Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
14/2007.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester
Babos László, Béres János, Czibulka György, Gellai Józsefné, Hangya
Lajosné, 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, Tóth
Lajosné osztályvezetők,
Tárgyalási joggal az egyes napirendi pontoknál érintett meghívottak,
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 15 fő. Izsó Csaba és Illés
János képviselők jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Dr. Palya József és Putnoki László képviselőket.
Ezt követően szólt az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről:
Jó néhány iskolai rendezvényen vett részt az elmúlt időszakban:
Középiskolai ballagásokon; Rózsahegyi Napokon, a Kis Bálint Általános Iskola által szervezett
Várostörténeti ünnepségen és vetélkedőn Gyomaendrőd létrejöttének 25 éves évfordulója alkalmából.
A rendezvényt színesítette az, hogy a város eddigi és a jelenlegi polgármesterei egy asztalnál ülve egy
fórum keretében bemutatkoztak a gyerekek előtt.
Valamennyi rendezvény nagyon színvonalas volt, itt mondott köszönetet a szervezőknek a jó
munkáért.
Továbbra is igyekeznek ápolni a Fürjesi 22. Radar Századdal a kapcsolatot, akiktől korábban
csapatzászlót kapott a város. Május 21-én a Honvédelem Napja alkalmából egy öttagú delegáció vett
részt a fürjesi rendezvényen.
A Képviselő-testület döntése alapján a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe kértük
tagfelvételünket. Május 22-én Gödöllön megrendezésre került MÖSZ ülésen az új tag
önkormányzatok polgármestereinek lehetősége volt bemutatni városukat. E lehetőséggel élve
igyekezett a turisztikai prospektusunkon keresztül bemutatni Gyomaendőrdöt, mely nagy tetszést
váltott ki a jelenlévők körében.
Május 23-án első ízben csatlakozott Gyomaendrőd a Kihívás Napja mozgalomhoz. A csatlakozó 29
város közül a 21 helyen végeztünk. A programban szerepelt éjjeli fáklyás futás, oviolimpia,
munkahelyi torna, táncház, családi séta, és több egyéb civil program. Tanúságként levonható, hogy
annak ellenére, hogy nem volt rá pénzügyi fedezet, sokan jó rendezvényként értékelték.
A jövőben ezt folytatni kell, az intézmények lehetőleg ezt a napot iskolai szünetnek rendeljék el és
egész napos sportrendezvényekkel vegyenek részt, az első helyezés megszerzése céljából.
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Az Endrődiek Baráti Köre vezetőinek részvételével május 27-én került megrendezésre a Hősök Napja
a Hősök terén. A város három általános iskolája egy igen szép, és színvonalas rendezvényt szervezett.
Lényeges volt, hogy székeket is biztosítottak a részt vevő idősek számára. Ez egy jó kezdeményezés a
jövőben valamennyi városi rendezvényen így kell tenni.
Május 26-án a Színfolt Majorett Csoport évzáróján vett részt. A Körösmenti Néptánc Együttes pedig a
40. éves évfordulóját ünnepelte május 27-én.
A város Főtér c. műsorban való részvételét illetően el kívánta mondani, hogy abban nekünk csak
koordináló szerepünk volt. A szerkesztőség döntötte el, hogy a műsorban kit és mit mutatnak be.
Megítélése szerint a városunkról szóló rész nagyon szép volt, hűen bemutatta városunkat. Sok pozitív
visszajelzés érkezett azóta, legyünk büszkék arra, hogy ilyen szép helyen élhetünk.
További bejelentése nem volt, megkérdezte a képviselőket, a jelenlévőket van e kérdésük,
észrevételük az elhangzottakkal kapcsolatban, esetleg egyéb napirend előtti bejelentésük.
Bejelentés, hozzászólás nem volt, a Polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban
feltüntetett sorrendet javasolta kiegészíteni és 24. napirendi pontként a Szolgálati bérlakás bérleti
jogviszonyának meghosszabbítása tárgyú előterjesztést megtárgyalni.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
145/2007. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. A 2007. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
2. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosítása
3. Óvodai feladatellátás helyzetének áttekintése
4. Kiss Bálint Általános Iskola létszámleépítés
5. Az oktatási intézmények intézményi minőségirányítási programjának törvény által előírt
kiegészítésének fenntartói jóváhagyása
6. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal és intézményei 1-3 havi finanszírozási helyzetéről
7. Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. részére nyújtott tulajdonosi hitel rendezése
8. Városi Könyvtár, Rózsahegyi Kálmán Iskolai és Közkönyvtár valamint az Endrődi Tájház
továbbképzési tervének elfogadása
9. Gyomaendrőd Város JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ díj alapítása
10. Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2006. évi közhasznúsági jelentése
11. Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vétele
12. Tájékoztatás az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok nyílt árverésen történt értékesítés
eredményéről
13. Helyi menetrend szerinti autóbuszos közlekedés biztosítása
14. Közvilágítási hálózat bővítése
15. Közmunkaprogram irányításának átszervezése
16. Bűnmegelőzési koncepció elfogadása
17. Gyomaszolg Ipari Park Kft. könyvvizsgáló megbízása
18. Beszámoló a Pénzügyi osztály által kimutatott kintlévőségek behajtási cselekményeiről
19. Pályázat testvérvárosi találkozóra – szaloncukor
20. Együttműködési megállapodás – Endrődi Közösségi Ház felújítása
21. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
22. Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
23. Szolgálati bérlakás biztosítására irányuló kérelem
24. Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
25. Bejelentések
Határidő: azonnal
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A Polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján a Térségi
Szociális Gondozási Központ intézményvezetői állás betöltésére kiírt pályázat elbírálása;
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagjainak
további megbízatása; és a Javaslat Békés Megyéért Kitüntető díjra tárgyú előterjesztések zárt ülésen
kerülnek megtárgyalásra.
Az első napirend megtárgyalása előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült jelentés
megvitatására kérte fel a képviselőket.
Hozzászólás, kérdés a jelentéssel kapcsolatban nem volt, a Képviselő-testület egyhangú, 15 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
146/2007. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 171/2004.(VI. 24.), 88/2007.(III.21.),
91/2007.(III.29.), 103/2007.(III.29.), 105/2007.(III.29.), 106/2007.(III.29.), 108/2007.(III.29.),
116/2007.(IV.26.), 122/2007.(IV.26.), 123/2007.(IV.26.), 132/2007.(IV.26.), 142/2007.(V.16.)
KT. számú határozatok végrehajtásáról készült jelentést elfogadta.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
A 2007. évi költségvetési rendelet módosítása
Várfi András polgármester tájékoztatta az érdeklődőket, hogy a költségvetési rendelet módosítását
szükségessé tette a testület által hozott döntések, a Gondozási Központnál a térségi feladat ellátása
miatti módosítások, valamint a főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra jutatott
pénzeszközök költségvetési változásai. Az indokolás részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási
előirányzatok változásait, a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe II. előirányzat
változás címén.
Megkérdezte a képviselőket, az előterjesztés készítőjét van e kérdés, hozzászólás.
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, 15 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2007. (VI. 01.) 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 3.063.900 E Ft-ra módosul, részletezve
az 1. számú melléklet szerint.
2. § A KT rendelet 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.326.776 E Ft-ra
növekedik, részletezve a 2. számú mellékletben.
3. § A KT rendelet 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege
163.466 E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 138.964 E Ftra, a felhalmozási célú pénzeszközátadás 11.557 E Ft-ra változik. Feladatonként részletezve a 4.
számú melléklet tartalmazza.
4. § A KT rendelet 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 546.760 E Ft-ra módosul, a
tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

