendezett vásárokról és fenntartott piacokról szóló
23/1995. (VIII. 30.) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete az Ötv. 16. § (1) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján figyelemmel a vásárokról és piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Kormányrendelet
9. § (2) bekezdésében foglaltakra a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által rendezett vásárokról és
fenntartott piacokról szóló 23/1995. (VIII. 30.) KT rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az
alábbiakban rendelkezik:
1. § A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat évente 11 alkalommal január hónap kivételével havonta országos állat- és
kirakodóvásárt rendez.
2. § A R. 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az országos állat- és kirakóvásárainak időpontja az (1) bekezdésben foglalt hónapok második
vasárnapja. Ha a hónap második vasárnapja egyházi ünnep - húsvét, Szent Imre napja - akkor a vásár
időpontja a hónap első vasárnapja.
3. § A R. 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
a) a Damjanich utca 1. szám alatti 5008/1/A helyrajzi számú területen létesített szabványos piactér,
4. § A R. 1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.
Záró rendelkezés
5. § E rendelet 2007. április 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának a 26/1996. (XII. 10.) KT rendelete, 15/1999. (V. 3.) KT rendelete, 8/2006. (III.
31.) KT rendelete, valamint a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által rendezett vásárokról és
fenntartott piacokról szóló 23/1995. (VIII. 30.) KT rendelet 2. § (5), (8) és (9) bekezdései és a 3.
számú melléklete hatályukat vesztik.
Gyomaendrőd, 2007. március … .
Várfi András sk.
polgármester

Dr. Csorba Csaba sk.
jegyző

E rendelet 2007. március hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2007. március 30.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
1. számú melléklet a 15/2007.(III. 30.) Gye. Kt. rendelethez
Helyhasználati díjak
a., Országos állat- és kirakodó, heti vásáron és piacon élő állat és terményárusítása esetén:
1.
Ló, szarvasmarha, szamár:
320 Ft/db
2.
Öszvér, borjú, csikó:
270 Ft/db
3.
Sertés, juh, kecske:
140 Ft/db
4.
Malac, bárány, gida:
90 Ft/db
5.
Baromfi-féle:
30 Ft/db
6.
Galamb párja:
20 Ft/pár
7.
Bármely szemes termény:
50 Ft/q
8.
Napos, hetes baromfi, egyéb kisállat:
150 Ft/m2
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b., Vásárokon, piacokon, használtcikk piacon:
1.
Őstermelői, vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők, jogi személy
és egyéb nem jogi személy:
2.
Használtcikk árusítók:
3.
4.

Büfékocsi:
Egyéb kereskedelmi tevékenységet folytatók számára elkülönített
helyen, amennyiben nem alanyai a helyi iparűzési adónak:

150 Ft/m2
150 Ft/m2
950 Ft/db
300 Ft/m2

c., Vásárokon, piacokon tartózkodó járművek, amennyiben azokról árusítás nem folyik:
1.
Tehergépjármű:
150 Ft/db
2.
Személyautó, utánfutó, egyéb lassú jármű
110 Ft/db
d., Vásárokon, piacokon tartózkodó járművek, amennyiben azokról árusítás folyik (kivéve állatvásár
esetén)
1.
Tehergépjármű 3,3 t felett:
900 Ft/db
2.
Tehergépjármű 3,3 t alatt:
700 Ft/db
3.
Személyautó, utánfutó, egyéb lassú jármű
550 Ft/db
e., Vásárokon, piacokon felvásárlói tevékenységet folytatók:
1.
Tehergépjármű:
2.
Személyautó, utánfutó, egyéb lassú jármű
f., Meghatározott időre előre váltott árusítóhely:
1.
Elárusító hely bérlete a napi hely megfizetése mellett:
g., Hangos hirdetés:
1.
Hirdetés lakosság részére
2.
Hirdetés vállalkozók, vállalkozások részére

650 Ft/db
500 Ft/db
320 Ft/m2/hó
100 Ft/db
500 Ft/db

h., Hirdető táblán történő hirdetés:
1.
1 hétre:
2.
1 hónapra:

30 Ft
110 Ft

i., Mosdó használati díj:
1.
Használati díj:

60 Ft/fő

j., Pótdíj:
2.
Pótdíj:
Megjegyzés:

550 Ft

Minden megkezdett négyzetméter egésznek számít, kivéve az őstermelő esetén, ahol a 1/2 m2-t nem
haladja meg az elfoglalt terület, úgy a díj 100 Ft.
2. számú melléklet a 15/2007.(III. 30.) Gye. Kt. rendelethez
Mérlegelési díjak
Mérlegelési díjak élő állat esetén:
1.
0-50 kg-ig:
2.
51-200 kg-ig:
3.
201-500 kg-ig:
4.
500 kg felett:
5.
Egyéb mérlegelés esetén:
Mázsanyitás / felvásárló díja / alkalmanként: 1.000,-Ft
Az általános forgalmi adó köteles szolgáltatások díjtételei tartalmazzák az ÁFA-t.
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100 Ft/db
140 Ft/db
270 Ft/db
300 Ft/db
100 Ft/db

