Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
11/2007.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. április 26-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester
Babos László, Czibulka György, Gellai Józsefné, Hangya Lajosné, Illés János,
Izsó Csaba, Jakus Imre, Dr. Kovács Béla, Lehóczkiné Timár Irén, Putnoki
László, Dr. Palya József, Rácz Imre, Szabó Balázsné és Vass Ignác
képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző
Tímárné Binges Irén, Havelda Jánosné, Uhrin Zoltánné, Szujó Zsolt
osztályvezetők, Keresztesné Jáksó Éva, Szilágyiné Bácsi Gabriella előadók,
Tárgyalási joggal, meghívottként: Bencze Lajosné okleveles könyvvizsgáló,
Oltány Sándor r. alezredes kapitányságvezető, Paraizs Tamás r. százados,
Oktatási intézmények vezetői, a helyi és a megyei sajtó képviselői,
és érdeklődő állampolgárok
Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület jelenlévő tagjait, az Alpolgármester urat,
Jegyző, Aljegyző urat, a hivatal osztályvezetőit, a meghívottakat és minden kedves érdeklődőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 17 fős testületből jelen volt 16 fő. Béres János
képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Hangya Lajosné és Izsó Csaba képviselőket.
Ezt követően szólt az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről
A helyi Kertbarátok köre szervezésében immár hagyományként került megrendezésre a kolbász és bor
verseny a művelődési központban.
Április 19-én az Apolló Moziban került bemutatásra Sándor Pál rendezésében a Noé Bárkája című
magyar film díszbemutatója. A film főszereplője Kállai Ferenc városunk díszpolgára, Kossuth díjas
színész, egészségügyi okok miatt a díszbemutatón nem tudott részt venni. Erről a helyről kívánt a
színművész úrnak nagyon jó egészséget. Bízott abban, hogy egészségi állapota javul, és lesz még
alkalma ellátogatni szülővárosába.
Fontos esemény volt még április 23-án a Verespatak múltja, jelene, jövője képekben –országos
vándorkiállítás megnyitója a művelődési központban. A tárlat anyagát Hornok Ernő, Kocsis Tibor és
Szász András fotóiból válogatták össze. A kiállítás célja, hogy tiltakozzon a bányaberuházás ellen,
minél szélesebb körben bemutassa a beruházás által okozott rombolást, annak megakadályozása,
leállítása lenne a cél.
A Népligetben átadásra került az új játszótér, mellyel nagyon sok kisgyermeknek okoztak örömet. A fa
játszóeszközökkel felszerelt EU-s normáknak megfelelő játszóteret 1.8 millió Ft-al támogatta a
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány.
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Az elmúlt időszakban többször esett szó a tűzoltóságról, annak köztestületté alakításáról. Ennek
alapját egy erős és jól működő egyesület tudja megteremteni, ezért az egyesület új vezetőséget
választott, az elnök Szilágyi Sándor lett. Ezt követően meglehet kezdeni a köztestület alakítását, ami
2008-ban megkezdheti működését.
A város életében fontos szerepe van a futballnak. Az elmúlt időszakban egy előkészítő bizottság azon
munkálkodik, hogy egy futballcsapata legyen Gyomaendrődnek. A csapatok egyesítését még ebben az
évben meg lehet oldani, ősztől egy csapata lehetne a városnak. Ezzel könnyebbé válna a
finanszírozásuk, hiszen az eddigi 7 millió Ft-os önkormányzati támogatást egy csapat kapná, ezen
kívül célként lehetne kitűzni, hogy a mostani megyei első osztályból, egy NB3-as erős középosztályú
csapat legyen. Az előkészítő bizottság legutóbbi döntése szerint mindkét csapat közgyűlése
megtárgyalja és megszavazza ezt a kérdést, majd új vezetőséget választanak, amely meghatározza az
irányokat, célokat.
A város kistérség váltása kapcsán szólt még arról, hogy a Jegyző úrral tanácskozási joggal részt vettek
a Szarvasi Kistérség legutóbbi ülésén. Megállapítható volt, hogy sokkal szervezettebb, felkészültebb
munka folyik ebben a kistérségben.
Április 20-22 között hivatalos küldöttség látogatott a romániai testvérvárosunkba, Nagyenyedre. A
delegáció tagjai: személye, Dr. Csorba Csaba jegyző, Szabó Balázsné és Rácz Imre képviselők. A két
város vezetősége megegyezett abban, hogy változatlanul folytatni kívánja ezt a testvérvárosi
kapcsolatot, és célul tűzték ki, hogy bizonyos célok elérése érdekében – nemzetközi művésztábor
megrendezése -közösen pályáznak az EU-s pályázatokon.
Szólt még arról, hogy április 27-28-án kerül megrendezésre a IX. Nemzetközi Sajt-és Túrófesztivál a
Bethlen Gábor Szakképző Iskola szervezésében. A rendezvény helyszíne a volt Ipari Iskola és annak
környéke.
A hosszú hétvégén bőséges program kínálatból válogathatnak a városlakók.
A helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatban elmondta még, hogy a szolgáltatást végző Domuszbusz
Kft. különböző Apeh előírásoknak történő nem megfelelés miatt megbukott, így ideiglenesen – új
néven – egy ideiglenes szerződéssel oldja meg a szolgáltatás ellátását. A buszok változatlanul
közlekednek, a temetőjárat is megmarad, sőt még a színvonal is javul, mivel egy kisebb férőhelyes
kisbuszt is üzembe helyeznek a nagy csuklós busz időleges kiváltására.
Befejezésként szólt még arról, hogy az Állami Számvevőszék átfogó ellenőrzést kezd a hivatalnál.
További bejelentése nem volt, megkérdezte a képviselőket, majd a jelenlévőket van e napirend előtti
bejelenteni valójuk.
Hozzászólás hiányában javaslatot tett az ülés napirendjére, az alábbiak szerint: 18. napirendként
javasolta a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ pályázati felhívása, míg 19. napirendként a
„Bölcsőtől a sírig” című album megjelentetésének támogatása tárgyú előterjesztéseket megtárgyalni.
A képviselő-testület figyelmébe ajánlotta, hogy a 12. napirendi pontként szereplő Kerékpárút építéseDAOP pályázat tárgyú előterjesztést, mely az ülés megkezdése előtt került kiosztásra, továbbá a 13.
napirendi ponthoz kapcsolódóan egy tájékoztató került kiosztásra a költségek várható alakulásáról.
Felkérte a képviselő-testületet, hogy az ülés napirendjét a fenti javaslat szerint szíveskedjen elfogadni.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
114/2007. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Beszámoló a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról
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2. A magánerős lakossági út és közmű építések szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló
rendelet módosítása
3. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
4. Összefoglaló jelentés a 2006. évben végzett belső ellenőrzésekről
5. Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, rendőrség beszámolója
6. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról valamint a Térségi
Humánsegítő Szolgálat 2006. évi beszámolója a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásról
7. Csemetekert Óvodai Kht. kérelme
8. Óvodai feladatellátás helyzetének áttekintése
9. 2007. évi alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
10. „Gyomaendrőd Város Helytörténete” pályázati kiírás
11. Egészségügyi szolgáltató megválasztása
12. Kerékpárút építése-DAOP pályázat
13. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Mezőberény kerékpárút tervezése-GKM pályázat
14. Tájékoztatás a Térségi Szociális Gondozási Központ működési engedély módosításáról
15. Tájékoztatás a Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői álláshelyre kiírt
pályázatról
16. Tájékoztató a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű működéséről és a szelektív
hulladékgyűjtésről
17. ClubNetCet Interntes Ismeretterjesztő Egyesület kérelme
18. Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ pályázati felhívása
19. „Bölcsőtől a sírig” című album megjelentetésének támogatása
20. Bejelentések
Határidő: azonnal
A továbbiakban tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján az alábbi
napirendek megtárgyalására zárt ülés keretében kerül sor.
21. Gyomaendrődi Liget Fürdő kft. 2006 évi beszámolójának, a 2007. évi üzleti terv és marketing
tervének jóváhagyása
22. Gyomaközszolg Kft. 2006. évi beszámolójának jóváhagyása
23. Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2006 évi beszámolója, 2007 évi terv jóváhagyása. A 2006 évi
céljutalom javaslat elfogadása, az ügyvezető bérének emelése, a 2007 évi céljutalom kitűzése
24. Önkormányzati bérlakás megvásárlására irányuló kérelem
25. Személyi térítési díj ügyben benyújtott fellebbezés
Az első napirend megtárgyalása előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült jelentés
megvitatására kérte fel a képviselőket.
Megkérdezte van e kérdés, hozzászólás.
A képviselő-testület a jelentést egyhangú, 16 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
115/2007. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 26/2007.(I.25.), 32/2007.(I.25.), 45/2007.(I.25.),
53/2007.(II.22.), 55/2007.(II.22.), 63/2007.(II.22.), 69/2007.(II.22.), 74/2007.(II.22.)KT. sz.
határozatok végrehajtásáról készült jelentést elfogadta.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Beszámoló a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról
Várfi András polgármester köszöntötte a napirendi pont tárgyalására meghívott Bencze Lajosné
okleveles könyvvizsgáló asszonyt, majd megkérdezte van e szóbeli kiegészíteni valója.
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Bencze Lajosné hozzászólásában elmondta, a törvényi előírás alapján az önkormányzat
könyvvizsgálatát ellátó Kovero Kft. elvégezte a 2006 évi költségvetés végrehajtásáról készült
beszámoló írásos elemzését, melyet a képviselő-testület részére írásban is megküldött.
A könyvvizsgálat írásban lefektetett véleményét szóban is megkívánta erősíteni, amely szerint a
beszámoló az önkormányzat vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetéről valós képet mutat. A
könyvvizsgálatot a vonatkozó törvények előírása alapján hajtották végre, jelentős hibát nem találtak.
A könyvvizsgálat a beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára az alábbi
összegekkel: 3.223.346 e Ft költségvetési bevételi összeggel, 2.968.130 e Ft költségvetési kiadással,
246.697 e Ft módosított pénzmaradvánnyal, és a mérleget egyező eszköz-forrás oldallal 12.092.538 e
Ft főösszeggel. A könyvvizsgálat ezekkel az összegekkel hitelesítette a beszámolót, mivel ezekkel
egyezik a könyvelés. A könyvelés a megfelelő dokumentumokkal alátámasztott.
A beszámoló szerkezetében és formájában is a törvényi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra
alkalmas. A könyvvizsgálat nevében javasolta a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását, a
rendelet megalkotását.
Várfi András polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd további hozzászólás hiányában
felkérte a képviselőket az önkormányzat és intézményeinek 2006 évi zárszámadásáról szóló
beszámoló elfogadására az előterjesztésnek megfelelően.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
116/2007. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzat és
intézményeinek 2006. évi zárszámadási beszámolóját elfogadja.
2. /
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kis Bálint Általános
Iskolánál a felújítási kiadásoknál mutatkozó 3.032 E Ft összegű túllépést, melyet a tervezett
fejlesztési kiadásból finanszírozott az intézmény.
3. /
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Városi Gondozási
Központnál a felújítás 489 E Ft többlet kiadását, melyet a tervezett fejlesztési kiadásából
finanszírozott.
4./
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az intézmények 2006 évi
pénzmaradvány összegét. A Képviselő-testület a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskola, Kollégium 2006. évi pénzmaradvány szabad pénzeszközét a 2006. évi normatív állami
támogatás visszafizetésére bevonja. A Képviselő-testület a Kis Bálint Általános Iskola szabad
pénzeszközét az intézménynél hagyja azzal a feltétellel, hogy az iskola kizárólag, felhalmozási
kiadásra használhatja fel. A Polgármesteri Hivatal szabad pénzeszközét a 2007. évi tartalékba
helyezi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
A határozat meghozatala után Várfi András polgármester a 2006 évi költségvetés végrehajtásáról szóló
rendelet megalkotására kérte fel a képviselőket. A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet
megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú 16 igen szavazattal megalkotta
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2007. (IV. 27.) Gye. Kt. rendeletét
A 2006. évi költségvetés végrehajtásáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény
82. § alapján a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Képviselő-testület a 3/2006. (II. 27.) KT számú rendelettel elfogadott 2006. évi
költségvetésének zárszámadását 3.223.346 E Ft bevétellel és 2.968.130 E Ft kiadással jóváhagyja.
2. § A bevételek 3.223.346 E Ft teljesítését forrásonként az 1. számú melléklet tartalmazza.
3. § A kiadások főösszegén belül a működési kiadások összege függő tételek nélkül 2.561.413 E Ft,
címenként, alcímenként és előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint.
4. § Az önkormányzati felújítások összege 25.287 E Ft részletezése a 3. számú melléklet alapján.
5. § Az önkormányzat felhalmozási és egyéb kiadása 390.449 E Ft, címenként, alcímenként a 4.
számú mellékletben részletezve. Az összes felhalmozási kiadáson belül az egyes beruházásokhoz
kapcsolódó teljesítések összegét a Képviselő-testület a 4 . számú melléklet szerint jóváhagyja.
6. § Az önkormányzat 2006. december 31.-én meglévő fejlesztési hitel állományának alakulását a 7.
számú melléklet részletezi.
7. § Az önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának felső határát, melyet
2006. évben 212.926 E Ft-ban állapít meg, a 8. számú melléklet tartalmazza.
8. § Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete által intézményenként jóváhagyott és teljesített
létszámadatokat a 9. számú melléklet tartalmazza.
9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2006. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, és
annak teljesítését a 10. számú melléklet tartalmazza.
10. § A Képviselő-testület több éves kihatással járó fejlesztési döntésének évenkénti megvalósítási
ütemét a 11. számú melléklet mutatja.
11. § A Képviselő-testület Gyomaendrőd Város 2006. évi költségvetési végrehajtásról szóló
Egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát és eredménykimutatását a 12.
melléklet szerint elfogadja. A mellékletet a könyvvizsgálói hitelesítéssel, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Törvény 92/a. § (1) bekezdés alapján a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönybe
közzé kell tenni.
12. § Az önkormányzat 2006. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 13. számú melléklet
tartalmazza, mely vagyont az intézményi mérlegadatok összesített adatai alapján 12.092.538 E Ft-ban
állapítja meg.
13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatokról
készített kimutatást a 14. számú melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 15.
számú melléklet tartalmazza.
15. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2006. évi közvetett támogatásait a 16. számú
melléklet mutatja be.
16. § A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű
kimutatását és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozatát a 17. számú melléklet tartalmazza.
17. § A Német Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű
kimutatását és a Német Kisebbségi Önkormányzat határozatát a 18. számú melléklet tartalmazza.
18. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2006. évben képződött pénzmaradványát önálló
költségvetési szervenként a 19. számú mellékletben a következő részletezéssel hagyja jóvá.
6. cím 1. alcím: Kis Bálint Általános Iskola 4.481 E Ft
6. cím 2. alcím: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 1.763 E Ft
6. cím 3. alcím: Kner Imre Gimnázium 3.553 E Ft
7. cím : Városi Egészségügyi Intézmény 30.751 E Ft
8. cím : Városi Gondozási Központ 0 E Ft
11.cím : Polgármesteri Hivatal
206.149 E Ft, mely tartalmazza a normatív támogatás
elszámolásából adódó 2.004 E Ft visszafizetési kötelezettség összegét.
Összesen: 246.697 E Ft
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
feladattal nem terhelt 2006. évi pénzmaradványát bevonja a 2006. évi normatív állami támogatás
visszafizetésére. A Kis Bálint Általános Iskola szabad pénzeszközét a Képviselő-testület az
intézménynél hagyja azzal a feltétellel, hogy az iskola kizárólag felhalmozási kiadásra használhatja
fel. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal szabad pénzeszközét – 38.112 E Ft – a 2007. évi
tartalékba helyezi.
19. § Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Városi Gondozási Központnál a
felújítási kiadásoknál mutatkozó 489 E Ft többlet kiadást, melyet az intézmény a fejlesztési kiadásából
finanszírozott. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kis Bálint
Általános Iskolánál a felújítási kiadásoknál jelentkező 3.032 E Ft összegű túllépést, melyet a
fejlesztési kiadásból finanszírozott az intézmény.
Záró rendelkezések
20. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2007. március
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