184

Záró rendelkezések
5. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2007. első félévi
beszámolóban szerepeltetni kell.
Gyomaendrőd, 2007. május
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

E rendelet 2007. június hó 4. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2007. június 4.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
2. Napirendi pont
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosítása
Várfi András polgármester elmondta, az SzMSz módosításával a hivatal belső tagozódásának
szabályozása változna meg, úgy hogy a jelenleg titkársághoz tartozó térségmenedzseri iroda, feladatát
egy az egyben megtartva, projektmenedzseri iroda néven a városüzemeltetési és vagyongazdálkodási
osztályhoz kerülne át. A további módosítás pedig pontosítja a bel-és külterületi közterületek
ellenőrzését végző belső szervezeti egység megnevezését.
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, 15 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2007. (VI. 04.) Gye. Kt. Rendeletét
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT
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 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
“(2) A Hivatal belső szervezeti tagozódása:
a.) Adó Osztály
b.) Hatósági Osztály
- Általános igazgatási iroda
- Okmányiroda
- Építéshatóság
c.) Humánpolitikai Osztály
- Szociális iroda
- Intézményfelügyeleti iroda
- Gyámhivatal
d.) Pénzügyi Osztály
e.) Titkárság (közvetlen polgármesteri és jegyzői irányítás alatt áll)
- Tisztségviselői titkárság
- Kirendeltség
f.) Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály
- Városüzemeltetési iroda
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- Vagyonkezelői iroda
- Projektmenedzseri iroda
- Közterület felügyelet és mezei őrszolgálat”
2. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a
21/2005. (X. 12.) KT rendelet 3. §.
Gyomaendrőd, 2007. május
( Várfi András )
polgármester