4. napirendi pont
A 7/2003. (III. 31.) Kt. rendelet és a 10/2003. (IV. 28.) Kt. rendelet módosítása
Várfi András polgármester elmondta, a rendelt módosítás lényege, hogy a jelenleg hatályos rendelet
szerint a helyi autóbusz közlekedésben érvényes bérletjegyvásárláshoz azok igényelhetnek anyagi
támogatást, ahol az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum összegének ötszöröse. Ez az érték
azonban a jelenleg hatályos nyugdíjminimum összegével számolva viszonylag magas, azt jobban
közelíteni kellene az egyéb támogatásoknál meghatározott jövedelemhatárhoz.
A véleményező bizottságok egyöntetűen a kétszeres összeget javasolták.
A témához kapcsolódóan szükségesnek tartotta elmondani, hogy a fővárosi tömegközlekedéssel
ellentétben a helyi autóbusz közlekedést igen szigorúan ellenőrzik. Mondhatni, hogy veszélybe
kerülhet a jelenlegi 12 járatpár szerinti helyi közlekedésünk.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú 14 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2007. (III. 30.) Gye. Kt. rendeletét
az egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról
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 valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben kapott felhatalmazás alapján, az Önkormányzat a következőket rendeli el:
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és
feltételeiről szóló 7/2003. (III. 31.) KT rendelet módosítása.
1. § Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
7/2003. (III. 31.) KT rendelet 19. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (2) a) Az (1) bekezdésben foglalt külön méltánylást kell alkalmazni – amennyiben kérelmező
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át – a 139/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 26. §-a hatálya alá tartozó
személy esetében, ha az átmeneti segély kérelmét a helyi menetrendszerinti közlekedésben érvényes
kedvezményes bérletjegy megváltásához kéri.”
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a
személyes gondoskodásról szóló 10/2003. (IV. 28.) KT rendelet módosítása.
2. § A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2003. (IV. 28.) KT rendelet 11/A. § (2) bekezdésének helyébe a következő
rendelkezés lép:
„11/A. § (2) A helyi autóbusz közlekedési támogatást az erre a célra rendszeresített nyomtatványon
lehet igényelni a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályán, ha a kérelmező családjában az egy
főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének kétszeresét.”
3. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba
Gyomaendrőd, 2007. március
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző
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E rendelet 2007. március hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2007. március 30.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
5. napirendi pont
A 2007. évi költségvetési rendelet módosítása
Várfi András polgármester elmondta, a költségvetés módosítását az tette szükségessé, hogy a
pályázatok benyújtásánál egyik alapfeltétel, hogy a pályázati sajáterő összege a költségvetési
rendeletben nevesítve szerepeljen. Jelen ülésen három pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés
szerepel a tárgyalandó napirendek között. Ezek a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola öt
vizesblokkjának felújítására, az Endrődi Tájház biztonságtechnikai berendezések készítéséhez,
kiállítótér kialakításához projekt kidolgozására, továbbá a településfejlesztési koncepció készítésére
pályázat benyújtása. Ezen pályázatok saját erő összege került a költségvetési rendeletbe beépítésre.
Felkérte a képviselőket, hogy fogadják el a rendeletmódosítást az előterjesztésnek megfelelően.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2007. (III. 30.) Gye. Kt. rendeletét
a 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007. (II. 26.) Gye.Kt rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.
30.) Korm. rendelet 51–53. §–a alapján a 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007. (II. 26.) Gye. Kt
rendelet (a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A KT rendelet 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 3.005.341 E Ft-ra módosul, részletezve
az 1. számú melléklet szerint.
2. § A KT rendelet 4. §-ában a felújítások előirányzata 27.898 E Ft-ra változik, a 3. számú melléklet
alapján.
3. § A KT rendelet 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege
156.980 E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 137.164 E Ftra változik. Feladatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza.
4. § A KT rendelet 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 569.047 E Ft-ra módosul, a
tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
5. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2007. évi beszámolóban
szerepeltetni kell.
Gyomaendrőd, 2007. március
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

E rendelet 2007. március hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2007. március 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
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6. napirendi pont
Helyi járatú autóbusz közlekedés közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása
Várfi András polgármester az érdeklődők tájékoztatására elmondta, hogy a helyi járatú menetrend
szerinti autóbusz közlekedés tárgyában kiírt pályázatra egyetlen pályázat érkezett a Domuszbusz Kfttől, így a képviselő-testület a februári ülésén a Kft-t hirdette ki a pályázati eljárás nyertesének.
Jelen előterjesztésben az autóbusz közlekedésre vonatkozó közszolgáltatási szerződés tervezetről kell