E rendelet 2007. április hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2007. április 27.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
2. Napirendi pont
A magánerős lakossági út és közmű építések szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló
12/2003.(IV. 30.) KT. sz. rendelet módosítása
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy az útépítési érdekeltségi hozzájárulási
kötelezettséggel kapcsolatban egy ügyfél fordult panasszal az állampolgári jogok országgyűlési
biztosához, melyben aggályát fejezte ki az önkormányzati rendeletben szereplő jelzálogjog
bejegyzésének lehetősége kapcsán. Hangsúlyozta, hogy a jelzálog bejegyzése az önkormányzat
hivatalánál nem gyakorlat, a közműfejlesztési hozzájárulásból eredő tartozások behajtását a Pénzügyi
osztály egyéb módon bonyolítja, a jelzálog ingatlanra történő bejegyzése csak egy végső megoldás,
melyet a hivatal nem alkalmaz.
Megkérdezte a véleményező bizottságok elnökeit, a képviselőket van e kiegészítés, hozzászólás.
Hozzászólás a témával kapcsolatban nem volt, a Polgármester 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, 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2007. (IV.27.) Gye. Kt. rendeletét
a magánerős lakossági út- és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és támogatási
rendszeréről
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A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1995. évi LXX. törvénnyel kiegészített 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I. törvény 31. § helyi végrehajtására a magánerős lakossági út- és közműépítések, valamint útfelújítások
szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 12/2003. (IV. 30.) KT rendelet (a továbbiakban: R.)
módosításáról az alábbiakban rendelkezik:
1. § A R. 9. § (11) bekezdése hatályát veszti.
2. § A R. 10. § (5) bekezdése hatályát veszti.
Záró rendelkezés
3. § E rendelet 2007. május 1.-én lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2007. április … .
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

E rendelet 2007. április hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2007. április 27.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
3. Napirendi pont
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT számú rendelet módosításáról
Várfi András polgármester tájékoztatta az érdeklődőket, hogy a rendelet módosítására a legutóbbi
időközi választást követően bekövetkezett személyi változások miatt van szükség. A módosítás csak a
mellékleteket érinti, gyakorlatilag technikai jellegű.
Felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására a tervezetnek megfelelően.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2007. (IV. 27.) Gye. Kt. rendeletét
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT
számú rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a
továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli.
1. § Az SZMSZ 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
2. § Az SZMSZ 6. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
3. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2007. április
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( Várfi András )
polgármester

( Dr. Csorba Csaba )
jegyző

E rendelet 2007. április hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2007. április 27.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. számú melléklet a 20/2007. (IV. 27.) Gye. Kt. rendelethez
Az Önkormányzat Képviselő-testületének névsora
Név

Jelölő szervezet(ek)

Vass Ignác
Csányi István
alpolgármester

MSZP
KÖRÖSÖK VIDÉKÉÉRT
EGYESÜLET
KÖRÖSÖK VIDÉKÉÉRT
EGYESÜLET
FIDESZ
Kereszténydemokrata Néppárt
Gazdakörök
KÖRÖSÖK VIDÉKÉÉRT
EGYESÜLET
FIDESZ
Kereszténydemokrata Néppárt
Gazdakörök
FIDESZ
Kereszténydemokrata Néppárt
Gazdakörök
FIDESZ
Kereszténydemokrata Néppárt
Gazdakörök
FIDESZ
Kereszténydemokrata Néppárt
Gazdakörök
KÖRÖSÖK VIDÉKÉÉRT
EGYESÜLET
FIDESZ
Kereszténydemokrata Néppárt
Gazdakörök
FIDESZ
Kereszténydemokrata Néppárt
Gazdakörök
GYOMAENDRŐD FEJLŐDÉSÉÉRT
EGY.
KÖRÖSÖK VIDÉKÉÉRT
EGYESÜLET
KÖRÖSÖK VIDÉKÉÉRT
EGYESÜLET
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT

Czibulka György
Szabó Balázsné
Hangya Lajosné
Rácz Imre
Dr. Palya József
Várfi András
Polgármester
Lehóczkiné Timár Irén
Jakus Imre
Illés János
Izsó Csaba
Putnoki László
Béres János
Gellai Jószefné
Babos László
Dr. Kovács Béla
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Egyéni választókerület,
kompenzációs lista
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
komp. lista
komp. lista
komp. lista
komp. lista
komp. lista
komp. lista
komp. lista

2. számú melléklet a 20/2007. (IV. 27.) Gye. Kt. rendelethez
A bizottságok tagjainak névsora
PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG
Elnök:
Tagok:
Nem képviselő
bizottsági tagok:

Vass Ignác
Illés János
Jakus Imre
Fülöp Zoltán
Katona Vendel

HUMÁNPOLITIKAI BIZOTTSÁG
Elnök:
Tagok:
Nem képviselő
bizottsági tagok:

Hangya Lajosné
Gellai Józsefné
Dr. Kovács Béla
Putnoki László
Farkas Zoltánné
Szabados Ferenc
Hack Mária

VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁG
Elnök:
Tagok:
Nem képviselő
bizottsági tagok:

Izsó Csaba
Dr. Palya József
Rácz Imre
Béres János
Tímár Zsolt
Iványi Lajosné
Csahócki János

ÜGYRENDI, OKTATÁSI, KULTURÁLIS, KISEBBSÉGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI
BIZOTTSÁG
Elnök:
Tagok:
Nem képviselő
bizottsági tagok:

Szabó Balázsné
Babos László
Czibulka György
Lehóczkiné Tímár Irén
Giriczné Darázsi Anna
Iványi László
Dr. Lévai Mihályné