( Dr. Csorba Csaba )
jegyző

E rendelet 2007. június hó 4. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2007. június 4.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
Várfi András polgármester elmondta, a rendelet megalkotásával, az abban foglalt változásokat át kell
vezetni a Hivatal Szervezeti Szabályzatában is. Felkérte a képviselőket az erre vonatkozó határozat
meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
147/2007. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
1.)
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata I. fejezet 9.) pontja helyébe a következő
szabályozás lép:
8.) Szervezeti felépítése:
a.) Adó Osztály
b.) Hatósági Osztály
• Általános igazgatási iroda
• Okmányiroda
• Építéshatóság
c.) Humánpolitikai Osztály
• Szociális iroda
• Intézmény felügyeleti iroda
• Gyámhivatal
d.) Pénzügyi Osztály
e.) Titkárság (közvetlen polgármesteri és jegyzői irányítás alatt áll)
• Tisztségviselői titkárság
• Kirendeltség
f.) Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály
• Városüzemeltetési iroda
• Vagyonkezelő iroda
• Projektmenedzseri iroda
• Közterület-felügyelet és mezei őrszolgálat
2. )
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata II fejezet 4.) pontjában a
“Térségmenedzseri iroda” megnevezésű feladat felsorolás hatályát veszti, egyúttal a
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztálynál “Projektmenedzseri iroda” címszóval a
következő feladat felsorolás lép be:
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“Projektmenedzseri iroda feladatköre
• figyelemmel kíséri és összehangolja az önkormányzat, továbbá az önkormányzati
támogatást igénylő - intézmények, közalapítványok által benyújtandó - pályázatokat,
azokat döntésre előkészíti,
• közreműködik és koordinátori feladatokat lát el az önkormányzat közép és hosszú
távú fejlesztési célkitűzéseit szolgáló - a Hivatal több osztályát is érintő előkészítésben és végrehajtásban,
• ellátja az önkormányzat kistérségi szervezetei működtetésének reá háruló előkészítő,
szervező, koordináló stb. Feladatokat
• kapcsolatot tart a statisztikai kistérség önkormányzataival a közös projektek
előkészítése és megvalósítása során
• végrehatja a “Pályázatkezelési szabályzatban” foglalt projektmenedzseri feladatokat
Határidő: a …/2007. () Gye. Kt. Rendelet hatálybalépését követően azonnal
3. Napirendi pont
Óvodai feladatellátás helyzetének áttekintése
Várfi András polgármester elmondta, a képviselő-testület visszatérő témaként tárgyalja ezt a
napirendi pontot. A témában érintett fórumokon is megtárgyalásra került. Néhány szóban tájékoztatta
a jelenlévő érdeklődőket a téma előzményéről.
2007. március 31-ig kérte írásban nyilatkozni az óvodákat fenntartó közhasznú társaságok képviselőit,
hogy a jelenleg érvényben lévő bérleti és közhasznúsági szerződés alapján kívánják e tovább
működtetni az óvodákat. Két óvoda jelezte, hogy nem; egyik a Kossuth úti Százszorszép óvoda, a
másik pedig a Blaha úti Csemetekert óvoda.
A beterjesztett határozati javaslat szerint a Százszorszép óvoda a Kis Bálint Általános Iskola
intézményegységeként önkormányzati fenntartásban működne tovább a következő tanévtől.
Ugyanakkor a bérleti és közhasznúsági szerződések egységes szerkezetbe lesznek foglalva.
Megkérdezte a képviselőket, a véleményező bizottságot elnökeit, a jelenlévő érdeklődőket van e
kiegészíteni valójuk, kérdésük a napirendi ponthoz.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
148/2007. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Százszorszép
Óvodát –Gyomaendrőd, Kossuth u. 7. – 2007. augusztus 1-től kezdődően a Kis Bálint
Általános Iskola intézményegységeként önkormányzati fenntartásban működteti.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert, hogy a Gyomaendrődi Százszorszép Óvodai Oktató Kht. felszámolási eljárása
során törekedjen megszerezni a Kht által beszerzett óvodai berendezési és felszerelési
tárgyakat, melyek az óvoda épület szerves részei, de nem képezik az önkormányzat tulajdonát.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az óvodai
feladatellátásra vonatkozó egységes szerkezetbe foglalt bérleti és közhasznúsági szerződéseket
és egyidejűleg utasítja Várfi András polgármestert a szerződések aláírására.
Határidő: azonnal
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A témához kapcsolódóan Hangya Lajosné képviselő, bizottsági elnök a jelenlévők figyelmébe
ajánlotta a Százszorszép Óvoda ovigalériájában lévő gyermekrajz kiállítást, mely Gyomaendrőd
létrejöttének 25 éves évfordulójának jegyében született. Nagyon érdekes, hogy hogyan látják a
városunk óvodásai 25 éves városunkat. A hely szűke miatt nem kapott minden képviselő meghívást a
kiállítás megnyitójára. Kérte, hogy lehetőség szerint a 25 éves évforduló alkalmából szervezett más
városi ünnepségen ezek a gyermekrajzok kerüljenek bemutatásra, hogy a város lakói minél szélesebb
körben megnézhessék.
Gratulált az óvodáknak a színvonalas megrendezéshez.
4. Napirendi pont
Kis Bálint Általános Iskola létszámleépítés
Várfi András elmondta, a képviselő-testület a 2007. évi költségvetési rendeletben határozott az
intézményi létszámleépítésről. Az iskola igazgatója megtette a szükséges intézkedéseket a
létszámleépítéssel érintett dolgozók munkaviszonyának megszüntetésére, a határozati javaslatban
felsoroltak szerint, melyhez kéri a fenntartó jóváhagyását.
Sajnálattal, de tudomásul kell venni, hogy a lakosságszám évről évre csökken, ebből következően
kevesebb a gyermek, így nincs szükség annyi pedagógusra.
A véleményező bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, és javasolták annak elfogadását.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
149/2007. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Kis Bálint Általános Iskolánál a 2007. évi
költségvetésnek megfelelően jóváhagyja 7 fő pedagógus, közalkalmazott létszámleépítését, a
következők szerint:
- 2 fő pedagógus közalkalmazott felmentése 2007. március 1. napjától,
- 1 fő pedagógus közalkalmazott felmentése 2007. március 26. napjától,
- 1 fő pedagógus közalkalmazott felmentése 2007. március 26, napjától,
- 1 fő pedagógus közalkalmazott felmentése 2007. április 1. napjától,
- 2 fő pedagógus közalkalmazott felmentése 2007. június 1. napjától.
A felszabaduló közalkalmazotti munkaerő az önkormányzat költségvetési szerveinél és
polgármesteri hivatalánál, a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás
következtében a pályázó fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyen foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása
nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
Ez alapján a hét fő pedagógus közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel megszűnik.
Az intézkedés végleges, a feladatellátás továbbra is megfelelő színvonalon folyik, az
intézmény zavartalan működése biztosított.
Az összlétszámon belül a jelenleg jóváhagyott 52 fő pedagógus létszám 45 főre csökken.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a létszám leépítése miatt keletkező
pénzügyi költségek többlet terhét az állami költségvetésből igényelje vissza.
Határidő: A létszámcsökkentés tekintetében az ütemezés szerint
Felelős: Fülöp Istvánné igazgató
Határidő: A többletköltség pályázatának benyújtására: a 2007. évben érvényes önkormányzati
és területfejlesztési miniszter 4/2007. (II.20.) ÖTM rendeletben foglalt ütemezésnek
megfelelően.
Felelős: Várfi András polgármester
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5. Napirendi pont
Az oktatási intézmények intézményi minőségirányítási programjának törvény által előírt
kiegészítésének fenntartói jóváhagyása
Várfi András polgármester elmondta, a közoktatásról szóló törvény írja elő az oktatási intézmények
számára az intézményi minőségirányítási programok kiegészítését. Az intézményekben a feladat
elvégzésére létrehozott csoportok elkészítették a programjuk kiegészítését, melyet az alkalmazotti
közösség, diákönkormányzat és az iskolaszék előzetesen véleményezett, az abban foglaltakkal
egyetértett.
A képviselő-testületnek, mint fenntartónak a feladata, hogy ezeket a kiegészített intézményi
minőségirányítási programokat jóváhagyja.
Javasolta a képviselő-testületnek a döntés meghozatalát.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
150/2007. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium által a Közoktatásról szóló többször módosított
1993. évi LXXIX. törvény 40. § (11) bekezdése alapján kiegészített intézményi
minőségirányítási programot.
Határidő: azonnal
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Térségi
Humánsegítő Szolgálat által a Közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX.
törvény 40. § (11) bekezdése alapján kiegészített intézményi minőségirányítási programot.
Határidő: azonnal
III.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Városi Zene- és
Művészeti Iskola által a Közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény
40. § (11) bekezdése alapján kiegészített intézményi minőségirányítási programot.
Határidő: azonnal
IV.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kis Bálint
Általános Iskola által a Közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény
40. § (11) bekezdése alapján kiegészített intézményi minőségirányítási programot.
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal és intézményei 1-3 havi finanszírozási helyzetéről
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az intézmények közül a Térségi Szociális
Gondozási Központnál a jelenlegi túlfinanszírozás összege 1.543 e Ft. Jelentős túl lépés volt a
kommunikációs szolgáltatásoknál a telefondíj, az 1.100 e Ft éves előirányzattal szemben az első
negyedéves teljesítés 869 e Ft volt. Az év hátralévő időszakában szigorú intézkedéseket kell tenni a
telefonköltségek csökkentése érdekében.
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Hozzászólás hiányában javasolta a képviselőknek a tájékoztató elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
151/2007. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és intézményei I-III. havi
gazdálkodásáról készített tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. részére nyújtott tulajdonosi hitel rendezése
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy 2004-ben az önkormányzat 17 millió Ft
támogatást nyújtott a Kft-nek a működési költségeinek fedezetére. Napjainkra a kft. gazdálkodása
pozitívan alakult, ezért a hitelt a 2007 évi bevételeiből vissza tudja fizetni.
A határozati javaslat szerint a Kft. köteles a 17 millió Ft tulajdonosi hitelt legkésőbb június 30. napjáig
visszafizetni az önkormányzatnak.
Megkérdezte a képviselőket, a véleményező bizottság elnökét van e hozzászólás, kiegészítés.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
152/2007. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő – testülete, mint a Gyomaendrőd Liget Fürdő
Kft. alapítói jogait gyakorló testület a 165/2004.(V.27.)KT. sz. határozata alapján a
Gyomaendrőd Liget Fürdő Kft. rendelkezésre bocsátott 17.000.000 Ft tulajdonosai hitelt
törlesztését az alábbiak szerint rendezi.
Gyomaendrőd Liget Fürdő Kft. köteles a 17.000.000 Ft tulajdonosi hitelt Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának visszafizetni legkésőbb 2007. június 30. napjáig.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
8. Napirendi pont
Városi Könyvtár, Rózsahegyi Kálmán Iskolai és Közkönyvtár valamint az Endrődi Tájház
továbbképzési tervének elfogadása
Várfi András polgármester elmondta, jogszabályi rendelkezés alapján a közművelődési és
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak hétéves továbbképzési ciklusonként
legalább 120 órás szervezett képzésben kell, hogy részt vegyenek. Az érintett intézmények
benyújtották az elkészített továbbképzési terveket, mely terveket a fenntartónak jóvá kell hagyni.
A véleményező bizottságok javaslatára figyelemmel, javasolta a testületnek a tervek jóváhagyását.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