a testületnek dönteni, melyet az önkormányzat jogi képviselője, Dr. Bakondi György ügyvéd úr
megvizsgált, és módosítási javaslatai a tervezetben átvezetésre kerültek.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a szerződés tervezet szerinti elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 14 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
91/2007. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi járatú autóbusz közlekedésre vonatkozó
közszolgáltatási szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés
Domuszbusz Kft.-vel történő megkötésére.
Határidő: 2007. március 30.
Felelős: Várfi András polgármester
7. napirendi pont
Bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata
Várfi András polgármester a témához kapcsolódóan el kívánta mondani, hogy napjainkban a
különböző médiákban egyre inkább a jogszerűséget hangoztatják, az erkölcsről viszont nem igen esik
szó. Éppen ezért jó eső érzéssel olvasta azt, hogy bűnmegelőzés. Mindez azt jelenti, hogy azért a bűn
mégis csak létezik, és ha bűn van, akkor bűnös emberek is vannak.
A témát valamennyi bizottság megtárgyalta melynek során leginkább az fogalmazódott meg, hogy a
fiatalságot, gyermekeinket óvni kell a bűntől, azoktól a csábításoktól, amivel szembenéznek- ital, drog
stb. Ugyanakkor jó lenne, ha az állampolgárok egymást is figyelnék, és segítenék egymást abban,
hogy minél kevesebb bűneset következzen be.
Megkérdezte a képviselőket, majd a jelenlévő érdeklődőket van e kérdésük, észrevételük a napirendi
ponthoz.
Hozzászólás hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadására,
amely szerint a képviselő-testület a bűnmegelőzési koncepció tervezetét előzetes vitára alkalmasnak
tartja, és utasítja a polgármestert, hogy tervezetet véleményezésre küldje meg a felsorolt
hatóságoknak, intézményeknek.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
92/2007. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város
Bűnmegelőzési Koncepciójának tervezetét előzetes vitára alkalmasnak tartja.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a tervezetet véleményezésre küldje meg a
Térségi Humánsegítő Szolgálatnak, a Térségi Szociális Gondozási Központnak, a
Rendőrőrsnek, a Polgárőrségnek, a Szarvasi Városi Ügyészségnek, és a vélemények
beszerzését követően terjessze ismételten a Képviselő-testület elé.
Határidő 2007. májusi testületi ülés
Felelős: Várfi András polgármester
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8. napirendi pont
Városi Zene-és Művészeti Iskola kérelme
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy az intézményvezető kérelme alapján az
iskolában az alábbi tanszakok kerülnének megszüntetésre a következő tanévtől: citeraoktatás,
báboktatás és modern –kortárstánc oktatás. A megszüntetés oka, hogy ezen tanszakok oktatásához az
iskola nem rendelkezik szakirányú végzettségű pedagógussal. Mint emlékezetes a testület februári
ülésén szó volt az iskola racionális működtetésének áttekintéséről, és előzetes tájékoztatás volt az
intézmény minősítésével kapcsolatban. A minősítési eljárásról szóló tájékoztatás szerint súlyozott
szerepe van annak, hogy megfelelő végzettségű pedagógus alkalmazásával lássa el az intézmény az
adott feladatot.
Hangya Lajosné bizottsági elnök aziránt érdeklődött, hogy amennyiben a modern-kortárstánc tanszak
megszűnik, milyen formában fog tovább működni a helyi majorett csoport. Ez a csoport egy színfoltja
a városunknak, esetleg visszatérnek a régi működtetési formára.
Dr. Csorba Csaba jegyző az érdeklődésre elmondta, a majorett csoport visszatér az eredeti
működtetési formára,- nevezetesen az egyesületi formára, tekintettel arra, hogy hiányoznak a
képzéshez szükséges személyi feltételek.
Amennyiben a város úgy ítéli meg, hogy szükség van erre a csoportra, amely valóban egy színfoltja a
településnek, úgy a civilszervezetek alapjából lehet majd részükre támogatást adni.
Várfi András polgármester a fentiekhez kapcsolódva, úgy vélte, hogy több civil kurázsi kellene a
városba, nem csak a képviselő-testület tagjainak kellene aggódni azért, hogy mi lesz egy-egy egyesület
sorsa, hanem a város lakóinak, és főleg az abban érintetteknek.
Gellai Józsefné képviselőasszony aziránt érdeklődik, hogy a tanszakok megszüntetése érint e
pedagógusokat.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a majorett csoportot irányító
pedagógus, főállásban a Kis Bálint Általános Iskolában tanít.
Várfi András polgármester megkérdezte, van e további kérdés, észrevétel.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 14 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
93/2007. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Városi Zene és Művészeti
Iskola fenntartója az intézményen belül 2007. szeptember 01. napjától, 2007/2008-as tanévtől
kezdve az alábbi tanszakokat megszünteti:
- Zeneművészeti Ágon belül a Népzene hangszeres tanszakai közül a citeraoktatást;
- Szín és bábművészeti Ágon belül a Bábjáték tanszakot;
- Táncművészeti Ágon belül a Modern-kortárstánc tanszakot.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Dr. Csorba Csaba jegyzőt,
hogy a testületi döntésnek megfelelően az intézmény alapító okiratán a változásokat vezesse át.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a Városi Zene és
Művészeti Iskola külső közoktatási szakértő által elvégzendő szakmai ellenőrzését.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ellenőrzés pénzügyi fedezetét a
2007. évi költségvetés tartalékából biztosítja.
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Alapító okirat módosításával kapcsolatban 2007. augusztus 31.
Dr. Csorba Csaba jegyző