4. Napirendi pont
Összefoglaló jelentés a 2006. évben végzett belső ellenőrzésekről
Várfi András polgármester elmondta, a jelentésben az önkormányzat intézményeinek
gazdálkodásáról végzett belső ellenőrzés megállapításait olvashatjuk. A belső ellenőrzés által tett
megállapítások, megfogalmazott javaslatok megvalósítására az intézményvezetők intézkedési terv
keretében megtették a szükséges intézkedéseket. Az intézkedések végrehajtása a soron következő
belső ellenőrzés alkalmával kerülnek ellenőrzésre.
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Megkérdezte a véleményező bizottság elnökét, van e szóbeli kiegészítése a témához.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, az intézményekkel kapcsolatos eddigi tájékoztatókban
arról kaphattak képet, hogy az ott dolgozók, a benne tanulók milyen munkát végeznek, milyen
eredményeket érnek el. Átolvasva az egyes intézményekben elvégzett ellenőrzések megállapításait,
láthatjuk, hogy azért az eredmények mellett vannak kisebb-nagyobb hiányosságok is. Elsősorban a
költséggazdálkodás az, amely szükségessé teszi ezek korrigálását. A belső ellenőrzés során három
intézménynél folyt átfogó pénzügyi ellenőrzés- Városi Családsegítő Központ, Kner Imre Gimnázium
és a Zene-és Művészeti Iskolában. Mindhárom intézmény esetében vannak negatív és pozitív
észrevételek. Természetesen mindez a többi vizsgált intézményre is vonatkozik.
A pénzügyi ellenőrzés elsősorban a bevételek és kiadások alakulásának vizsgálatára vonatkozott.
Különös tekintettel vizsgálta a működési kiadásokat és a bevételeket. A kiadásokon belül átfogóan
valamennyi intézménynél vizsgálta a személyi juttatásokat, a dologi és egyéb kiadásokat is.
Mindhárom intézményben vannak olyan aprólékos hibák, amelyek vagy formai, vagy a bizonylatolás
tartalmi hibái. A formai hibák elsősorban a megkötött szerződéseknél fordulnak elő – aláírás, dátum
hiánya.
A személyi juttatásoknál történtek olyan kifizetések, amelyek nem abba a kategóriába tartoznak. A
dologi kiadások között munkaruha juttatást számoltak el, a munkaruha juttatás szabályzatát ismételten
át kell dolgozni.
Osztályozva a három intézmény vizsgálati eredményét, a legjobb eredményt e tekintetben a Kner Imre
Gimnázium érte el, bár itt is van még javítani való, a számviteli törvény betartása itt a legpontosabb,
legprecízebb. Ezt a megállapítást arra alapozta, hogy ennél az intézménynél a pénzügyi teljesítések
százalékos kihasználtsága több-kevesebb kivétellel alatta maradt a 100 %-nak. Egy kis több
odafigyeléssel a felmerült hiányosságok pótolhatóak, javíthatóak.
Ezzel ellentétben a Zene-és Művészeti iskolánál nagyobb gondok mutatkoznak. Kérdésként vetődik
fel, hogy takarékos költséggazdálkodásról beszélve szükségszerű e a törvényes mértéket meghaladó
túlóra igénybevétel az intézménynél. Említésre méltó továbbá, hogy mennyiségileg meghatározott
dolgok nem szerepelnek a leltáríven- a leltárív nincs aláírva. Szerződések nincsenek ledátumozva,
aláírva. A befizetésekhez kapcsolódó nyugták dátuma, nem esik egybe a banki befizetések dátumával.
A személyi juttatások alakulásánál az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások pénzügyi
teljesítése 123,6 % , míg az egyéb nem rendszeres juttatások esetében a módosított előirányzat is
kimagaslóan magas. Jó lenne, ha az elkövetkező időben az intézményvezető ezt tüzetesen átnézné és a
magas személyi juttatások kifizetésének indokoltságát igazolná.
Összegezve, véleménye szerint azok az eredmények, amelyek ezekben az intézményekben születtek –
néhány helyen nagyon sokba kerül a városnak. A szakmaiság mindenhol rendelkezésre áll, viszont egy
gazdaságvezetőnek mindenhol, minden körülmények között felelősségének teljes tudatába kell vezetni
az általa gazdaságilag vezetett intézményt. Nyilván ezt a felelősséget az intézményvezetőjével
megosztva kell, hogy viselje. Amennyiben az intézményvezetője úgy látja, hogy a gazdasági vezetés,
személyzet szakmailag nem a legmegfelelőbb, vagy nem felelősségteljesen látják el a munkájukat, úgy
kötelessége a szükséges intézkedéseket megtenni.
Bízott abban, hogy a következő belső ellenőrzés során a most még nem a legszebbnek tűnő számok,
sokkal szebbek lesznek.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólást, majd egyéb kérdés, kiegészítés nem lévén
felkérte a képviselőket az összefoglaló jelentés elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
117/2007. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2006. év belső ellenőrzéseiről szóló éves
összefoglaló jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal

149

5. Napirendi pont
Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, rendőrség beszámolója
Várfi András polgármester köszöntötte Oltyán Sándor urat a Szarvasi Rendőrkapitányság vezetőjét, r.
alezredest, és Paraizs Tamás urat a helyi rendőrőrs parancsnokát, r. századost, a beszámoló készítőjét.
Megkérdezte, kívánnak e szóbeli kiegészítést tenni az írásos beszámolóhoz.
Paraizs Tamás r. százados ezúton kért elnézést, hogy a véleményező bizottság ülésén nem tudott részt
venni. A korábbi gyakorlattól eltérően jelen beszámolóban visszamenőleg 5 évre gyűjtöttek ki
adatokat, amelyből a város közbiztonsági, helyzetére, az őrs tevékenységére vonatkozó tendenciákat
jobban átláthatók.
A számok közül fontosnak tartotta kiemelni az ismertté vált bűncselekmények számának alakulását,
mely 2002-től folyamatos csökkenő tendenciát mutat. Ehhez hozzátéve azt, hogy a közterületi
állományi intézkedések – melyre egyre magasabb számban kerül sor, és ezek egyre jobb minőségben
készülnek, talán elmondható, hogy az őrs jó úton halad, melyet szeretnének tovább folytatni.
Nyilván, hogy az őrs nem egyedül érte el ezeket az eredményeket, hiszen nagy segítségükre van a
helyi Polgárőrség, a hivatal munkatársai, és a képviselő-testület.
Ezúton kívánta megköszönni a nyújtott támogatásokat, kérve, hogy a lehetőségeikhez mérten továbbra
is segítsék a rendőrőrs munkáját, annak érdekében, hogy az itt lakók minél nagyobb biztonságban
tudjanak élni.
Csányi István alpolgármester aggasztónak tartotta az őrs létszámhelyzetét. A beszámolóban leírtak
szerint a 20 fő rendszeresített létszámból jelenleg 13 fő lát el tényleges szolgálatot. A 7 fős hiány
elsősorban a közrendvédelmi szolgálat mindennapi működését veszélyezteti, gyakorlatilag az „utca
rendőre” hiányzik az őrs állományából. Van e remény ennek a hiányzó létszámnak a pótlására, hiszen
a rendőr jelenléte egy városban még is csak meghatározó lehet. Ez a helyzet eléggé aggasztó a város
szempontjából is.
Oltány Sándor r. alezredes, kapitányságvezető megítélése szerint az őrs létszámhelyzete az egyedüli
negatívuma a benyújtott beszámolónak. Az őrs technikai felszereltsége megfelelő, a gépjárművek
kicserélésre kerültek, a három gépjármű közül a Niva terepjáró az, amely hosszabb idő óta van az
őrsön, még nem került lecserélésre.
A bűncselekmények alakulását illetően, ahogy a beszámolóban is olvasható, minden kategóriában
csökkenés mutatkozik az előző évekhez képest. Kivéve a közterületi intézkedések számát, amely
növekedést mutat, kiemelten a büntetendő szabálysértési feljelentések tekintetében. Ehhez tartozóan
emelte ki a közlekedési szabálysértést elkövető kerékpárosokkal szemben foganatosított intézkedések
közül az ittas kerékpárosok számának alakulását, amely jelentős emelkedést mutat az elmúlt évekhez
képest.
A közlekedésbiztonsági helyzet tekintetében elmondható, hogy szerencsére halálos kimenetelű baleset
az elmúlt évben nem volt, súlyos és könnyű sérüléses balesetek száma enyhe csökkenő tendenciát
mutat.
Ennek megfelelően a kapitányság és az őrs elkövetkező évi célkitűzései között szerepel az állomány
megtartása, a létszámnövelés – a közterületi szolgálatnál-, közlekedésbiztonsági helyzet javítása,
illetve a bűnügyi eredmények megtartása.
Az őrs állományi létszámát illetően a gyomaendrődi rendőrőrsöt a megyei rendőrfőkapitány is
kiemelten kezelte, ennek ellenére nagyon nehéz az állományt megtartani. Hiába segíti lakással az itt
állományba helyezett végzett fiatal rendőröket az önkormányzat, hosszú távon még sem lehet őket itt
tartani. Ugyanakkor az őrsöt is elérte a nyugdíjazási hullám. A jelenlegi 13 főből 3 fő az aki, beadta az
áthelyezési kérelmét családi és egyéb okok miatt.
A folyamatos létszámtoborzás eredményeként több jelentkezés is mutatkozott az év első két
hónapjában, 1 fő határőr kollega már munkába állt az őrsnél, és 1 fő Budapestről kérte
Gyomaendrődre az áthelyezését szeptember 1-el. Továbbá 1 fő iskolát végzett kezdi meg a szolgálatot
ez év őszétől. Így a jelenlegi 13 főt az év második felére sikerül majd visszaállítani.
Összegezve, véleménye szerint a rendelkezésre álló létszámmal is az őrs elismert eredményeket ért el
az elmúlt évben.
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Izsó Csaba bizottsági elnök aziránt érdeklődött, hogy a vagyonelleni bűncselekmények hány
százalékát teszik ki a közterületen elhelyezett vagyontárgyak elleni bűncselekmények – közterületi
hirdetőtáblák, padok, szemétgyűjtő edények stb. megrongálása. Ezek pótlása, helyreállítása nem kevés
pénzébe kerül az önkormányzatnak. Felháborító az a vandalizmus a város közterületein, amit a hétvégi
diszkóból hazafelé tartó fiatalok folytatnak. Fákat tördelnek ki, kukákat borogatnak, kresz táblákat
szednek ki a helyéből. Hogyan lehetne ezeknek az elkövetéseknek elejét venni. Kérdése volt továbbá,
hogyan alakul a kábítószerrel való visszaélések száma a településen. Az ismertté vált ilyen
bűnelkövetéseknek van e statisztikai adata.
A közlekedésrendészettel kapcsolatban örömteli, hogy nem nő a balesetek száma, viszont az ittas
kerékpárosok és gépjárművezetők száma nő, erre jobban oda kell figyelni, ezeket az elkövetőket és a
gyorshajtókat ki kell szűrni, mert a legtöbb baleset forrása ezekből ered.
A szórakozóhelyek és a vendéglátóhelyek környéke is gócpontot jelenthetnek a különböző
bűnelkövetések tekintetében, ezért ezeket a helyeket gyakrabban és fokozottabban kellene ellenőrizni.
Véleménye szerint a városi polgárőrséggel és a közterület-felügyelettel nagyobb összhangot kellene
találni a rendőrségnek. Információi szerint a polgárőrségnek az igyekezetük ellenére sem sikerül
mindig közös hangot találni a rendőrőrs vezetésével. Ebben jó lenne előrébb lépni, hiszen
valamennyiünk érdeke az, hogy a városunk lakói egy békés, nyugodt városban éljenek.
Czibulka György képviselő a Rendőrség napja alkalmából köszöntötte a rendőrség állományát. Kérte
ugyanakkor, hogy lehetőség szerint többet járőrözzenek gyalogosan az esti órákban. Megítélése szerint
sokkal hatékonyabb lenne a tettenérés, vagy a bűnelkövetés megelőzése, ha nem járőrautóval járnák a
utcákat.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, örömmel tapasztalja, hogy a rendőrség a város külterületi
részein is járőrözik. Jó lenne ugyanakkor, ha az idős, bajba jutott emberek védelmére nagyobb gondot
fordítanának. A 93 rendbeli betöréses lopások száma nagyon szomorú a városban. Főleg azokat az
embereket érik ilyen „események”, akik egy-egy családi rendezvény – temetés- miatt nem
tartózkodnak otthon, ez idő alatt törnek be a lakásukba és lopják meg őket. A Polgárőrséggel
összefogva, ha segítséget kér egy temetésre menő család, akkor fokozottan ellenőrizze a rendőrség az
érintett ingatlant és annak környékét. Az ilyen jellegű betöréses lopásokat szervezetten hajtják végre a
bűnelkövetők.
Babos László képviselő a maga részéről nem volt elégedett a rendőrség munkájával, bár a statisztikai
adatok a munka javulását mutatják.
Kérdése volt, hogy van e remény arra, hogy módosítják a rendőrök nyugdíjazására vonatkozó
jogszabályt- a 25 éves szolgálat utáni nyugdíjazási jogosultság idejét esetleg kitolhatnák egy-két évvel.
Nyilván egy idősebb, nagyobb tapasztalattal rendelkező rendőrnek nagyobb tekintélye lenne a
bűnelkövetők előtt.
Jó lenne ugyanakkor, ha a politika békén hagyná a rendőröket, és nyugodtan tudnák végezni a
dolgukat.
Putnoki László képviselő észrevétele és kérdése volt, hogy a gyorshajtókkal szemben milyen eljárást
foganatosítanak- túl sok a gyorshajtó Gyomaendrőd belterületén. Milyen rendszerességgel vannak
mérések, hány helyszínen, lehetne e ezeket sűríteni.
Ugyanakkor nagyon sok a vezetés közben mobiltelefonáló gépjárművezető, ami szintén nagyon
balesetveszélyes, mit lehet ezek ellen tenni. A közlekedési szabályokat mennyire tartják be a
gépjárművezetők.
Tímár Imre gyomaendrődi lakos elmondta, hogy személyes sérelmére követtek el ismeretlen tettesek
betöréses lopást, melynek következében 1.2 millió Ft-os kárt okoztak a családjának. Éppen a
fentiekben említett temetésen való részvételkor törtek be a lakására, és rabolták ki. Sérelmezte, hogy a
rendőrség leállította a nyomozást.
Vaszkó Katalin gyomaendrődi lakos meg kívánta jegyezni, hogy sok esetben egyes rendőrök
fellépése igen csak kifogásolható, és ez nem azon múlik, hogy melyikük, hány éves. A lakosság sok
esetben segítségére lenne a rendőrségnek, de azt a rendőrségnek el is kellene fogadni.
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Személyes tapasztalata, hogy egy-egy gyanúsnak tűnő eset kapcsán betelefonált a rendőrségnek, de
nem történt intézkedés, sőt volt olyan, hogy a jó szándéka ellenére még ő került gyanúba.
Várfi András polgármester megítélése szerint az itt elmondott egyedi esetek tanúsággal szolgálhatnak
valamennyiünk számára.
Oltyán Sándor r. alezredes a feni hozzászólásokra válaszolva elmondta, az egyedi sérelmes eseteket
illetően javasolta a lakosoknak, hogy keressék fel ügyfélfogadási időben az őrsparancsnok urat.
A vagyonelleni bűncselekmények az összes bűncselekmény 33 %-át teszik ki. Ezek főként a
közterületen elkövetett bűncselekmények. Sajnálatosan megye szerte valamennyi települése hasonló
problémával küszködnek.
Az őrs létszámhelyzetét illetően, a jelenleg tényleges szolgálatot ellátó 13 főből 6 fő bűnügyi
nyomozó, 1 fő parancsnok, 6 fő közterületi járőr. Gyakorlatilag ezzel a 6 fővel oldják meg napi 24
órában a közrendvédelmi szolgálatot. Ennél sűrűbb járőrözést ez a 6 fő nem tud ellátni, ezért lenne
szükséges ennek a létszámnak a feltöltése.
Egyetértett azzal a hozzászólással, hogy az ittas járművezetőket jobban ki kell szűrni. A jelenlegi
tájékoztatóban is látható, hogy az ittas vezetők kiszűrése érdekében tett intézkedési mutatók 100 %-ot
mutatnak.
A kábítószerrel való visszaéléssel kapcsolatos bűncselekmények felderítését nagyon elő kell készíteni,
igen költséges az eljárás. A tudomásukra jutó információkat azonnal elkezdik feldolgozni. Ilyen eset
2005-ben 26 volt, míg 2006-ban 6.
A polgárőrség bevonását illetően elmondható, hogy segítik a rendőrség munkáját, ha még az eddigitől
is több szolgálatot tudnának vállalni, tudnának számukra munkát adni. A gyalogos járőrszolgálat
ellátása létszám hiányában nehezen megoldható. Személy szerint híve ennek a szolgálat fajtának.
Az elmúlt évben elkövetett betöréses lopások számának kb. 60 %-a boltok, szórakozóhelyek sérelmére
elkövetett betörések voltak. Megítélése szerint ezen a területen van előrelépés a felderítési mutatók
szerint. Kétségtelenül itt is több rendőrre lenne szükség a közterületekre, ugyanakkor a személyes
tulajdon védelmében az ingatlan tulajdonosának van elsődleges feladata. Sok esetbe átutazók a
bűnelkövetők, akik az idős korúak hiszékenységét kihasználva hajtják végre a bűncselekményt.
Javasolta, hogy ahol napokra elutaznak az ingatlan tulajdonosok, jelezzék a szomszédnak, a
polgárőrségnek, hogy figyeljék a lakást, vagy kérjék a rendőrséget, hogy erre az időre sűrűbben
járőrözzenek a környéken.
A rendőrök nyugdíjazása ügyében nem született törvénymódosítás a jogalkotók részéről.
A közúti sebességellenőrzés havonta kerül kiírásra. Tájékoztatásként elmondta, hogy a megyében új
trafipaxok kerülnek beállításra, amelyek alkalmazásánál nem kell meg állítani a járművet, viszont
rögzíti a sebességet és még a jármű vezetőjét is lefényképezi.
A mobiltelefon használata vezetés közben igen balesetveszélyes. A legnagyobb gond a tettenérés
során a bizonyítás.
Várfi András polgármester megköszönte a válaszokat, majd további hozzászólás hiányában lezárta a
témát. Nagyon fontos, hogy rend legyen a városban, csökkenjen a balesetek száma. Megköszönte a
rendőrségnek a széleskörű tájékoztatást.
Felkérte a képviselőket a tájékoztató elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
118/2007. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a város közbiztonsági helyzetéről szóló
tájékoztatót, a rendőrség beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal
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6. Napirendi pont
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról valamint a Térségi
Humánsegítő Szolgálat 2006. évi beszámolója a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásról
Várfi András polgármester megítélése szerint ez a szolgálat jól végzi a feladatát Gyomaendrődön.
Megkérdezte a beszámoló készítőit, a véleményező bizottságok elnökeit, a képviselőket van e
kiegészítésük a napirendi ponthoz.
Kérdés, hozzászólás az érintettek részéről nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket a
beszámoló elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
119/2007. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelmi feladatok
2006. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásról szóló 2006. évi beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
Csemetekert Óvodai Oktató Kht. kérelme
Várfi András polgármester a jelenlévő érdeklődők tájékoztatására elmondta, a Csemetekert Óvodai
Oktató Kht. kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben az óvodában januárban indított családi
napköziben ellátott gyermekek után kért önkormányzati támogatást hasonlóan a bölcsődei és óvodai
feladatellátáshoz. Kérte továbbá, hogy a 2004-ben az óvodának nyújtott 597.000 Ft önkormányzati
hitelből a mai napig fennálló 447.000 Ft összegű tartozás visszafizetésétől tekintsen el az
önkormányzat.
A véleményező bizottságok a kérelmet megtárgyalták és a 2007 évi költségvetés feszített helyzetére,
forráshiányos állapotára tekintettel annak támogatását nem javasolták.
Megkérdezte, van e kérdés, észrevétel a napirendi ponthoz.
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, amely szerint a képviselő-testület
az óvoda kérelmét forráshiány miatt elutasítja.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
120/2007. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata

-

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csemetekert Óvodai Oktató
Kht. kérelmét forráshiány miatt elutasítja:
a családi napközi feladatellátáshoz nem biztosít kiegészítő önkormányzati támogatást;
a. 447.000.-Ft összegű fennálló tartozás visszafizetésétől nem tekint el. A Csemetekert Óvodai
Oktató Kht visszafizetési kötelezettségének 2007. december 31-ig kell eleget tennie.