190

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
153/2007. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Városi Könyvtár
2007-2013 időtartamra szóló továbbképzési tervét.
Határidő: azonnal
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Rózsahegyi Kálmán
Iskolai és Közkönyvtár 2007-2013 időtartamra szóló továbbképzési tervét.
Határidő: azonnal
III.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Endrődi Tájház
2007-2013 időtartamra szóló továbbképzési tervét.
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ díj alapítása
Várfi András polgármester elmondta, Giriczné Darázsi Anna a Kner Imre Gimnázium testnevelő
pedagógusa javaslattal élt a képviselő-testület felé a díj alapításával kapcsolatban. Ez idáig a tanulók a
tanulmányi eredményeik alapján kerültek díjazásra. Véleménye szerint a sport területén is szükséges
felzárkózni, a sport egy fontos dolog, tartsuk ezt fontosnak Gyomaendrődön is.
A véleményező bizottságok javasolták a testületnek a díj alapítását a határozati javaslatban leírt
feltételekkel.
Felkérte a képviselőket támogassák a bizottságok javaslatát.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
154/2007. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Gyomaendrőd Város JÓ
TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ” díjat alapít az alábbi feltételekkel:
• -A díj az általános iskola valamint a középiskolás korosztályban kerül kiosztásra az alábbi
korcsoportos bontásban:
I. korcsoport alsó tagozat – 6-10 évesek
II. korcsoport felső tagozat 5-6 osztálya – 11-12 évesek
III. korcsoport felső tagozat 7-8 osztálya – 13-14 évesek
IV. korcsoport középiskola 9-10 osztálya - 15-16 évesek
V. korcsoport középiskola 11-12 osztálya – 17-18 évesek.
• -Jelölt lehet az,
-akinek tanulmányi eredménye általános iskolában kitűnő vagy jeles, középiskolában
4,5 tanulmányi átlagot eléri.
- továbbá egy vagy több sportágban képviseli iskoláját megyei Országos Diákolimpiai és a vele közösen szervezett szakszövetségi feljutásos versenyeken.
• Gyomaendrőd Város általános iskolái és középiskolái tanévenként, korcsoportonként 3-3
tanulót terjeszthet fel a díjra az adott év május 15-ig, az érettségiző tanulók esetében a
felterjesztési határidő: április 15.
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•
•
•

Az iskolák által jelölt tanulókat a Képviselő-testület által választott bizottság választja ki.
A bizottság fenntartja magának a jogot, hogy alkalmas jelölt hiányában, az egyes
korcsoportokban a Jó tanuló Jó sportoló díjat nem osztja ki.
A díjak átadására az iskolák tanévzáró ünnepségén – végzős diákok esetében a ballagáson
- kerül sor.
A díj kupa, vagy emlékplakett, melyre a díjazott neve valamint „Gyomaendrőd Város
JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ 2006/2007 (tárgy tanév)” gravírozás szerepelne.

II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bizottság elnökének Csányi
István alpolgármester urat, a bizottság tagjainak Szabó Balázsné képviselő asszonyt és Izsó
Csaba képviselő urat választja meg.
III.
A díjak költségének forrásául az Ifjúsági alapban a „Kitűnő tanulók jutalmazása” kötött
felhasználású támogatás szolgál.
Határidő:

azonnal

10. Napirendi pont
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2006. évi közhasznúsági jelentése
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Közalapítványnak törvényből adódó
kötelezettsége, hogy évente közhasznúsági jelentést tegyen a képviselő-testület felé. A jelentést az
alapítvány kuratóriuma egyhangú igen szavazattal elfogadta, a pénzügyi beszámolót a felügyelő
bizottság jóváhagyta.
A maga részéről javasolta a közhasznúsági jelentés elfogadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
155/2007. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Közalapítvány
Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2006. évi közhasznúsági jelentését, és utasítja a
kuratórium elnökét, hogy a jelentés közzétételéről gondoskodjon.
Határidő:

azonnal

11. Napirendi pont
Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vétele
Várfi András polgármester elmondta, a városban vannak olyan állami tulajdonban lévő ingatlanok,
amelyek egyesületek, pártok használatában vannak, vagy üresen állnak. Törvényben biztosított
lehetőség alapján önkormányzatunk igényt nyújtott be a Kincstári Vagyonigazgatóság megyei
kirendeltsége felé ezen ingatlanok tulajdonjogának megszerzése érdekében. Az önkormányzat a
tulajdonban kért ingatlanokat civilszervezetek elhelyezése, illetve szociális céllal szeretné
hasznosítani. Megkeresésünkre a kincstári vagyonigazgatóságtól érkezett tájékoztatás szerint a
Kossuth u. 3. szám, valamint a Sallai u. 4. szám alatti ingatlanok nem kerülhetnek az önkormányzat
tulajdonába. Lehetőség van azonban a Kárász u. 3. szám alatti ingatlan tulajdonjogának
megszerzésére, melyet építési telek céljára hasznosítanának, továbbá lehetőség van 37-38 ha
külterületi szántó tulajdonjogának megszerzésére, melyre az igényt a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezethez kell benyújtani.
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A véleményező bizottságok javasolják a képviselő-testületnek az igény benyújtását a határozati
javaslatban leírtaknak megfelelően.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 15 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
156/2007. (V. 31.) Gye. Kt. határozata