9. napirendi pont
Beszámoló a Tourinform Iroda 2006. évben végzett tevékenységéről
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az iroda vezetője Béltekiné Pallaghy
Emese beszámolási kötelezettségének megfelelően elkészítette a 2006. évi iroda beszámolóját,
melyben felvázolta a 2007. évben tervezett feladatok ellátását is. Az érintett bizottságok javasolják
elfogadásra a beszámolót a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
94/2007. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tourinform Iroda
2006. évben végzett tevékenységéről készített beszámolót.
Határidő: azonnal
10. napirendi pont
Beszámoló a Városi Sportcsarnok és az Ifjúsági Tábor 2006. évben végzett tevékenységéről
Várfi András polgármester a beszámolót tekintve elmondta, hogy mindent lehet jobban csinálni, azért
a turisztika területén még vannak hiányosságok, melyeket a jövőben pótolni szükséges.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
95/2007. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyoma-Gyöngye
Kft. által a Városi Sportcsarnokban valamint az Ifjúsági és Sport Táborban 2006. évben
végzett tevékenységéről készített beszámolót.
Határidő:

azonnal

11. napirendi pont
Tájékoztató az oktatási intézményekben végzett helyszíni ellenőrzésekről
Várfi András polgármester el kívánta mondani, hogy szokás, hogy a képviselő-testület a bizottsági
ülések alkalmával meglátogatja az intézményeket, ahol az intézményvezető néhány kollégájával
fogadja a képviselőket. Bemutatják az intézményt, felhívják a figyelmet hiányosságokra, de
ugyanakkor a pozitív dolgokat is megemlítik.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
96/2007. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati
minőségirányítási programja által előírt 2006/2007. tanévre előírt önkormányzati fenntartású
intézményekben elvégzett helyszíni ellenőrzésről készített tájékoztatót.
Határidő: azonnal

124

12. napirendi pont
Polgármesteri Hivatal beszámolója a 2006-os évről
Várfi András polgármester elmondta, hogy egy nagy terjedelmű anyagról van szó, úgy gondolja,
hogy aki végig olvasta, láthatta belőle, mennyi és milyen sokrétű a hivatal munkája. Bizottságok nem
tárgyalták a beszámolót. A Polgármesteri Hivatal munkája általában jó, vannak dolgozók, akik
esetében egy kicsit az ügyfelekkel szemben korrigálni kellene, de ennyi ügyféllel, ennyi ügyirattal,
szép teljesítménynek számít a hivatal feladatellátása. Meg lehet nézni más hivataloknál a létszám
lényegesen magasabb és az ügyiratforgalmuk is ekkora.
Hangya Lajosné a humánpolitikai bizottság elnöke a beszámolóval kapcsolatosan elmondta, hogy
sokat fejlődött a hivatali munka pozitív irányba, az empátia is sokat fejlődött, igaz lehet még alakítani
rajta, de az ügyfelek sem egyformák. A hivatali kommunikáció is sokat javult, annak idején
kifogásolta, hogy olyan leveleket kapott a hivatalból, amelyeket nem igazán értett, de ma már
közérthető tájékoztatást kap a lakosság minden szempontból.
Várfi András polgármester megköszönte a képviselőasszony dicsérő szavait, majd megkérdezte, van
e valakinek további kiegészíteni valója.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
97/2007. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Polgármesteri
Hivatal 2006. évről készített beszámolóját.
Határidő: azonnal
13. napirendi pont
Az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok értékesítése nyílt árverésen
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy januárban döntött a képviselő-testület
arról, hogy a nem funkcionáló önkormányzati tulajdonú ingatlanokat értékesíti. A befolyt összegekből
beruházásokat, felújításokat szeretnének megvalósítani. Ezeket az ingatlanokat a testület által kijelölt
bizottság a helyszínen megtekintette, melynek során az ingatlanokról fotók készültek. Ugyanakkor
elkészült az ingatlanok értékbecslése is, melyből megállapítható, hogy a legjobban leromlott ingatlan a
Kossuth u. 32. szám alatti ingatlan. Javaslatként fogalmazódott meg továbbá, hogy az értékesítésre
kijelölt belterületi ingatlanok közül az alábbiak legyenek kivéve. A Ságvári utcai ingatlan
közterületként funkcionál, így ennek hasznosítása korlátozott, az Újkertsoron lévő beépítetlen
területek hagyják meg területcsere céljára, továbbá a Dankó u. 11. szám alatt lévő épület alatti
földterületet ajánlják fel megvételre az épület tulajdonosának, tekintve, hogy elővásárlási jog illeti
meg.
A véleményező bizottságok ezen változtatásokkal javasolták a testületnek a határozati javaslatban
felsorolt ingatlanokat meghirdetni nyílt árverésen, a ott feltüntetett feltételek mellett.
Megkérdezte a véleményező bizottságok elnökeit, a képviselőket van e kiegészíteni valójuk, kérdésük
a napirendi ponthoz.
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület figyelemmel az elhangzottakra, egyhangú, 14 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
98/2007. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az alábbiakban felsorolt tulajdonában lévő
ingatlanokat meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:
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Helyrajzi
szám
141
1045
1049
1388/2
1390/1
1390/2
1391/1
1391/2
1391/3
1391/4
2937/33
2937/34
2937/35
2937/36
2937/37
2937/38
2937/39
3542/20
3542/21
3542/22
3542/23
3542/25
3542/26
3542/27
3542/28
3542/30
3542/45
3542/47
5475
5723
6495
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6663
6708
7507
7523