Határidő: azonnal
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8. Napirendi pont
Óvodai feladatellátás helyzetének áttekintése
Várfi András polgármester elmondta, sajátos módon Gyomaendőrdön az óvodák közhasznú
társaságok formájában működnek, a város egész területén így van megoldva az óvodai ellátás. A
társaságok vezetői évről-évre egyre több támogatást kérnek az önkormányzattól.
Ez év tavaszán több helyről is érkezetek felé bizonyos jelzések, ami arra késztette, hogy írásbeli
nyilatkozatot kérjen az óvodákat fenntartó társaságok képviselőitől arra vonatkozóan, hogy a jelenleg
érvényben lévő bérleti és közhasznúsági szerződés szerint kívánják –e tovább működtetni az óvodákat.
Az óvodavezetők – két óvodavezető kivételével – változatlan feltételek mellett vállalták az óvodák
további működtetését. Az egyik óvoda a Kossuth úti Gyomaendrődi Százszorszép Óvoda, melynek
vezetője Dr. Csoma Antal Gáborné jelezte, hogy a következő tanévtől nem kívánja tovább működtetni
az óvodát. Míg a másik óvoda az endőrdi Blaha úton lévő Csemetekert Óvoda, melynek vezetője
Bárdi Zoltánné, azt jelezte, hogy a Katolikus Egyház segítségével kívánja az óvodai ellátást
biztosítani. Ez a gazdasági társaság értékesíthető, ugyanakkor az egyházi fenntartásba kerülés esetén is
az óvoda által elfogadott pedagógiai program szerint kell működtetni.
Gyomaendőrdön ez a hír egyenlőre szó-beszéd szintjén terjedt, mely nagy felháborodást keltett, ezért
is tartják szükségesnek, hogy a testület májusi ülésére egy részletes számításokkal alátámasztott anyag
kerüljön előterjesztésre, melyben többféle megoldási lehetőség kerül kidolgozásra a hivatal részéről.
Nem engedhető meg ugyanis, hogy az egyházi iskola az általa működtetendő óvoda miatt esetleg több
első osztályt is tudjon indítani, és az önkormányzati fenntartású iskolákat ilyen formán sérelem érje.
Tudomásul kell venni azonban, hogy a város lakossága fogy, amely folyamatot meg kell állítani, új
munkahelyek teremtésével.
A következő időszakban az ügyben érdekeltekkel ezt átfogják beszélni, ugyanakkor az önkormányzat
szigorúan elvégezné azokat az ellenőrzéseket, amelyekre lehetősége van. Az egyházi iskolánál is
ellenőrizheti az indítandó első osztály létszámát, és az alkalmazandó pedagógiai programot.
Vitára bocsátotta a napirendi pontot.
Jakus Imre képviselő véleménye szerint az évek során bebizonyosodott, hogy annak idején nem
döntött rosszul a képviselő-testület, amikor az óvodák működtetésére ezt a formát választotta. A
vállalkozó szellemű óvodapedagógusok színvonalasan, pedagógiai program mellett, jól felszerelt
óvodákban látják el a városlakó gyermekeket. Mindenki, de talán legjobban a gyermekek jártak jól.
Információi szerint Dr. Csoma Antal Gáborné korára való tekintettel nem kívánja az óvodát tovább
működtetni. Furcsának tartotta azonban, hogy a Csemetekert Óvodát működtető Bárdi Zoltánné
értékesíteni kívánja a Kht-ját, és másnak adná üzemeltetésre az önkormányzat épületét. Ez az óvoda az
endrődi városrésznek egyik bázis óvodája. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
körzetében van, „előnevelője” az iskolának. Nyilván, hogy az önkormányzat számára sem mindegy,
hogyan fognak alakulni a csoportlétszámok az iskolában, ne tegyék nehéz helyzetbe az iskola
beiskolázási lehetőségét, hiszen ráadásként az iskola, mint körzetközpontú iskola is megszűnni látszik.
A megoldási lehetőségek között személy szerint olyat tudna elképzelni, aminek következtében az
önkormányzat által fenntartott általános iskolát nem éri hátrány.
Várfi András polgármester a fenti hozzászólásban elhangzottak alapján tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, térségi iskoláként továbbra is meg fog
maradni, mivel Hunya Község Polgármestere jelezte, hogy a felső tagozatos tanulókat a Rózsahegyi
iskolába fogják behordani, sőt elképzelhető, hogy alsó tagozatosok is jönnek. A csárdaszállási
Polgármester asszony pedig, úgy nyilatkozott, hogy a város kistérség váltása ellenére is bíznak
bennünk. Bár a tárgyalások még nem zárultak le, a tanulók beszállításáról nem lehet szó, viszont
elképzelhető, hogy az iskola pedagógusai fognak kijárni a felső tagozatosok oktatására.
Hangsúlyozta továbbá, hogy a nehéz költségvetési helyzet ellenére sem kellett a városban összevonni
iskolákat, a 18 fő elbocsátott pedagógus többségének nyugdíjas kora miatt szűnt meg a
munkaviszonya.
Mint a fentiekben is elmondta, a döntés előtt nagyon részletesen át fogják tekinteni, végig fogják
gondolni a megoldási lehetőségeket.
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Dr. Kovács Béla képviselő a maga részéről jobban örült volna annak, ha az egyház maga indított
volna egy új óvodát, és nem egy ilyen megoldásra kerülne sor. Kérte, hogy a tárgyalásokra a
képviselő-testület tagjait is kapjanak értesítést, hogy azokon részt tudjanak venni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök aziránt érdeklődött, hogy az egyházi iskolák finanszírozása
mennyiben változik az önkormányzati fenntartású iskolákéhoz képest. Információi szerint az
evangélikus és más egyházi fenntartású középiskolákkal nincs pénzügyi probléma, míg az
önkormányzati fenntartásúakkal problémák vannak. Tudomása szerint ezt megelőzően úgy volt, hogy
az állami normatívát megkapta az egyházi iskola is, sőt, ha önkormányzati támogatás volt, azt is ugyan
olyan mértékben oda kellett adni az egyházi iskolának. Mennyiben változott ez, miért kerülnek jobb
helyzetbe az egyházi iskolák, óvodák, mint az önkormányzati fenntartásúak.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, az egyházi oktatás finanszírozása nem változott,
ugyan azt az állami normatívát kapja meg, mint az önkormányzati fenntartású iskolák. Az más kérdés,
hogy ehhez az egyház még milyen kiegészítő forrásokat tud az iskoláinak biztosítani.
Önkormányzati kiegészítő normatív támogatás az egyházi iskola nem kap.
Gellai Józsefné képviselő a fentieket kiegészítve elmondta, információi szerint a három történelmi
egyház az oktatását és szociális ágazatát püspöki döntés alapján + 40 %-al támogatja saját erőből. Ez
azonban nem befolyásolja az állami normatívát, attól független.
Farkas Istvánné a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola igazgatója a témához
kapcsolódóan el kívánta mondani, hogy az eltelt évek alatt a városban az a gyakorlat alakult ki, hogy
az endrődi városrészen lakó gyerekek a rózsahegyi iskolába, míg a gyomai városrészen lakók a Kis
Bálint Általános Iskolába járnak. Az endrődi városrészen két általános iskola osztozik a gyerekeken –
a rózsahegyi és a katolikus általános iskola. Az elmúlt négy év alatt számottevően nem változott a
gyereklétszám az iskolában, 400 fő fölötti, és úgy tűnik ez a létszám meg is marad. Örül annak, hogy a
döntés meghozatala előtt egyeztetések történnek majd az ügyben érdekeltekkel.
Megítélése szerint egy veszélye azonban mindenképpen lehet ennek a dolognak, ugyanis ha limitálják
a létszámot, annak az lehet a kockázata, hogy kiválogatódnak a gyerekek. Mivel az egyházi iskola
szabadon választhat a városon belül, így előadódhat, hogy a rózsahegyi iskola a város szélén egy
szegregált iskolává válik, ahová azok a gyerekek fognak majd járni, akik máshová nem kellenek. Egy
szelekció indulhat meg, aminek következtében bizonyos hátrányok érhetik a várost és az iskolákat.
Annak idején ugyanis az integráció mellett kötelezte el magát a város az iskolái révén, ami azt jelenti,
hogy eltérő kulturális hátérrel rendelkező családok gyerekeit vegyítik össze. Ebben ma élenjár az
iskola, erre külön normatívát kapnak, melyet meg kell pályázniuk, és komoly teljesítményt kell letenni
ahhoz, hogy ezt a normatívát meg is kapják. Az iskola esetében ez 3.6 millió Ft-ot jelent. Abban az
esetben viszont, ha város nem vállalja a gyerekek vegyítését, úgy ezen pályázatok tekintetében is
hátrányt szenvednek. Ezekre a veszélyekre azért érdemes lesz oda figyelni.
Az évek során kialakult gyakorlat, hogy a Selyem úti óvodából az egyházi iskolába mennek a
gyerekek, míg Blaha úti Csemetekert óvodából a rózsahegyi iskolába, a lakóhelyi környezetük és a
személyes kapcsolatok miatt. Ez így elfogadott volt, az intézmények jól együtt tudtak működni.
A tervezett lépés elég nagy port kavart már, hiszen egy egyházi fenntartású óvodának még is csak az a
célja, hogy utánpótlást neveljen az egyházi iskolának.
Mindezek ellenére az iskola kész a megállapodásra, az egyezségre, a jogi korlátok beiktatására,
ugyanakkor reménykedik abban, hogy az önkormányzat továbbra is támogatja az iskolát, és annak
létét nem kérdőjelezi meg.
Lehóczkiné Timár Irén az érintett választókörzet képviselője és a rózsahegyi iskola pedagógusa
elmondta, a hír felröppenése után szülők keresték fel azzal, hogy amennyiben a Blaha úti óvoda
egyházi fenntartásba kerül – nem az egyház ellen szólva- akkor ők ezen kívül hová vihetik a
gyerekeket, mit tud az önkormányzat részükre felajánlani. Továbbá megkérdezték azt is, hogy mivel
az óvoda épülete az önkormányzat tulajdona, esetleg nem lehetne e más konstrukcióban kiadni –
esetleg önkormányzati fenntartásba visszahelyezni, ha Bárdi Zoltánné nem kívánja ebben a formában
tovább működtetni.
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Megítélése szerint ennek a lépésnek két következménye lehet, az egyik, hogy a rózsahegyi iskola
egyetlen osztályt tud indítani, ami azt jelenti, hogy egy idő után a tantestület egy részét is el lehet
küldeni. Ennek következménye lehet, hogy ezek a pedagógusok elköltöznek a városból, megszűnik
egy szellemi bázis az endrődi városrészen, ami azért igen csak fontos. A másik, hogy ez az iskola az
eredeti endrődi iskola, megszűnése esetén, hogyan fognak majd ezzel elszámolni, ha számon kérik
rajtuk. Ez a döntés ugyanis ennek a testületnek a nevéhez fog fűződni. Mi történik majd az iskola
épületével – az enyészeté lesz.
Vaszkó Katalin elismeréssel szólt a rózsahegyi iskolában folyó oktató, nevelőmunkáról. Kár lenne
ezért az iskoláért.
Várfi András polgármester lezárva a témát hangsúlyozta, véleménye szerint egyértelműen világos,
ami az előterjesztésben szerepel, amely szerint az elkövetkező időben tárgyalások lefolytatására kerül
sor a helyi oktatás szervezési kereteinek átgondolását illetően. Nem látja indokoltnak és helyén
valónak, hogy a jelen ülésen különböző víziókról nyissanak vitát. Igazán itt most egy
szándékbejelentésről van szó a két óvoda részéről, amelyről a következő időben fognak bővebben