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 109/K
(9) bekezdése, valamint az 58/2005.(IV.4.) Kormr. IX. fejezete alapján a Kincstári Vagyoni
Igazgatóság Békés megyei Kirendeltsége felé igényt nyújt be, a Gyomaendrőd, Kárász u. 3.
szám ( 6680 hrsz. ) ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére az alábbi feltételekkel.
Az ingatlant az Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvény 8 §-ában meghatározott szociális feladat ellátása érdekében kívánja
tulajdonba venni, és építési telek céljára kívánja felhasználni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti
állapotának felmérést, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond
az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen
eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Az önkormányzat vállalja,
hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonba
maradása esetén, az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő
év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy a 6680 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogát az
ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a
kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve a területfejlesztési programokkal, valamint az
önkormányzat egyéb fejlesztési programjaival.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alább felsorolt ingatlanok tulajdonjogát kívánja
megszerezni a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől.
Cím

Hrsz.

Külterület

0975/13
0977/6
13896

Terület
nagysága, egyéb jellemző
24 ha 5299 m2, 222,05 AK
12 ha 6992 m2, 105,70 AK
4694 m2, 10,61 AK

Megnevezés
Szántó
Szántó
szántó

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket a határozati javaslatban feltüntetett ingatlanok tulajdonjogának az
önkormányzat részére történő megszerzése érdekében a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet felé.
Határidő: 2007. július 31.
Felelős: Várfi András polgármester
12. Napirendi pont
Tájékoztatás az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok nyílt árverésen történt értékesítés
eredményéről
Várfi András polgármester elmondta, a testület márciusi ülésén döntött a megfelelő funkció nélküli
belterületi ingatlanok nyílt árverésen történő hasznosításáról. Az ingatlanok a város helyi lapjában, az
internetes honlapon és a hivatal hirdetőtábláján kerültek meghirdetésre. Az ingatlanok egy része
értékesítésre került, viszont a nem értékesített ingatlanokat tovább hirdetnék. Jelentősebb ingatlan a
Kossuth u. 32. sz. alatti volt csendőrlaktanya épülete, melyre árverésen kívül 17 millió Ft-os ajánlatott
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tett Dr. Békés Bt. Megítélése szerint ezt az ingatlant nagyon komolyan meg kellene hirdetni, hogy
minél többet kapjunk érte. Ugyanakkor azt is át kell gondolni, hogy bele menjünk a télbe ezzel az
ingatlannal. Egy komoly hideg tél nagyon sokat fog rontani az épület állagán. Hasznosítani az
önkormányzat nem tudja az épületet, ugyanakkor az állaga meg romlik.
Kérdés, észrevétel a jelenlévők részéről nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket a tájékoztató
elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
157/2007. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az alábbiakban felsorolt tulajdonában lévő
ingatlanokat meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi szám

Terület nagysága, cím, egyéb megjegyzés

141
1045
1049
1388/2
1390/1
1390/2
1391/1
1391/2
1391/3
1391/4
2937/35
2937/36
2937/37
2937/38
2937/39
3542/20
3542/22
3542/23
3542/25
3542/26
3542/27
3542/28
3542/45

1782 m2, Kossuth u. 32.
1238 m2, Révlapos, töltéshez közel
4702 m2, Révlapos, töltéshez közel
289 m2, Kálvin János utca
81 m2, Kálvin János utca
268 m2, Kálvin János utca
343 m2, Kálvin János utca
343 m2, Kálvin János utca
339 m2, Kálvin János utca
417 m2, Kálvin János utca
27 m2, üzlethely, gyomai piac
27 m2, üzlethely, gyomai piac
27 m2, üzlethely, gyomai piac
27 m2, üzlethely, gyomai piac
28 m2, üzlethely, gyomai piac
1271 m2, Gutenberg utca
1270 m2, Gutenberg utca
1271 m2, Gutenberg utca
1271 m2, Gutenberg utca
1270 m2, Gutenberg utca
1270 m2, Gutenberg utca
1271 m2, Gutenberg utca
282 m2, Gutenberg utca garázssor alakítható
ki
282 m2, Gutenberg utca garázssor alakítható
ki
592 m2, Juhász Gy. utca 19. az épületet
bontani kell
1066 m2, Polányi Máté u. 71.
745 m2, Vadász u. 10.
675 m2, Vadász u. 9.
632 m2, Vadász u. 8.
638 m2, Vadász u. 7.
573 m2, Táncsics u. 19.
514 m2, Táncsics u. 17.
1053 m2, Fő út 90.
1191 m2, Vasútsor 11. ( Nagylapos )
1162 m2, Mester u. 10. ( Nagylapos )

3542/47
5475
5723
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6708
7507
7523
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Kikiáltási
ár ( Ft )
21.858.000
247000
940000
28900
8100
26800
34300
34300
33900
41700
38000
38000
38000
38000
38000
508000
254000
508000
254000
254000
254000
254000
85000

Licitlépcső
( Ft )
50.000
10.000
10.000
1.000
500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
1.000