Terület nagysága, cím, egyéb megjegyzés

Kikiáltási ár ( Ft
)
1782 m2 Kossuth u. 32.
21.858.000
1238 m2, Révlapos, töltéshez közel
247000
4702 m2, Révlapos, töltéshez közel
940000
289 m2, Kálvin János utca
28900
81 m2, Kálvin János utca
8100
268 m2, Kálvin János utca
26800
343 m2, Kálvin János utca
34300
343 m2, Kálvin János utca
34300
339 m2, Kálvin János utca
33900
417 m2, Kálvin János utca
41700
28 m2, üzlethely, gyomai piac
38000
27 m2, üzlethely, gyomai piac
38000
27 m2, üzlethely, gyomai piac
38000
27 m2, üzlethely, gyomai piac
38000
27 m2, üzlethely, gyomai piac
38000
27 m2, üzlethely, gyomai piac
38000
28 m2, üzlethely, gyomai piac
38000
1271 m2, Gutenberg utca
508000
1270 m2, Gutenberg utca
508000
1270 m2, Gutenberg utca
254000
1271 m2, Gutenberg utca
508000
1271 m2, Gutenberg utca
254000
1270 m2, Gutenberg utca
254000
1270 m2, Gutenberg utca
254000
1271 m2, Gutenberg utca
254000
1391 m2, Gutenberg utca
254000
282 m2, Gutenberg utca garázssor alakítható ki
85000
282 m2, Gutenberg utca garázssor alakítható ki
85000
592 m2, Juhász Gy. utca 19. az épületet
400000
bontani kell
1066 m2, Polányi Máté u. 71.
640000
440 m2, Mikes u. 5.
220000
745 m2, Vadász u. 10.
50000
675 m2, Vadász u. 9.
50000
632 m2, Vadász u. 8.
50000
638 m2, Vadász u. 7.
50000
573 m2, Táncsics u. 19.
50000
514 m2, Táncsics u. 17.
50000
355 m2, Körös u. 4.
25000
1053 m2, Fő út 90.
630000
1191 m2, Vasútsor 11. ( Nagylapos )
297000
1162 m2, Mester u. 10. ( Nagylapos )
290000

1. A versenytárgyalás időpontja: 2007. április 30-án de. 10.00 óra.
2. A versenytárgyalás helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).
3. Az induló licit az árverési kijelölt ingatlanokról készült kimutatásban szerepelnek. A
licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2007. április 27-én de. 9.00-ig - a kikiáltási ár 10 %-át
kitevő szerződés megkötését biztosító előleget /bánatpénz/ kell a Polgármesteri Hivatal
pénztárába befizetni.
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4. A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja. A tulajdonjogot elnyerőnek az
árverést követően 8 napon belül szerződést kell kötnie. Vevőnek a vételárat a
szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
5. Az ingatlanokkal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és
Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a tulajdonában lévő a 6588 hrsz.-ú telket ( Dankó u. 11.
szám ) felajánlja bruttó 25.000 Ft összegben megvételre a 6588/A épület tulajdonosának.
Az árverés eredményéről be kell számolni Képviselő – testületi ülésen.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az árverésen nem
értékesített ingatlanokat tovább hirdesse.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
14. napirendi pont
Gyomaendrőd Város településfejlesztési koncepciójának elkészítése – DARFT-TEKI pályázat
Várfi András polgármester a képviselő-testület figyelmébe ajánlotta az ülés megkezdése előtt
kiosztásra kerülő, a napirendi ponthoz tartozó kiegészítő előterjesztést, mely részletesen tartalmazza a
pályázati összköltségeket.
Elmondta, hogy DARFT által közzétett 2007. évi területi kiegyenlítést szolgáló beruházások
támogatására vonatkozó pályázati kiírás alapján lehetősége van az önkormányzatnak pályázatot
benyújtani a város településfejlesztési koncepciójának elkészítése érdekében.
Megkérdezte, van e valakinek kiegészíteni valója, észrevétele.
A képviselő-testület a pályázat benyújtását egyhangú, 14 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
99/2007. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács által kiírt, 2007. évi területi kiegyenlítést szolgáló beruházások támogatására kiírt
pályázati felhívás alapján Gyomaendrőd Város településfejlesztési koncepciójának elkészítése
érdekében.
Önkormányzatunk a saját forrást, a fejlesztés költségeinek 30%-át, 2.700.000 forintot a 2007.
évi költségvetéséből (4/2007. (II. 26.) KT. számú rendelet) biztosítja.
A beruházás bruttó összköltsége (100%):
A pályázatban igényelt támogatás (70%):
Saját erő (30%):

9.000.000 Ft
6.300.000 Ft
2.700.000 Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtásra, és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2007. április 16.
Felelős: Várfi András polgármester
15. napirendi pont
Lévai út – Kálvin út felújítása – DARFT – TEUT pályázat
Várfi András polgármester a témával kapcsolatosan elmondta, hogy a lehetőségekhez képest a
mellékutakat is rendbe kell tenni, ehhez lehetőség van pályázatot benyújtani, melyből az érintett
útszakaszt kívánják kijavítani.
Megkérdezte, van e valakinek kiegészíteni valója, észrevétele.
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A képviselő-testület részéről hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a határozati javaslatot egyhangú, 14
igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
100/2007. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács által kiírt „települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat
felújításának támogatásának elnyerésére, a Lévai út-Kálvin út felújításának érdekében.
Önkormányzatunk a saját forrást, 7.538.160,- forintot a 2007. évi költségvetéséből (4/2007.
(II. 26.) KT rendelet) biztosítja. A költségvetés 3. számú mellékletében az út felújítási
munkákra összesen 5 millió Ft-ot különített el. A fennmaradó 2.538.160 Ft a költségvetés 4.
számú mellékletben megtervezett belterületi útépítés összegének része.
A beruházás összes bruttó költsége: 12.698.640,-Ft
Igényelt támogatás:
5.160.480,-Ft
Saját erő:
7.538.160,-Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2007. április 16.
Felelős: Várfi András polgármester
16. napirendi pont
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola öt vizesblokkjának felújítása DARFT-CÉDE
pályázat
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy egy iskolában sok mindennek rendben
kell lenni, de elsődlegesen az illemhelyek kultúrált használatára is rá kell szoktatni a gyerekeket. A
pályázat lehetőséget nyújt az iskola vizesblokkjainak felújítására.
A képviselő-testület részéről hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a határozati javaslatot egyhangú, 14
igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
101/2007. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Dél Alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács által kiírt, céljellegű decentralizált keret 2007. évi támogatására kiírt
pályázati felhívás alapján a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola öt
vizesblokkjának felújítása érdekében.
Önkormányzatunk a saját forrást, a felújítás költségeinek 30%-át, 2.069.408 forintot a 2007.
évi költségvetéséből (4/2007. (II.26.) KT sz. rendelet) biztosítja.
A beruházás költsége (100%):
Igényelt támogatás (70%):
Saját erő (30%):