beszélni. A megbeszélések időpontjáról valamennyi képviselőt ki fognak értesíteni.
Megkérdezte a képviselőket, hogy a tájékoztatót a beterjesztett formában elfogadják e.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
121/2007. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az óvodai feladatellátás helyzetének
áttekintéséről szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
2007. évi alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
Várfi András polgármester elmondta, az előterjesztés 1. sz. mellékletben szereplő táblázat összegzi az
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi bizottság által elbírált ifjúsági alapra
benyújtott pályázatokat, ugyanakkor az alapítványok esetében javaslatot tettek a támogatás összegére a
képviselő-testület felé.
Megkérdezte a képviselőket, hogy az ifjúsági alappal kapcsolatban van e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás, vélemény nem volt, így Várfi András polgármester a 2. sz. mellékelt szerinti sport
alappal kapcsolatban kérte a véleményeket, hozzászólásokat, esetleg eltérő javaslatokat.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő elmondta, mint ismeretes a településen két futball csapat működika Gyomaendrődi FC, és a Gyomaendrődi VSE. Ez utóbbi csapat pályája az ő választókörzetébe
tartozik. Az egyik csapat a megyei I. osztályban, míg a másik a megyei II. osztályban játszik, ennek
ellenére a bizottság aránytalanul magasabb támogatási összeget állapított meg a Gyomendrődi FC
javára. Ennek alapján a sportalap elosztását illetően az alábbi módosító javaslatot terjesztette elő: a
Gyomaendrődi FC a bizottság által megállapított 3.250.000 Ft helyett 3.100.000 Ft, míg a
Gyomaendrődi VSE a bizottság által megállapított 2.750.000 Ft helyett 2.900.000 Ft támogatást
kapjon.
Javaslata indokolásaként elmondta, az elmúlt évek felosztási elvei szerint azt a csapatot, amely
magasabb osztályban szerepel magasabb támogatás illeti meg. Mint már említette a Gyomaendrődi FC
a megyei I. osztályba, míg a Gyomanedrődi VSE a megyei II. osztályba szerepel, ezért a különbséget a
két egyesület között elfogadja. A két egyesület azonos adottságú sporttelepet tart fenn, így a
működtetésében nincs különbség. Az utánpótlás csapatok, 7-9-11 és 13 évesek, valamint serdülő
csapat mindkét csapatban szerepel, azonos csoportban versenyeznek megyei kereteken belül. Itt a
költségekben nincs különbség a két egyesület között.
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A felnőtt és ifjúsági csapatok más-más bajnokságban szerepelnek, különbség a tagsági díj a
versenyköltség, játékvezetői díj, felnőtt játékosok játékengedélyei között 120.000 Ft/év
többletkülönbség a Gyomaendrődi FC javára. Az utazási távolságokban nincs különbség. A
Gyomaendrődi FC utazási távolsága 770 km/év, míg a Gyomaendrődi VSE 790 km/év.
A fenti érveket figyelembe véve a bizottság által megállapított támogatás mértékét túlzott mértékűnek
tartja, ezért kérte annak megváltoztatását az általa javasolt mértékre. A sportalap végösszegét a
javasolt módosítás nem érinti.
Csányi István alpolgármester a Gyomaendrődi FC elnökségi tagjaként kívánt hozzászólni.
Alpolgármesterként részt vesz annak az ad-hoc bizottságnak a munkájában, mely a két csapat
egyesítésén munkálkodik. A humánpolitikai bizottság hosszas vita után fogadta el az előterjesztett
támogatási összeget. A sportegyesületeknek az alábbi elvek alapján ítélte meg a bizottság a támogatás
összegét. Az élsportot vették figyelembe és azt, hogy melyik egyesület hogyan képviseli a várost. Nem
tettek különbséget endrődi és gyomai között. Egy futball csapat nem csak abból áll, hogy mennyit
utazik és nem utazik, viszont azt tudni kell, hogy a Gyomaendrődi FC-ben egyetlen idegen játékos
sincs, a játékosok mind itt élnek és dolgoznak, viszont a Gyomaendőrdi VSC évek óta úgy tudja
fenntartani a csapatot, hogy 1-2 idegen játékosa van, aminek a költségét meg kell fizetni. A lényeg az,
hogy minőségi sportot akar a város támogatni, a maga részéről bízott abban, hogy most csak az első
félévre eső támogatásról vitatkoznak, a második félévre sikerül a két csapatot egyesíteni, és támogatási
összeg egy kalapba fog kerülni.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke hangsúlyozta, a bizottsági ülést megelőzően
egyeztető megbeszélést tartottak a sportegyesületek képviselőivel. Ezen a megbeszélésen a két
egyesület 3-3 millió Ft-ot osztott fel maguk között. A bizottság ezt a felosztást első körben
megfelelőnek tartotta, plusz 500-500 E Ft a pályafenntartásra. Ugyanakkor a vita során az
eredményesség került előtérbe helyezésre, így végül az előterjesztés szerinti támogatási összegek
kerültek megállapításra a bizottság részéről.
Kétségtelenül nehéz ezeket az alapokat elosztani, próbálták az eredményességet figyelembe venni, és
oda adni a több támogatást, amelyik sportág több embert érint, több embert mozgat meg.
Vass Ignác képviselő hangsúlyozta a Gyomaendrődi FC-ben is vannak idegen játékosok. Érzése
szerint több év óta került a Gyomaendrődi FC erőfölénybe a futballon belül, mely erőfölényt igen
erőszakosan próbálja az FC vezetése kihasználni. Véleménye szerint teljesen mindegy, hogy egy
csapat dobogón van e vagy nincs, ha nem tud előrelépni. A cél igazán az lenne, hogy egy jó NB3-as
csapat jöjjön létre, a két csapatból összegyúrni egyet. Viszont ez a fajta megközelítés, stílus, amit most
itt képviselnek, nem biztos, hogy ennek a célnak a megvalósulását előre fogja vinni. A két csapat
egyesítésén egyébként már évekkel ezelőtt személy szerint is munkálkodott, csak akkor is voltak
olyanok, akik ezt nem akarták, köztük az alpolgármester úr is. Mindezek ellenére azt kívánta, hogy
legalább most sikerüljön. Éppen ezért ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy milyen az első
féléves elosztási arány, mert a második félévtől már teljesen más alapokról kell elindulni. Látni kell
azonban, hogy amennyiben nem sikerül a két egyesület egyesítését megoldani, akkor előbb-utóbb el
fog halni a labdarúgás Gyomaendrődön.
Várfi András polgármester felhívta a képviselők figyelmét, hogy jelen előterjesztésben nem a
futballról van szó, hanem az alapok elosztásáról.
Véleménye szerint a csapatok közötti 200.000 Ft-os arány helyes, hiszen, ha komolyan gondolja a két
csapat az egyesülést, akkor ne legyen köztük ettől magasabb különbség a támogatási összeget illetően.
Illés János képviselő véleménye szerint a teljesítményre kell fektetni a hangsúlyt, amikor osztálybeli
különbség van a csapatok között, akkor annak a támogatási összegben is meg kell mutatkozni. Óva
intett azonban mindenki attól a reménytől, hogy a két csapat egyesülése után NB3-as csapata lesz
Gyomaendrődnek. Példaként említette, hogy Szolnokon a két NB2-es csapat az egyesülés után teljesen
összeomlott a belső viszályok miatt. Itt csak úgy lehet egy jó csapatot összehozni, ha mindenki félre
teszi a korábbi vélt sérelmeit. Ettől függetlenül továbbra is az volt a véleménye, hogy a teljesítményt
kell dotálni, - megye II. 1 millió Ft, megye I. 2 millió Ft és NB3 3 millió Ft támogatás. Csak ilyen
drasztikus elosztás mellett lehet elérni azt, hogy ne a pénzért futballoznak, hanem a játék szeretetéért,
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vagy azért mert jobb eredményt szeretnének elérni. Ma már sajnos egyre inkább mindenki a pénzért
futballozik. Nem hitte, hogy a két különböző osztályban csak ilyen kis eltérést kellene adni a
támogatást illetően.
Csányi István alpolgármester reagálva Vass Ignác képviselő hozzászólására hangsúlyozta, személy
szerint fél éve vezetőségi tagja a Gyomaendrődi FC-nek, ezért nem valós az az állítás, hogy ő is közte
volt azoknak, akik meghiúsították annak idején a két csapat egyesítését. Négy évvel ezelőtt még csak
szurkolóként követte az egyesület tevékenységét.
Babos László képviselő meg kívánta jegyezni, hogy 60 évvel ezelőtt 1947-ben a gyomai képviselő
testület a mindenkori működési költségvetés 3 %-át határozat meg sportalapra. Mikor fogjuk mi ezt
elérni?
További a sportalapra vonatkozó vélemény, eltérő javaslat nem volt a Polgármester figyelemmel a
hozzászólásokra elsőként Lehóczkiné Timár Irén módosító indítványát tette fel szavazásra, amely
szerint a Gyomaendrődi FC 3.100.000 Ft, míg a Gyomaendrődi VSE 2.900.000 Ft támogatást kapjon a
sportalapról. A javasolt módosítás a sportalap végösszegét nem érinti.
A képviselő-testület a módosító javaslatot 11 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal és 4 tartózkodás
mellett támogatta.
A szavazás eredményéből a Polgármester megállapította, hogy a módosító indítvány megkapta a
többségi igen szavazatot, így erre figyelemmel kérte a képviselőket, hogy az ifjúsági és sport alap
vonatkozásában döntsenek a határozati javaslat I; II; III; IV. pontjáról.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
122/2007. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hangya Lajosné a
Humánpolitikai Bizottság elnökének beszámolóját a 2007. évi Ifjúsági-, és Sport- alap
felhasználásáról elfogadja.
Határidő: Azonnal
II.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján a 2007.
évi 900 ezer Ft összegű Ifjúsági alapból az 1. számú mellékletben szereplő táblázatban az
alapítványokat az elnyert támogatás-oszlopban szereplő összegekben támogatja. Utasítja a
Humánpolitikai Osztályt, hogy a támogatást megállapító határozat minta alapján a pályázat
eredményéről a nyertes alapítványokat május 15.-ig értesítse
Az elutasított pályázó alapítványokat az elutasító határozat minta alapján értesítse ki a
megadott határidőig.
Egyidejűleg utasítja Várfi András polgármestert, hogy a 4. számú melléklet szerinti támogatási
szerződést kösse meg.
Határidő: 2007. május 15.
Felelős:
Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó
III.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján a 2007.
évi 14.847 ezer Ft Sport alapból a 2. számú mellékletben szereplő táblázatban az
alapítványokat az elnyert támogatás-oszlopban szereplő összegekben támogatja. Utasítja a
Humánpolitikai Osztályt, hogy a támogatást megállapító határozat minta alapján a pályázat
eredményéről a nyertes alapítványokat május 15.-ig értesítse
Az elutasított pályázó alapítványokat az elutasító határozat minta alapján értesítse ki a
megadott határidőig.
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Egyidejűleg utasítja Várfi András polgármestert, hogy a 4. számú melléklet szerinti támogatási
szerződést kösse meg.
Határidő:
Felelős:

2007. május 15.
Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó

Várfi András polgármester ezt követően a civilszervezetek támogatási alapjával kapcsolatban kérte a
képviselők hozzászólásait. A támogatási alapra beérkezett pályázatokat átruházott hatáskörében az
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság bírálta el, megállapította a
támogatási összegeket, illetve az alapítványok esetében javaslatot tett a támogatás összegére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, a civilalapra 50 pályázat érkezett. A
beérkezett pályázatokat mind átolvasta, annál is inkább, mert első alkalommal végzett ilyen feladatot.
Igen sokoldalú szervezetek működnek Gyomaendrődön, abban viszont azonosak, hogy a működési
kiadásukhoz nagyon nagyarányú támogatást szeretnének kapni az önkormányzattól. Ezt az igényt
valamennyiük esetében szeretné a testület teljesíteni, de sajnos az igény duplája az adható
támogatásnak. A bizottság azon szempontok szerint próbálta a támogatást elosztani, amelyek a város
szempontjai szerint első, második és harmadik helyén szerepeltethetőek. Valamennyi támogatást kérő
szervezet igyekszik valamilyen formába Gyomaendrődért tenni, vagy a turisztikában szeretne mutatni
valamit, vagy az ifjúság által olyan eredményeket produkálni, amivel a város hírnevét öregbítik. Van
azonban olyan réteg, aki elsősorban a saját „önszórakoztatására” kért támogatást, gondol itt a felnőttek
különböző kirándulásaira. Nyilván, hogy erre is szükség van, viszont véleménye szerint úgy lenne
korrekt, ha nem a teljes kirándulást költségét kérnék meg támogatásként, hanem a saját erő lenne
nagyobb és annak pótlását kérnék. Számára gondot okozott továbbá, hogy miért kell a szomszédos
településekre elmenni fürdeni az önkormányzat pénzén, amikor itt van a mi termálvizű szépen
felújított fürdőnk. Ennek ellenére igyekeztek igazságos döntést hozni, de nyilván, hogy a rangsorban
ezek a pályázati célok hátrébb kaptak helyet.
Putnoki László képviselő hangsúlyozta, a civiltámogatási alap felhasználására kiírt pályázatban
pályázati célként lett meghatározva, hogy „az intézményesített közművelődési feladatokon túl az
egyéb közösségi művelődési célok és annak színteréül is szolgáló civil szervezetek támogatása.”
Hogyan szolgálja ezt a célt az Endrődi Szent Imre Egyházközségért Közhasznú Alapítványnak a
temetők takarítására alkalmazott munkanélküliek támogatásához javasolt 50.000 Ft?
Módosító indítványként javasolta ezt az összeget a Színfolt Majorett Csoportnak átcsoportosítani.
Példaként említette, hogy a Jehova tanúi egyházközösség önként tartja rendben az egyház előtti
közterületet, amely példaértékű lehetne a településen működő református és katolikus egyházközösség
számára.
Gellai Józsefné képviselő indítványozta, hogy a pályázati alapok elosztása jövőre összevont bizottsági
ülésen történjen. Elég sok az átfedés a pályázatok között, ugyanis vannak pályázók, akik mindhárom
támogatási alapból próbálnak támogatáshoz jutni. Az összevont ülésen való döntés megkönnyítené a
bíráló bizottságok dolgát, mivel egyben látnák az összes beérkezett pályázatot.
Várfi András polgármester egyetértett a támogatás elosztásának átszervezésével. Ugyanakkor a
pályázati célokat is célszerű lenne újragondolni.
Dr. Palya József képviselő a Putnoki képviselő úr hozzászólására reagálva elmondta, mint az említett
egyházközösség tanácsának tagja, hosszú évek óta figyelemmel kíséri azt a munkát, amit az endrődi
temetők rendben tartásáért folytatnak. Meg lehet tekintetni például az endrődi Szarvas végi temetőt,
hogy ezek a közmunkások milyen szépen rendbe tették, és milyen módon van rendben tartva.
Véleménye szerint az az 50.000 Ft olyan csekély összeg, ami ebbe a költségvetésbe nem sokat jelent.
Jakus Imre képviselő javasolta, annak ellenére, hogy esetleg az általunk kiírt pályázat céljának nem
felel meg az egyházközösség célja, más forrásból de kapják meg az 50.000 Ft támogatást.
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Babos László képviselő egyetértett a fenti javaslattal, más forrásból kapjon az egyházközösség
támogatást. A civilalapból azok a pályázók kapjanak támogatást, akik ténylegesen megfelelnek a
pályázati kiírásban megfogalmazott céloknak.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában elsőként Putnoki László képviselő
módosító javaslatát tette fel szavazásra, amely szerint a bizottság által az Endrődi Szent Imre
Egyházközségért Közhasznú Alapítványnak javasolt 50.000 Ft támogatási összeg a Színfolt Majorett
Csoport kapja meg.
A módosító javaslatra leadott szavazatok száma 4 igen szavazat.
A szavazás eredményéből a Polgármester megállapította, hogy a módosító javaslat nem kapta meg a
többségi igen szavazatot, így a Civilszervezetek támogatási alapjára vonatkozó határozati javaslatot
tette fel szavazásra az előterjesztés szerint.
Felkérte a képviselőket tegyék meg szavazataikat.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
123/2007. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Balázsné az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökének beszámolóját a
2007. évi Civil alap felhasználásáról elfogadja.
Határidő: Azonnal
II.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján a 2007. évi 6.950 ezer Ft Civilszervezetek
támogatási alapból a 3. számú melléklet szerinti táblázatban az alapítványokat az elnyert
támogatás-oszlopban szereplő összegekben támogatja. Utasítja a Humánpolitikai osztályt,
hogy a támogatást megállapító határozat minta alapján a pályázat eredményéről a nyertes
alapítványokat május 15.-ig értesítse
Az elutasított pályázó alapítványokat az elutasító határozat minta alapján értesítse ki a
megadott határidőig.
Egyidejűleg utasítja Várfi András polgármestert, hogy a 4. számú melléklet szerinti támogatási
szerződést kösse meg.
Határidő:
Felelős:

2007. május 15.
Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó

/ Gellai Józsefné képviselő távozott az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 15 fő./
Dr. Busai György a Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület elnöke megköszönte az egyesületnek
megítélt 80.000 Ft támogatást.
10. Napirendi pont
„Gyomaendrőd Város Helytörténete” pályázati kiírás
Várfi András polgármester elmondta, ebben az évben városi rendezvényeinket a 25 éves évfordulóval
kapcsolatos ünnepi megemlékezések szövik át, mely megemlékezés méltó része lehet egy a város 25
évének feldolgozását tartalmazó kiadvány megjelentetése. Javaslatként fogalmazódott meg, hogy
„Gyomaendrőd Város történései 1982-2007” című helytörténeti írásos tanulmány benyújtására
pályázatot írjon ki a képviselő-testület az előterjesztésben feltüntetett feltételek mellett.
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Felkérte a képviselőket támogassák a javaslatot, és írják ki a pályázatot a helytörténeti írásos
tanulmány benyújtására.
/ Gellai Józsefné képviselő visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 16 fő./
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
124/2007. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki
„Gyomaendrőd Város történései 1982-2007” című helytörténeti írásos tanulmány benyújtására
A tanulmányt két példányban valamint elektronikus adathordozón kell benyújtani a
Polgármesteri Hivatal Titkárságára. A borítékra rá kell vezetni: Pályázat „Gyomaendrőd Város
történései 1982-2007”.
A beadási határidő: 2007. szeptember 30.
A tanulmány formai és tartalmi követelményei:
• Terjedelme: minimum 30 oldal (A/4) szövegszerkesztve, Times New Roman betűtípus,
másfeles sortávolság. Baloldalon 3 cm-es, a többi oldalon 2,5 cm margó. A fejezet cím 15ös betűnagyság, az alcím 14-es, a szöveg 13-as, a lábjegyzet 10-es.
• Tartalomjegyzék szerves része a tanulmánynak, melyet a dolgozat elején kell elhelyezni,
tartalmaznia kell a fejezet és alfejezet címeket is.
• A tanulmány bevezető részében röviden utalni kell a két település történelmére, valamint
az egyesülés gazdasági, közigazgatási körülményeire. A tanulmánynak fel kell ölelnie a
város 25 évének a gazdaság, demográfia, közigazgatás, kultúra, oktatás, sport területén
bekövetkezett történéseit.
A pályázat elkészítésére elsősorban főiskolai, egyetemi tanulmányokat folytató fiatalok
figyelmét, hiszen a tanulmány elkészíthető tudományos diákköri, főiskolai, egyetemi
szakdolgozatként.
A beérkezett tanulmányokat a Képviselő-testület tagjaiból választott háromtagú bizottság
bírálja el. A pályázat eredményének ismertetésére a Képviselő-testület 2007. október 23-i
ünnepi testületi ülésen kerül sor.
A díjazás:

I. helyezett
60.000.-Ft
II. helyezett
40.000.-Ft
III. helyezett 20.000.-Ft
A bizottság fenntartja magának azt a jogot, hogy a beérkezett pályaművek közül nem
mindegyiket részesíti pénzjutalomban.
2./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokat értékelő bizottság
tagjainak Dr. Kovács Béla, Lehóczkiné Tímár Irén képviselőket, valamint Várfi András
polgármestert választja meg.
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
Egészségügyi szolgáltató megválasztása
Várfi András polgármester elmondta, a Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft.
ügyvezetőjétől érkezett megkeresés alapján a képviselő-testületnek arról kell döntenie, hogy a
krónikus ellátás vonatkozásában a szarvasi vagy a békéscsabai szolgáltatót választja e.
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Minderről azonban érdemben csak úgy lehet dönteni, ha az ellátást biztosítókkal előzetesen egyeztetés
történik, és figyelembe veszik a városi egészségügyi intézmény főorvosának és helyi háziorvosok
véleményét is. A határozati javaslat ezen tárgyalások lefolytatására utasítja a Polgármestert.
Kérte a képviselőket, hogy hozzák meg határozatukat.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
125/2007. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert, hogy a krónikus ápolás tekintetében folytasson tárgyalásokat az
egészségügyi szolgáltatókkal, és a szolgáltató kiválasztásához kérje ki az
egészségügyi intézmény főorvosának és a háziorvosoknak a szakmai véleményét.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Kerékpárút építése –DAOP pályázat
Várfi András polgármester elmondta, a Dél-Alföldi Operatív Programon belül pályázati felhívás
jelenik meg kerékpárút fejlesztésére. A pályázati felhívás alapján a Bajcsy Zs. út-Semmelweis út
közötti szakasz közlekedésbiztonsági kerékpárút létesítésére nyújtanánk be pályázatot. A beruházás
bruttó összköltsége 140 millió Ft, az igényelt támogatás 126 millió Ft, és a saját erő 14 millió Ft.
Kérte a képviselőket, hogy a határozati javaslatban leírtaknak megfelelően támogassák a pályázat
benyújtását.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
126/2007. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács által a Dél-alföldi Operatív Program keretében, DAOP-2007-3.1.2 kódszámmal
Kerékpárút hálózat fejlesztésének támogatására kiírt pályázati felhívás alapján, a
gyomaendrődi Bajcsy-Zs. út – Semmelweis út közötti közlekedésbiztonsági kerékpárút
létesítése érdekében.
Önkormányzatunk a saját forrást, a fejlesztés költségeinek 10%-át, 14 069 788 forintot a 2007.
évi költségvetéséből (4/2007. (II. 26.) KT. számú rendelet) biztosítja.
A beruházás bruttó összköltsége (100%):
A pályázatban igényelt támogatás (90%):
Saját erő (10%):