85000

1.000

400000

10.000

640000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
630000
297000
290000

10.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
10.000
10.000

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

Az árverés időpontja: 2007. június 29-én de. 10.00 óra.
Az árverés helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).
Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja,
Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanokról készült
kimutatásban szerepelnek. A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2007. június 27-én de.
9.00-ig - a kikiáltási ár 10 %-át kitevő szerződés megkötését, biztosító előleget
/bánatpénz/ kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni. Az árverés megkezdésekor a
pénztári bevételi bizonylattal igazolni kell az árverési előleg befizetését.
Az árverési előleg /bánatpénz/ a Polgármesteri Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az
árverés során azon árverezők, akik nem nyertek a befizetett árverési előleget a pénztárban
az árverezést követően felvehetik. A nyertes árverező a döntése alapján szintén felveheti
az árverési előleget a pénztárban, vagy kéri annak beszámítását a vételárba.
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek
a nevére az árverési előleg letétbe helyezésre került.
A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb
ajánlatot nem lehet tenni. A tulajdonjogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül
szerződést kell kötnie. A licitálás során a nyertes ajánlatot követően megállapításra kerül
sorrendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon belül neki betudható ok
miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül
megkötésre a szerződés. Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg
kell megfizetnie.
Az ingatlanokkal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és
Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás.
Az építési telkek beépítése az építéshatóság által előírt módon történhet, Gyomaendrőd
Város Önkormányzata határidővel megjelölt beépítési kötelezettséget nem köt ki.
A 141 hrsz.-ú ( Kossuth u. 32. szám ) társasházi ingatlan külső homlokzata stílusában,
jellegében nem változtatható meg Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szerződésben
opciós jogot köt ki az épület külső homlokzatával kapcsolatos tilalom betartására,
melynek időtartama: 5 év.
Az árverésről hangfelvétel készül.