6.898.027 Ft
4.828.619 Ft
2.069.408 Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2007. április 16.
Felelős: Várfi András polgármester
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17. napirendi pont
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény múzeumi fejlesztési programja
Várfi András polgármester elmondta, hogy a Tájház és a hozzátartozó gyűjtemény, igen fontos és
értékes része a városnak. Szonda István a Tájház vezetője jelentős és szintén értékes munkát végez a
Tájház és gyűjteményének fenntartásában. Ennek a fejlesztésére nyújtja be az önkormányzat a
pályázatát.
A képviselő-testület részéről hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a határozati javaslatot egyhangú, 14
igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
102/2007. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Endrődi Tájházban biztonságtechnikai
berendezésekkel ellátott „LÁTVÁNYTÁR” állandó kiállítás kialakítása érdekében támogatási
kérelmet nyújt be a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához.
Önkormányzatunk a saját forrást, a fejlesztés költségeinek 30 %-át, 270.000 forintot, a 2007.
évi költségvetéséből (4/2007. (II. 26.) KT számú rendelet) biztosítja.
A beruházás összköltsége (100%):
Igényelt támogatás (87%):
Saját erő (13%):

900.000 Ft
630.000 Ft
270.000 Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a támogatási igény
benyújtásra, és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2007. március 30.
Felelős: Várfi András polgármester
18. napirendi pont
Gyomaendrőd Város közigazgatási területén található közkifolyók megszüntetése
Várfi András polgármester a közkifolyókkal kapcsolatosan elmondta, hogy a Vízművek levélben
felkérte az önkormányzatot, hogy vizsgálja felül a közkifolyókat, hogy mennyire indokolt a
fenntartásuk. A városban üzemelő közkifolyók száma 122 db, használaton kívüli 77 db.
/Jakus Imre képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 15 fő./
A továbbiakban elmondta, hogy célszerű a jövőben a költségek miatt is csökkenteni a közkifolyók
számát. A határozati javaslatban szerepel, hogy a 77 db próbaidős közkifolyót a Vízművek Zrt.
szüntesse meg, ugyanakkor a területi képviselők bevonásával felül kell vizsgálni, hogy melyek azok a
közkifolyók, amelyeknek az üzemeltetése a továbbiakban nem szükséges. Természetesen, azon
ingatlanok előtt lévő közkifolyókat, amely ingatlanokban laknak és az ivóvíz bevezetését nem tudják
megoldani, ott indokolt a közkifolyót meghagyni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök felvetette, hogy nem minden oldalon lehet olvasni a közkifolyók
listáját, hogy melyeket kell a képviselőknek ellenőrizni és javaslatot tenni.
Szujó Zsolt a városüzemeltetési osztály vezetője elmondta, hogy minden oldal laptetején feltüntették,
hogy melyek a mérőkkel felszerelt közkifolyók, illetve mérő nélküli közkifolyók.
Csányi István alpolgármester felhívta a figyelmet, hogy szerepelnek még olyan közkifolyók itt a
listában, amelyek már próbaidősek. Itt arra kell javaslatot tenni, ami nem próbaidős, tehát nem
megszüntetett, hanem még működő.
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Szujó Zsolt osztályvezető hangsúlyozta, hogy segítségként a jövő héten készítenek egy térképet,
amelyen a képviselők körzetein bejelölik a még működő közkifolyókat.
Gellai Józsefné képviselőasszony felvetette, hogy kb. 10 évvel ezelőtt volt egy akciója a városnak,
amely szerint azon ingatlan tulajdonosokat, akik a lakásba bevezettették a vezetékes ivóvizet,
anyagilag támogatta az önkormányzat. Jelenleg vannak olyan utcák, ahol legalább 4 olyan ingatlan
van, amelyben idős emberek élnek, és a víz nincs a lakásba bevezetve. Annak idején egy elég sikeres
akciója volt ez az önkormányzatnak.
Dr. Csorba Csaba jegyző a felvetésre elmondta, hogy jelenleg egy vízbekötés kb. 250-300 ezer Ft-ba
kerül. Ezt az önkormányzat nem tudja vállalni, valóban idős házaknál maradtak ki a bekötések. A
bizottság ezt a támogatási lehetőséget újra fogja tárgyalni, de 40-50 ezer Ft-os támogatásnál többet az
önkormányzat nem tud biztosítani. A képviselő asszony által említett időben még kb. 100 ezer Ft volt
egy vízbekötés, ebből az önkormányzat támogatásként 20 ezer Ft-ot adott. Miután meg lesznek a
képviselői javaslatok, a bizottság felméri, hogy melyek azok az ingatlanok, amelyek támogatással
ráköthetők a vezetékes vízre. E mellett meg kell nézni mennyi közmunka áll rendelkezésre, és hogyan
készíthető el az akna, és egyeztetni kell az ingatlan tulajdonossal, hogyan alakul a rákötés. Ebben a
formában valóban csökkenne a közkifolyók száma.
Illés János képviselő felvetette, hogy nem volna jobb, ha a közkifolyók helyére tűzcsapokat
alakítanának ki, a leszerelések helyett?
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva a felvetésre elmondta, hogy a tűzoltóság szerint tűzcsapokkal
megfelelő a település ellátottsága. Ettől függetlenül érdemes lehet áttekinteni, hogy valóban elég
számú tűzcsap van és ezek után mennyi átalányt fizet a város a vízmű felé.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadására. A fentiekben
elhangzott képviselői felvetéseket, javaslatokat a városfenntartó, környezetvédelmi és mezőgazdasági
bizottság meg fogja vizsgálni.
A képviselő-testület részéről további hozzászólás nem hangzott el, a határozati javaslatot egyhangú, 15
igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
103/2007. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a vízi közművet üzemeltető
Békés Megyei Vízművek Zrt. a próbaidőre lezárt 77 db használaton kívüli közkifolyót
megszüntesse.
A Képviselő-testület felkéri a területi képviselőket, hogy a területükön található további
közkifolyókat vizsgálják meg és mérjék fel a lakossági igényeket, mely alapján a
Városüzemeltetési Osztály 2007. április 30.-ig készítse el a megszüntetésekre vonatkozó
javaslatokat.
Határidő: 2007. április 30.
Felelős: Várfi András
19. napirendi pont
Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának támogatási kérelme
Várfi András polgármester elmondta, hogy a cigány kisebbségi önkormányzat kérelmében a
működési költségeikhez kért anyagi támogatást az önkormányzattól.
Mint köztudott két kisebbségi önkormányzat működik a településen, a német és a cigány kisebbségi
önkormányzat. Az elmúlt időszakban a települési önkormányzat a cigány kisebbségi önkormányzatnak
különböző támogatást biztosított.
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Ilyen volt a Művelt Cigány Ifjúságért Alapítvány kezelésébe átadott Fő u. 80. sz. alatti ingatlan, mely
ingatlanban a cigány kisebbségi önkormányzat is működik. Akkor az ingatlan megvételéhez az
önkormányzat 1.1 millió Ft támogatást adott, illetve 1.4 millió Ft-ot kölcsön formájában biztosított.
Ezen felül 10 ha termőföldet adott a cigány kisebbségi önkormányzat használatába térítésmentesen,
mely föld bérbeadás útján való hasznosításából befolyó összeget a kisebbségi önkormányzat a
működési kiadásaira kellene, hogy felhasználjon.
A pénzügyi és gazdasági bizottság nem javasolja támogatni az önkormányzat kérelmét.
Dr. Kovács Béla képviselő kérdése volt, hogy az önkormányzat adott kamatmentes hitelt a kisebbségi
önkormányzatnak, a visszafizetéssel hogyan áll az önkormányzat. Ha működésre kell fordítani a
kisebbségi önkormányzatnak a bérbeadásból befolyt összeget, akkor az hol van?
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy hosszú lejáratú hitel lett az évek folyamán,
tehát ezzel valóban tartozik az alapítvány az önkormányzatnak. A bérletből befolyó díj hová megy el,
ezt az önkormányzat képviselői tudják. Olyan adminisztrációt tartanak fenn, ami nem célszerű
megoldás a számukra, mivel az önkormányzatnak kell erről gondoskodnia, a korábbiakban
gondoskodott is róla. Az elmúlt héten is érkezett az EON-tól fizetési felszólító levél. Ha
összehasonlítják a két kisebbségi önkormányzatot, a cigány kisebbség jelentősebb támogatást kapott
már eddig is a német kisebbséggel szemben. A gát melletti juh nyári szállásról sem szabad
elfeledkezni.
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket a juh nyári szállással kapcsolatosan,
felszólította Dógi Jánost a cigány kisebbségi önkormányzat elnökét, hogy tárgyaljanak az ingatlannal
kapcsolatban, tegye azt rendbe a kisebbségi önkormányzat. Ez idáig erre reagálás nem történt, mindent nem engedhet el nekik sem az önkormányzat.
Dezső Zoltán hozzászólásában elmondta, hogy korábban is többször támogatta az önkormányzat a
cigány kisebbséget, amikor kecskefarmot vásároltak, vagy amikor halastavat akartak létrehozni, de
sorra nem jöttek be a számításaik. A lakosság részéről már több alkalommal kérdezték, hogy meddig
finanszírozza még a város a cigány kisebbségi önkormányzatot. A kisebbségi önkormányzat elnöke,
Dógi János hogyan teheti ezt meg a várossal szemben, ilyen alapon több lakos is kérhetne támogatást
az önkormányzattól.
Várfi András polgármester összefoglalva az elhangzottakat, elmondta, hogy egyformán kell a
lakossággal szemben eljárni. A határozati javaslat egyértelműen kihangsúlyozza, hogy az
önkormányzat nem kívánja támogatni a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelmét.
A képviselő-testület részéről további hozzászólás nem hangzott el, a határozati javaslatot egyhangú, 15
igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
104/2007. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Cigány
Önkormányzatának működéséhez kért anyagi támogatási kérelmét elutasítja.