140 697 882 Ft
126 628 094 Ft
14 069 788 Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtásra, és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2007. május 30.
Felelős: Várfi András polgármester
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13. Napirendi pont
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Mezőberény kerékpárút tervezés – GKM pályázat
Várfi András polgármester elmondta, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázati felhívást
tett közzé kerékpárutak építésének tervezésére. Az előzetes egyeztetések során olyan elképzelés
született, hogy városunk Mezőberénnyel és Csárdaszállással közösen, Mezőberény gesztorságával
pályázna a Gyomaendrődtől Csárdaszálláson át Mezőberényig tartó szakasz megtervezésére.
Időközben a megváltozott kondíciók miatt Mezőberény nem vállalta a gesztorságot, így Gyomaendrőd
Város önkormányzata gesztorságával kerülne a pályázat benyújtásra.
Dr. Kovács Béla képviselő kérdésként vetette fel, ha már egyszer az önkormányzat a Szarvasi
kistérséghez való csatlakozás mellett döntött, akkor miért akarunk mi Mezőberény felé kerékpározni.
Ha már ennyi saját erőt áldozunk erre a beruházásra, Szarvas felé kellene építeni, hiszen az érintené a
város Öregszőlői településrészét is.
A maga részéről ezt a megoldást támogatta.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, ez egy pályázati lehetőség, amiben nagyon fontos a város
számára a belterületi kerékpárút szakasz megépítése, ami Bajcsy Zs. úti Stop-tól kezdődően a
mezőberényi út felé a város széléig tart. Ezen a szakaszon jelenleg nem nagyon biztosított a
biztonságos kerékpáros közlekedés. A pályázatban egyenlőre csak a tervezésre pályáznának, az
építésre ezt követően lenne lehetőség.
További hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a Polgármester felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
127/2007. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Mezőberény Város Önkormányzatával és Csárdaszállás
Község Önkormányzatával közösen, Gyomaendrőd Város gesztorságával pályázatot kíván
benyújtani a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium „Közlekedésbiztonsági kerékpárutak
építésének/tervezésének támogatására” meghirdetett pályázati felhívásra.
Összköltség (100 %):
15 217 e Ft
Igényelt támogatás (50 %):
7 608 e Ft
Saját erő (50 %):
7 609 e Ft
Gyomaendrőd Város Önkormányzatára jutó saját erő:
3 615 e Ft
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a rá jutó saját erőt, azaz 3 615 e Ft-ot, a 2007. évi
költségvetéséből (4/2007. (II.26.) Gye. Kt. rendelet, 5. számú melléklet) biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2007. május 23.
Felelős: Várfi András polgármester
14. Napirendi pont
Térségi Szociális Gondozási Központ működési engedély módosításáról szóló tájékoztatás
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, a működési engedély módosítására azért kerül
sor, mert 2007. március 1. napjától a Városi Gondozási Központ fenntartásáról a Hunya, Csárdaszállás
és Gyomaendrőd önkormányzata által alkotott intézményi társulás gondoskodik. A fenntartó, illetve az
intézmény nevének megváltozása az alapító okirat módosításával jár együtt, illetve kezdeményezni
kellett az intézmény működési engedélyének módosítását is.
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Felkérte a képviselőket, hogy a fentiek alapján fogadják el a tájékoztatást.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
128/2007. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Térségi Szociális Gondozási Központ fenntartó
váltásával kapcsolatos tájékoztatót elfogadta.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
Tájékoztató a Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt
pályázatról
Várfi András polgármester az érdeklődők tájékoztatására elmondta, az intézményvezető
munkaviszonyának megszűnése miatt pályázat került kiírásra a vezetői álláshely betöltésére. A
megadott 30 napos határidőn belül egy pályázat érkezett Mraucsik Lajosné részéről, aki az Öregszőlői
Idősek Klubjának vezetője. A pályázatot az erre létrehozott véleményező bizottság fogja
véleményezni, a pályázó személyes meghallgatása és a pályázati anyag áttanulmányozása után alkotja
meg véleményét, amely a képviselő-testület májusi ülésére kerül előterjesztésre.
Felkérte a képviselőket a tájékoztató elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
129/2007. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Térségi Szociális Gondozási
intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Központ

Határidő: azonnal
16. Napirendi pont
Tájékoztató a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű működéséről és a szelektív
hulladékgyűjtésről
Várfi András polgármester elmondta, a tájékoztatót a véleményező bizottságok is megtárgyalták.
Mint ismeretes voltak problémák a hulladékkezelőt üzemeltető Remondis Kft.-vel, időközben
megállapodás született a társulás és a kft. között. A tájékoztatót a Beruházói Munkacsoport is
jóváhagyta.
Megkérdezte a képviselőket, van e hozzászólásuk.
Dr. Kovács Béla képviselő aziránt érdeklődött, hogy a városnak van e rálátása arra, hogy milyen
szemetet visznek erre a telepre. Előfordulhat e az, hogy általunk ellenőrizetlen, esetleg a veszélyes
hulladék kategóriába tartozó szemét kerül ide.
Várfi András polgármester válaszolva elmondta, nincs rálátása erre a városnak, éppen ezért is
született a beruházói munkacsoport részéről az a döntés, hogy ebben a tekintetben tovább vizsgálják az
ellenőrzés lehetőségét.
További hozzászólás hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket a tájékoztató elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
130/2007. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű
működéséről és a szelektív hulladékgyűjtésről szóló tájékoztatót elfogadta.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület kérelme
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, az egyesület kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, miszerint járuljon hozzá az egyesület székhelyének megváltoztatásához. Az
egyesület székhelyét az önkormányzat tulajdonában lévő Közösségi Ház (Blaha L u. 21. sz.)
épületében jelölné meg, tekintettel arra, hogy a Templárius Alapítvánnyal évek óta szoros szakmai
kapcsolatot tartanak fenn.
A véleményező bizottság javasolta a képviselő-testületnek a hozzájárulás megadását.
Felkérte a képviselőket hozzák meg támogató döntésüket.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
131/2007. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ClubNetCet Internetes
Ismeretterjesztő Egyesület kérelmének helyt ad, hozzájárul, hogy az Egyesület a Közösségi
Házat- Gyomaendrőd Blaha u. 21. - mint önkormányzati tulajdont székhelyként jelölje meg.
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ pályázati felhívása
Várfi András polgármester elmondta, a pályázati felhívás alapján a megváltozott munkaképességűek
támogatására van lehetőség pályázatot benyújtani. Az önkormányzat alkalmazásában jelenleg 4 fő
megváltozott munkaképességű személy áll, akikre vonatkozóan a jelen pályázati kiírás keretein belül
támogatást igényelhetünk. Beszerezhetünk számítógépet, és speciális irodabútorzatot. A beruházás
összköltsége 750.000 Ft, saját erő (20 %) 150.000 Ft.
Javasolta a képviselő-testületnek a pályázat benyújtásának támogatását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
132/2007. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Dél-alföldi Regionális
Munkaügyi Központ megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának
támogatására kiírt pályázati felhívásra „Megváltozott munkaképességű személyek
foglalkoztatását elősegítő tárgyi eszközök beszerzése” címmel.
A beruházás összes költsége (100 %):
750 000 Ft
Igényelt támogatás (80 %):
600 000 Ft
Saját erő (20 %):
150 000 Ft
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata a rá jutó saját erőt, azaz 150 500 Ft-ot, a 2007. évi
költségvetéséből (4/2007. (II.26.) Gye. Kt. rendelet, 5. számú melléklet 6. alcím, 12. sz.
előirányzat, Általános tartalék) biztosítja.
Határidő: 2007. május 21.
Felelős: Várfi András polgármester
19. Napirendi pont
„Bölcsőtől a sírig” című album megjelentetésének támogatása
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy Sághy Gyula azzal az ajánlattal kereste
fel, miszerint tervez egy kiadványt, melyben 15 gyomai-endrődi származású híres ember életútját
mutatná be. Az albumban megjelenő híres emberek névsorát – Pásztor Jánostól Határ Győzőig- az
előterjesztés tartalmazza.
A kiadvány megfelelő lenne a város egyesülésének 25 éves évfordulója alkalmából személyek
megajándékozására, ugyanakkor a könyvből a III. Gyomaendrődiek Világtalálkozója programjain
értékesíteni is lehetne. A nyomdai előkészítés költsége 410.000 Ft+ÁFA, mely összeget
megelőlegezné az önkormányzat, amely aztán az értékesítésből visszatérülne.
Kérdés, észrevétel 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
133/2007. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Sági Gyula:
„Bölcsőtől a sírig” című albumának kiadását, vállalja a könyv nyomdai előkészítésének
költségeit 410.000.-Ft + ÁFA összegben.
Az Önkormányzat a költségek fejében a 700-900 példányra igényt tart.
Határidő: azonnal
További írásos napirendi pont nem volt, a Polgármester megkérdezte a jelenlévőket, van a bejelenteni
valójuk.
Bejelentés hiányában az Ötv. 12. § /4/ bekezdés b. pontja alapján a Gyomaendrődi Liget Fürdő kft.
2006 évi beszámolójának, a 2007. évi üzleti terv és marketing tervének jóváhagyása; Gyomaközszolg
Kft. 2006. évi beszámolójának jóváhagyása; és a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2006 évi beszámolója,
2007 évi terv jóváhagyása. A 2006 évi céljutalom javaslat elfogadása, az ügyvezető bérének emelése,
a 2007 évi céljutalom kitűzése tárgyú előterjesztések megtárgyalására javasolta a zárt ülés
elrendelését.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a zárt ülés elrendeléséhez minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
134/2007. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Ötv. 12. § /4/ bekezdés b. pontja alapján a
 Gyomaendrődi Liget Fürdő kft. 2006 évi beszámolójának, a 2007. évi üzleti terv és
marketing tervének jóváhagyása
 Gyomaközszolg Kft. 2006. évi beszámolójának jóváhagyása
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Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2006 évi beszámolója, 2007 évi terv jóváhagyása. A 2006 évi
céljutalom javaslat elfogadása, az ügyvezető bérének emelése, a 2007 évi céljutalom
kitűzése
tárgyú előterjesztések megtárgyalásához zárt ülést rendel el.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester megköszönte az érdeklődőknek a jelenlétet és a nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Hangya Lajosné
hitelesítő

Izsó Csaba
hitelesítő
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