Kisebbségi

Határidő: azonnal
20. napirendi pont
Pándy Kálmán Kórház támogatási kérelme
Várfi András polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a gyulai Pándy Kálmán Kórház
Gyermekosztálya kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, melyben a 2007. április 27-28. között
megrendezésre kerülő „Magyar Gyermekorvosok Társasága Dél-Magyarországi Területi
Szervezetének 40. Tudományos Ülése” kongresszus megszervezésére anyagi támogatást nyújtson a
tudományos ülés sikeres lebonyolításához. A javasolt támogatás mértéke 20 ezer Ft.

131

A képviselő-testület részéről hozzászólás nem hangzott el, a határozati javaslatot egyhangú, 15 igen
szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
105/2007. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pándy Kálmán Kórház
Gyermekosztálya részére 20.000 Ft összeget biztosít - mint működési célú pénzeszköz átadás a Magyar Gyermekorvosok Társasága Dél-Magyarországi Területi Szervezetének 40.
Tudományos Ülése megrendezésére a 2007. évi költségvetés tartalékának terhére.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a következő költségvetési rendelet módosításakor
a 20.000 Ft összegű működési célú pénzeszköz átadás kerüljön beépítésre.
Határidő: 2007. április 10.
Felelős: Várfi András polgármester
21. napirendi pont
Rekline Stúdió kérelme
Várfi András polgármester el kívánta mondani, hogy ezzel a támogatással nem a Rekline Stúdiót
kívánja támogatni az önkormányzat, hanem végre az Utazás kiállításon Gyomaendrőd egy helyen, egy
standon szerepel. A rendezvényen felmerülő költségekhez 250 ezer Ft-ot biztosít az önkormányzat,
míg a városi kiadványok, szórólapok készítéséhez további 200 ezer Ft-ot.
Illés János képviselő elmondta a turisztikával kapcsolatosan, hogy a megbeszélések folyamán
lemorzsolódások voltak. Ennek oka, hogy a kiállításon való részvétel sokba kerül egy vállalkozónak.
A turisztikai megbeszélések azonban eddig jó eredményeket mutatnak, mivel a városban egyre több
embert meg lehet mozgatni ezen a területen.
A képviselő-testület részéről további hozzászólás nem hangzott el, a polgármester felkérte a
képviselőket a szavazásra.
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangú, 15 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
106/2007. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Rekline Stúdió részére az „Utazás Kiállítás 2007”
rendezvényen felmerülő szervezési és részvételi kiadásaihoz 250.000.- Ft működési célú
pénzeszközátadást, valamint a város népszerűsítését szolgáló kiadványok, szórólapok
elkészítéséhez további 200.000.- Ft összeget biztosít, melynek fedezetét a 2006. évi szabad
pénzmaradvány összegéből jelöli ki. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a következő
költségvetési rendelet módosításakor a 450.000.-Ft összegű működési célú pénzeszközátadás
kerüljön beépítésre.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Csorba Csaba
22. napirendi pont
Gyomaendrőd Belterület 6107, 3680 és 3540 hrsz-ú csatornák kezelési jogának rendezése,
átvétele
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a belterületi csatornák helyrajzi számmal
feltüntetett csapadékvíz elvezetők.
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A Belvízrendezés II. ütemében megvalósítandó beruházások körét a képviselő-testület elfogadta.
Időközben további beruházásokra kerülhet sor a „Belvízrendezés II. ütem”-ben. A tervezési munkáival
a Békés-PLANUM Kultúrmérnök Kft. lett megbízva. A tervezési munkák közben a tervező jelezte,
hogy a „Gyomai csatorna rekonstrukciója” és az „Endrődi főcsatorna rekonstrukciója” kapcsán érintett
6107., 3680. és 3540. hrsz.ú csatornák kezelési jogának rendezése szükséges lenne, mivel azok
kezelője ill. tulajdonosa jelen pillanatban nem Gyomaendrőd Város Önkormányzata, hanem a Magyar
Állam, kezelőjük a Körösi Vízgazdálkodási Társulat. A tervező javasolja, hogy az érintett csatornák
kezelői jogának megszerzését az Önkormányzat számára, mivel a megvalósításra beadott pályázatnak
is feltétele a kezelési jog megszerzése.
A képviselő-testület részéről hozzászólás nem hangzott el, a polgármester felkérte a képviselőket a
szavazásra.
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangú, 15 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
107/2007. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata támogatja a Gyomaendrőd, belterület 6107, 3680. és
3540. hrsz.-ú csatorna művelési ágú ingatlanok térítésmentes önkormányzati kezelési jogának
megszerzését a többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 109/K (9) bekezdése, valamint az
58/2005.(IV.4.) kormr. IX. fejezete alapján.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, a kezelési jog átvételéről szóló megállapodás megkötésére.
Határidő: megállapodás megkötésére 2007. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
23. napirendi pont
A Békés Megyei Peresi-Holtág Természetvédelmi Egyesület, valamint az Endrődiek Baráti Köre
Egyesület székhelybejelentéshez való tulajdonosi hozzájárulás
Várfi András polgármester elmondta, hogy a Békés Megyei Peresi-Holtág Természetvédelmi
Egyesület, valamint az Endrődiek Baráti Köre Egyesület kérelemmel fordult az önkormányzathoz,
mint tulajdonoshoz, hogy székhelyüket Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában lévő
ingatlanok címére kívánják bejelenteni a bíróságon. Számtalan egyesületnek van a székhelye a
Polgármesteri Hivatalhoz bejelentve.
A képviselő-testület részéről hozzászólás nem hangzott el, a polgármester felkérte a képviselőket a
szavazásra.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangú, 15 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
108/2007. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Békés Megyei PeresiHoltág Természetvédelmi Egyesület Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ( Polgármesteri Hivatal ),
az Endrődiek Baráti Köre Egyesület pedig Gyomaendrőd, Blaha L. u. 21. ( Déryné Közösségi
Ház ) szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok címére jelentsék be a székhelyüket.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonosi
nyilatkozatokat kiadja.
Határidő: 2007. április 30.
Felelős: Várfi András polgármester
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24. napirendi pont
A helyi környezetszépítési verseny meghirdetése 2007-ben
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy hagyományteremtő szándékkal az elmúlt
évben került első alkalommal megrendezésre ez a verseny. Az akkori versennyel kapcsolatos
tapasztalatokat, hiányosságokat a jelen versenykiírásnál figyelembe vették. Személy szerint az elmúlt
versenyben csak annyiban vett részt, hogy a díjakat a nyerteseknek átadta.
Véleménye szerint, ha azt szeretnénk elérni, hogy szebb legyen városunk, akkor kell, hogy legyen
ilyen verseny, még a megszorítások ellenére is.
Hangya Lajosné a humánpolitikai bizottság elnöke kérte a képviselő társait, hogy a körzetükben, ahol
látnak szép házakat, ápolt, rendezett utcákat, biztassák az ott lakókat, hogy merjenek pályázni. Az
elmúlt évben ott volt sikeres a verseny, ahol a körzeti képviselők biztatták a lakókat. Ha még jobban
elterjedne ez a verseny, akkor nagyon sokat lendítene a városon.
Putnoki László képviselő egyetértett a verseny fontosságával, de ugyanakkor, ahhoz, hogy ápolt és
tiszta legyen a település több hulladékgyűjtő edényre volna szükség. Szarvason, ha valaki végig megy
az úton, kb. 15 méterenként talál egy hulladékgyűjtő edényt.
Izsó Csaba a városfenntartó bizottság elnöke az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy a kihelyezett
kukák mennyisége megfelelő volt a településen, csak az a gond, hogy ezek sorra eltűnnek. Vandálok,
akik ezeket eltörik, eldobálják a település más részén. A fiatalokat, rendbontókat kellene megfékezni,
ezért kérte a közterület-felügyelők és a mezőőrök hatékonyabb odafigyelését, hogy egyszer végre
legyen rend.
Fábián Lajos a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezető igazgatója a felvetésekre elmondta, hogy
Szarvason nem az önkormányzat és nem is a KOMÉP helyezi ki a hulladékgyűjtő edényeket, hanem
maguk az üzlettulajdonosok. Itt nálunk volt olyan, hogy az eltulajdonított kukaedényt egy magánbolt
előtt találták meg.
Fülöp István elmondta, hogy a helyi szervezetekkel összefogva lehetne egy olyan ügy, amit
együttesen lehetne megvalósítani.
Putnoki László képviselő egyetértett az elhangzottakkal, javasolta, hogy a mezőőrök és a közterületfelügyelők, valamint a polgárőrök akkor is legyenek jelen az utcán, amikor a fiatalok a
szórakozóhelyekről hazafelé mennek.
Várfi András polgármester megköszönte az elhangzott javaslatokat, felszólalásokat, a
városüzemeltető bizottság feladata lenne intézményesen ezt végig gondolni.
A közterület- felügyelet ma már két fővel működik a településen, eddig még nem lehet észre venni a
hatékonyságát, sokkal intenzívebben kell dolgozniuk.
A kamionparkolás sem változott még eddig a településen.
A képviselő-testület részéről további hozzászólás nem hangzott el, a polgármester felkérte a
képviselőket a szavazásra.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangú, 15 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
109/2007. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007-ben ismét meghirdeti A tisztább és ápoltabb
Gyomaendrődért c. környezetszépítési versenyt az előterjesztés mellékletében részletezett
versenykiírás szerint, továbbá ehhez kapcsolódóan a helyi óvodákban és általános iskolákban
tanuló gyerekek számára rajzversenyt hirdet.
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A versenyekben részt vevők díjazására a 2007. évi önkormányzati költségvetésben bruttó
300.000,- Ft áll rendelkezésre.
A nevezett ingatlanok elbírálását önkormányzati képviselőkből és megbízott tagokból álló
zsűri végzi. A képviselő-testület a zsűrizéssel az alábbi személyeket bízza meg:
 Hangya Lajosné önkormányzati képviselő
 Lehoczkiné Tímár Irén önkormányzati képviselő
 Szabó Balázsné önkormányzati képviselő
 Szekeres Mihály vállalkozó
 Fábián Lajos ügyvezető
A képviselő-testület a rajzversenyre beérkezett pályaművek zsűrizésére a következő
személyeket kéri fel:
 Várfi András polgármester
 Hangya Lajosné bizottsági elnök
 Honti Judit rajzszakos tanárnő, igazgató-helyettes
 helyi képzőművészek
Határidő: a versenyek kihirdetésének határideje: 2007. április 6.
a versenyek elbírálásának határideje: 2007. augusztus 8.
Felelős: Várfi András polgármester
25. napirendi pont
Belterületi közterületeken elvégzendő növényvédelmi tevékenység megrendelése
Várfi András polgármester elmondta, hogy a fákat nem elég elültetni, hanem bizonyos időközönként
növényvédelmi permetezéseket kell végrehajtani, erre kértünk árajánlatokat. A beérkezett ajánlatok
közül a legmegfelelőbbnek a gyulai Bogármérnökség ajánlata volt, nettó 598.600 Ft értékben.
A képviselő-testület részéről további hozzászólás nem hangzott el, a polgármester felkérte a
képviselőket a szavazásra.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangú, 15 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
110/2007. (III. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Bogármérnökség Bt. 2007.évi
növényvédelmi kezelésekre vonatkozó árajánlatát, amelyben nettó 598.600,- Ft vállalási árat
határozott meg, és felkéri Szujó Zsolt osztályvezetőt a további intézkedések megtételére.
A belterületi fasorokkal kapcsolatos növényvédelmi tevékenység költségét az önkormányzat
2007. évi költségvetésében, a Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások dologi kiadásai között
előzetesen biztosította.
Határidő: azonnal
A bejelentések között Várfi András polgármester elmondta, hogy a kistérség váltással kapcsolatosan
március 21-én döntött a képviselő-testület, hogy át kíván térni a Szarvasi Kistérséghez. Ehhez nagyon
sok iratot kellett beszerezni és még a holnapi nap folyamán a Belügyminisztériumhoz eljuttatni. A
tegnapi nap folyamán meghívást kapott a Szarvasi Kistérségi ülésre, ahol a Kistérségi szavazás
egyhangúlag elfogadta Gyomaendrőd csatlakozási szándékát. A következő ülésekre Gyomaendrőd
Város Polgármesterét és Jegyzőjét tanácskozási joggal fogják meghívni.
Az idegenforgalmi koncepció készül, a Fókusz 2 Kft. 12 fős teammal együtt végzi a munkát, akik a
város különböző területein ismertek.
Gyomaendrődön két futball csapat működik, tegnaptól működik egy próbaelnökség, ami az endrődi
csapat és a gyomai csapat vezetőségéből áll.
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A próbaelnökséghez már érkezett egy kezdeményezés, mely szerint a két csapatból egy legyen. De ez
még a jövő titka, de ha egy csapat lesz, akkor dupla támogatást kaphat, mivel nem kell osztoznia
mással.
A mai napon érkezett egy jó hír is, hogy az építési hatóság kistérségi szintre történő áthelyezését
december 31-ig felülvizsgálják.
Az utazás 2007 kiállítás mai napon nyílt meg, egy standdal állít ki Gyomaendrőd. A városvezetés a
holnapi nap tekinti meg a kiállítást.
Továbbiakban megkérdezte a képviselőket, a jelenlévő érdeklődőket van további bejelentés.
Czibulka György képviselő felvetette, hogy a 14. napirendi ponthoz kiadott anyag nem jó, mert
felcserélték rajta az igényelt támogatás és a saját erő összegét.
Dr. Kovács Béla képviselő a lomtalanítás felől érdeklődött, hogy mikor kezdik el a településen, olyan
formában, hogy lehetőleg egy-két napnál tovább ne legyen kint a szemét az utcán.
Fábián Lajos válaszában tájékoztatta a jelenlévőket, hogy április 16-án kezdődik a lomtalanítás, de
előtte minden házba bedobnak egy szórólapot, hogy konkrétan melyik napon mely utcát takarítják.
Csányi István alpolgármester felvetette, hogy a Táncsics utca szinte még terepjáróval sem járható.
Szujó Zsolt osztályvezető elmondta, hogy valóban a holtág összekötés folyamán a nagy
tehergépjárművek által lett ilyen rossz az út, ezt a műszaki ellenőr bejegyezte az építési naplóba és
megjavítják az utat.
Putnoki László képviselő arra kért tájékoztatást, hogy annak idején a Termál Invest Rt. területét
árverésre hirdették, amire az önkormányzat felhatalmazta a Polgármestert, hogy 2 millió Ft-ért vegye
meg, ez milyen okból nem valósult meg?
Várfi András polgármester válaszában elmondta, hogy ennek a területnek az értékesítése licitáláson
történt és volt olyan, aki többet ígért, mint az önkormányzat, a költségvetésben viszont csak ennyi
összeg szerepelt erre a célra.
Gellai Józsefné képviselőasszony felvetette, hogy hallatszik a településen, hogy eladja az
önkormányzat a két futball pályát és a város az értékesítésből befolyt összegből épít egy pályát a város
közepén, mennyi a valóságtartama ennek a hírnek?
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a két futball csapat már az elmúlt évben is
beszélgetett arról, hogy egy csapatot kellene alapítani, amit kb. 10 millió Ft-ból fenn lehetne tartani.
Nem vásárolt játékosokkal, hanem saját utánpótlással. Az elmúlt időben már többször összejöttek
beszélgetésre és erről volt már szó. Ha a fürdőt fejlesztik, ezt a területet igénybe lehetne venni, ha ezt a
területet értékesítenék, akkor valóban építenének egy új korszerű pályát a két településrész között.
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

Babos László

Béres János

hitelesítő

hitelesítő
136