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. július 31.
Felelős: Várfi András polgármester
13. Napirendi pont
Helyi menetrend szerinti autóbuszos közlekedés biztosítása
Várfi András polgármester elmondta, a települések önkormányzatai különböző módon oldják meg a
helyi autóbusz közlekedést. A testület döntése alapján Gyomaendrődön pályáztatási eljárás alapján a
Domoszbusz Kft végzi a szolgáltatást. Az erről szóló szerződés március 30-án került aláírásra a felek
között, melyet követően a kft képviselői jelezték, hogy a közszolgáltatási tevékenységet a jelenlegi
formában nem tudják tovább végezni. A kft megszűnteti a tevékenységét, mivel az Apeh nem fogadta
el azt a támogatási formát, ahogyan az önkormányzat támogatta a buszbérletek térítési díját. A
szerződés közös megegyezéssel felbontásra került. Annak érdekében, hogy az önkormányzat a helyi
közlekedést biztosítani tudja a szolgáltatás végzésére időszaki megbízást kell kötni. Az időszaki
megbízás a Mobilusz Kft-vel kerülne megkötésre az új pályázat lefolytatásáig, legkésőbb 2008. április
30-ig. Az önkormányzati támogatás összege a korábbiaknak megfelelően 950 e Ft/hó.
A Mobilusz Kft ugyan azon a színvonalon végzi a szolgáltatást, sőt a csuklósbusz kiváltására egy
kisbuszt is forgalomba állított.
Megkérdezte a képviselőket, az érdeklődőket van e kérdés, észrevétel.
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Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
158/2007. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Domuszbusz
Kft.-vel 2007. március 30.-án kötött helyi menetrend szerinti autóbuszos közlekedés ellátására
vonatkozó közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel felbontsa.
Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a közszolgáltatási tevékenység ellátására a
Mobilbusz Kft.-vel (5502. Gyomaendrőd, Micsurin u. 20/1.) időszaki közszolgáltatási
szerződést kössön az új autóbuszos pályázat lefolytatásáig, de legkésőbb 2008. április 30.-ig.
Határidő: 2007. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester
14. Napirendi pont
Gyomaendrőd, Napkeleti utca 16. sz. előtti 1 db közvilágítási lámpatest bővítés, Attila utca 5. sz.
előtti 1 Db közvilágítási lámpatest bővítés, Guttenberg utca közvilágítás hálózat bővítése és
„Előhalmi” tanyák (Dévaványai út mellett) közvilágítási hálózat bővítési kérelme
Várfi András polgármester megkérdezte a képviselőket van e észrevételük, hozzászólásuk a napirendi
ponthoz.
Dr. Palya József képviselő módosító indítványként javasolta, hogy a témában a döntést napolják el a
testület következő üléséig. Ez idő alatt a fent felsorolt helyek körzeti képviselői alaposan mérjék fel a
helyzetet, mely alapján egy megfelelően előkészített anyagot tud majd a bizottság a testület elé
beterjeszteni.
Csányi István alpolgármester, és mint érintett körzeti képviselő hangsúlyozta, a bizottsági ülésen az
hangzott el, hogy a körzeti képviselők felmérik a kérelmek indokoltságát, és a testület a mai ülésen
dönt a témában. Ő személy szerint az Attila u. –i lámpa elhelyezésében érintett, melyet megtekintve az
alábbiakat tapasztalta. A Fő útra menő – az Attila utcával párhuzamos – utcákban a Fő út felőli utolsó
három oszlop mindegyikén található lámpatest, biztonságtechnikai okok miatt. Ebből következően az
Attila u. 5.szám előtt lévő oszlopra is indokoltnak látja a lámpatest elhelyezése.
Várfi András polgármester figyelemmel a fenti hozzászólásokra, elsőként Dr. Palya József képviselő
módosító indítványáról kérte a testület döntését, amely szerint a Gyomaendrőd, Napkeleti u. 16. sz.
előtti 1 db közvilágítási lámpatest bővítése, Attila u. 5. sz. előtti 1db közvilágítási lámpatest bővítése,
Guttenberg utca közvilágítási hálózat bővítése, és „Előhalmi” tanyák (Dévaványai út mellett)
közvilágítási hálózat bővítése kérelmekről a döntést elnapolja a Képviselő-testület soron következő
ülésére.
A képviselő-testület a módosító indítványt 12 igen szavazattal, 2 ellen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
159/2007. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Napkeleti u. 16. sz. előtti 1 db
közvilágítási lámpatest bővítése, Attila u. 5. sz. előtti 1db közvilágítási lámpatest bővítése,
Guttenberg utca közvilágítási hálózat bővítése, és „Előhalmi” tanyák (Dévaványai út mellett)
közvilágítási hálózat bővítése kérelmekről a döntést elnapolja a Képviselő-testület soron
következő ülésére.
Határidő: 2007. július 26.
Felelős: Várfi András polgármester
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Hangya Lajosné bizottsági elnök a témához kapcsolódóan elmondta, a maga részéről a két
közvilágítási lámpatest felhelyezését indokoltnak tartja. Azok bekerülési költsége kb. 100.000 Ft.
Ugyanakkor a hálózat bővítésének költségét –figyelemmel annak mértékére - javasolta a jövő évi
költségvetésbe betervezni, és az jövőre valósuljon meg.
Csányi István alpolgármester nem értette miért kellett a döntést elnapolni, hiszen a Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a hálózat bővítését egyáltalán nem támogatta, viszont
a két lámpatest elhelyezésével kapcsolatban az a döntés született, hogy az érintett képviselők
nyilatkozata alapján döntsön a testület.
/ Jakus Imre képviselő távozott az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 14 fő./
15. Napirendi pont
Közmunkaprogram irányításának átszervezése
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, az előterjesztés lényege, hogy a munkaügy
által támogatott közmunkaprogram révén foglalkoztatott közmunkások irányítása a polgármesteri
hivataltól kihelyezésre kerülne a Gyomaszolg Ipari park Kft-hez, viszont a foglalkoztatásuk megmarad
a hivatalnál. A kihelyezéssel a megfelelő szociális feltételeket jobban tudnák biztosítani számukra, és
a munka beosztásuk is szervezettebb lehet.
Putnoki László képviselő a maga részéről támogatta az elképzelést. Sokszor az volt látható, hogy a
közterületen dolgozó közmunkásoknak nem volt „gazdájuk”. Példaként említette a közelmúltban a
vasút mellett dolgozó közmunkásokat. Bizonyos szinten azért elvárható ezektől az emberektől is, hogy
a munkaidejüket tényleges munkával töltsék ki, akkor, amikor a versenyszférában dolgozóktól
szigorúan megkövetelik ezt. Komolyabb irányítással, fokozott ellenőrzés mellett hatékonyabb
munkavégzés érhető el.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, hogy a vasút mellett nem az önkormányzat által
foglalkoztatott közmunkások dolgoztak. A MÁV-nak van egy külön közmunkás brigádja, az
önkormányzattól függetlenül szervezi részükre a MÁV a közmunkát.
Fábián Lajos a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője el kívánta mondani, azzal, hogy a
közmunkások irányítása átkerül a Kft-hez még nem kell csodát várni, hiszen különböző
beállítottságúak ezek az emberek. Természetesen oda kell figyelni rájuk, a megfelelő irányításukra
szükség van.
Putnoki László képviselő reagálva elmondta, megítélése szerint igen is lehet ezekkel az emberekkel is
hatékonyabb munkavégzést végeztetni, ha megfelelő az irányítás és az ellenőrzés.
Várfi András polgármester további hozzászólás, vélemény hiányában felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
160/2007. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közmunkaprogramok irányításának Gyomaszolg
Ipari Park Kft.-hez történő kihelyezését támogatja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
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16. Napirendi pont
Bűnmegelőzési koncepció elfogadása
Várfi András polgármester elmondta, a képviselő-testület által tárgyalt és előzetes vitára alkalmasnak
tartott bűnmegelőzési koncepció tervezetéhez a megkeresett hatóságok, illetve intézmények közül
egyedül a Térségi Humánsegítő Szolgálat részéről érkezett vélemény. Az intézmény által javasolt
módosítások a koncepció tervezetén átvezetésre kerültek, ennek alapján javasolta a testületnek a
koncepció elfogadását.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
161/2007. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja Gyomaendrőd Város Bűnmegelőzési
Koncepcióját.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. könyvvizsgálója megbízásának meghosszabbítása
Várfi András polgármester elmondta, a Kft. ügyvezetője jelezte, hogy a társaság könyvvizsgálója,
Cséffai János megbízása 2007. május 31. napjával lejár. Az ügyvezető javasolja, hogy Cséffai János
megbízása újabb 5 évre legyen meghosszabbítva, 70.000 Ft+ÁFA díjazással.
A maga részéről javasolta a megbízás meghosszabbítását.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
162/2007. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. könyvvizsgálójának –
Cséffai János egyéni cég, 5600 Békéscsaba, Mogyoró u 22. sz. – megbízását újabb öt évre –
2007.
június
1.
napjától
2012. május hó 31. napjáig - meghosszabbítja.
A Képviselő-testület a könyvvizsgáló díjazását 70.000 Ft + ÁFA/ hó összegben határozza
meg.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
18. Napirendi pont
Beszámoló a Pénzügyi osztály által kimutatott kintlévőségek behajtási cselekményeiről 2007.
április 30-ig
Várfi András polgármester ismertette a napirendi pontot, majd hozzászólás, kiegészítés hiányában
felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
163/2007. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő -testülete a Pénzügyi osztály által kimutatott kintlévőségek, és
azok behajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
Pályázat testvérvárosi találkozóra –Szaloncukor Kupa
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, az Európai Unió internetes honlapján
megjelent pályázati felhívás alapján – a korábbi évekhez hasonlóan – támogatás igényelhető
testvérvárosi lakossági találkozók megszervezésére. Az elmúlt években is megrendezésre került a
szaloncukor kupa Gyomaendrődön, melyre a testvérvárosaink diákjai vettek részt, egy kispályás
labdarugó mérkőzésen, karácsony előtt. Ezt a hagyományt szeretnénk tovább folytatni a pályázat
benyújtásával. Lényeges, hogy a képviselő-testületi tagok, és a hivatal dolgozói kisebbségben kell
legyenek a delegációban, a civilekkel szemben. Ezért gondolták, hogy ezzel egy időben felnőtteket is
meg hívnának, akikkel a turisztikáról és a sportról folytatnának megbeszélést. A három testvér
település mellett lehetőség van leendő testvérvárosi kapcsolat kialakítása céljából további települést is
meghívni, ezért a szlovákiai Vrutky város delegátusát is vendégül látják ezen a rendezvényen. A Kner
Imre Gimnázium az ottani középiskolával már korábban kapcsolatban került, szeretnének velünk
testvérvárosi kapcsolatot alakítani.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket támogassák a pályázat benyújtását.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
164/2007. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Európai Unió Bizottságához a
2007. december 14-16. között megrendezendő testvérvárosi program lebonyolításához.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2007. június 1.
Felelős: Várfi András polgármester
20. Napirendi pont
Együttműködési megállapodás –Endrődi Közösségi Ház felújítása
Várfi András polgármester elmondta, a testület döntése alapján, amely szerint a Közösségi Házat
üzemeltető Templárius Alapítvánnyal közösen pályázatot nyújtanak be az épület nyílászáróinak
cseréjére, a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolításához szükséges az együttműködési
megállapodás megkötése a felek között.
Kérte a képviselőket hagyják jóvá az előterjesztés mellékletét képező megállapodást.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
165/2007. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Templárius Alapítvánnyal kötött együttműködési
megállapodást jóváhagyja.
Határidő: azonnal
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21. Napirendi pont
Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
Várfi András polgármester elmondta, abban az esetben, ha eredményes tűzoltó egyesületet akar a
város, ahhoz forrásokra van szükség. Az előterjesztés szerint a tűzoltó egyesület részére 640.000 Ft
vissza nem térítendő támogatás kerülne biztosításra, a 24 órás ügyeleti szolgálat kialakításához. Az
ügyelet kialakítása közhasznú tartós munkanélküliek foglalkoztatásával valósulna meg. A
közmunkásokat az egyesület igényelné meg a munkaügyi központtól, ezért a közmunkások bérének 30
%-át az egyesületnek kellene biztosítani. Ennek összege 640.000 Ft, melyet az önkormányzat vissza
nem térítendő támogatásként biztosítana az egyesület részére. A támogatás havi bontásokban történne
utalásra.
Kérte a képviselőket támogassák az egyesület ilyen módon történő támogatását.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
166/2007. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
részére 640.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít, a 24-órás ügyeleti
szolgálat kialakításához, ezen belül is közhasznú tartós munkanélküli foglalkoztatáshoz. Az
önkormányzat a támogatást havonta biztosítja, oly módon, hogy a támogatás havi összegének
elutalását csak akkor teljesíti, ha az előző havi foglalkoztatáshoz igénybe vehető
önkormányzati támogatásról az egyesület a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályánál
elszámolt.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére, így a
támogatási megállapodás megkötésére, és a támogatás havi bontásokban történő utalására.
Továbbá utasítja a jegyzőt, hogy a 2007. évi költségvetési rendelet módosítását készítse elő, a
2006 évi pénzmaradvány terhére a 640.000 Ft összeg kerüljön átvezetésre.
Határidő: 2007. július 1., illetve 2007. december 31.
Felelős Várfi András polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyző
22. Napirendi pont
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Várfi András polgármester elmondta, a Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/A. sz. alatti szolgálati bérlakás
bérlője Hubenkó Erzsében gimnáziumi tanárnő kérelemmel fordult a testület felé, hogy a bérlakás
bérleti jogviszonyát hosszabbítsák meg részére. A kérelmet a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta
és javasolja a bérleti jogviszonyt meghosszabbítani, mindaddig, míg a kérelmező közalkalmazotti
jogviszonya a Kner Imre Gimnáziummal fennáll, de maximum 2010. július 31. napjáig.
Kérte a képviselőket támogassák a tanárnő kérelmét a bizottság által javasoltak szerint.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
167/2007. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Hubenkó Erzsébet bérlő részére, a
Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/A. szám alatti bérlakás bérleti jogviszonyát 2007.
augusztus 01. napjától meghosszabbítja mindaddig, még nevezett közalkalmazotti
jogviszonya a Kner Imre Gimnáziummal fennáll, de maximum 2010. július 31.
napjáig.
Határidő:

azonnal
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23. Napirendi pont
Szolgálati bérlakás iránti kérelem
Várfi András polgármester elmondta, Katona Vince kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy
részére szolgálati bérlakást biztosítson. Kérelmező a Városi Családsegítő Központ dolgozója, jelenleg
főiskolai tanulmányokat folytat. Tervei között szerepel, hogy Gyomaendrődön telepszik le véglegesen,
itt alapít családot.
Az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik üres szolgálati bérlakással, ezért a véleményező bizottság
javasolja a kérelem elnapolását.
Felkérte a képviselőket támogassák a véleményező bizottság javaslatát.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
168/2007. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Katona Vince Gyomaendrőd, Vásártéri
ltp. 19/A/II/6. szám alatti lakos kérelmét – üres szolgálati bérlakás hiányában –
elnapolja.
Ezzel egyidejűleg tájékoztatja kérelmezőt, hogy amennyiben lesz olyan bérlakás,
mely kiutalható, úgy kérelme ismét napirendre kerül.
Határidő: azonnal
24. Napirendi pont
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Berg Andrea a zeneiskola zongoratanára
kérelemmel fordult az önkormányzathoz, miszerint az általa bérelt Október 6. ltp. 1/a. IV/13. szám
alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyát hosszabbítsa meg részére. A személyes megbeszélés
során a kérelmező részéről felvetődött a szolgálati bérlakás megvásárlásának gondolata is, viszont a
képviselő-testületi előterjesztések elkészültéig erre vonatkozóan kérelmet nem nyújtott be. A hivatali
megkeresésre kijelentette, hogy nem kívánja a lakást megvásárolni, fenntartja a bérleti jogviszony
meghosszabbítására irányuló kérelmét.
A fentiek alapján javasolta a testületnek a kérelem támogatását, a bérleti jogviszony 2009. június 31.
napjáig történő meghosszabbítását.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
169/2007. (V. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Berg Andrea bérlő részére, a
Gyomaendrőd, Október 6. ltp. 1/A. IV/13. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti
jogviszonyát 2009. július 31. napjáig meghosszabbítja, de maximum addig, még
nevezett közalkalmazotti jogviszonya a Városi Zene- és Művészeti Iskolánál
fennáll.
Határidő: 2007. július 31.
Felelős: Várfi András polgármester
A bejelentések között Várfi András polgármester az alábbiakról tájékoztatta a jelenlévőket:
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület köztestületté válásával kapcsolatban alakulóban vannak a személyi és
tárgyi feltételek.
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A Békés Megyei Katasztrófavédelem parancsnoka szerint a tűzoltó egyesület működésénél nem a
hagyományőrzés a fő szempont, hanem az, hogy újra felálljon az egyesület, legyen parancsnoka, és
ügyeletben szolgáló tűzoltók. Így lehet az elhárító munkát végezni, akár tűz, akár más katasztrófa
helyzetben. Jelenleg Gyomaendrődön nincs olyan személy, aki alkalmas lenne a parancsnoki feladat
ellátására. A megyei katasztrófavédelem vezetősége egy békési illetékességű fiatalembert tartana
alkalmasnak a parancsnoki feladatok ellátására, aki erős affinitást érez a tűzoltóság iránt, komoly
tanulmányt mutatott már be az itteni tűzoltó egyesület helyzetéről, továbblépési lehetőségéről. Számos
olyan tanfolyamot végzett el, amely a tűzoltóshoz szükséges, jelenleg a Békési Tűzoltó Egyesületnél
dolgozik. Amennyiben az egyeztetések pozitívan zárulnak, úgy a testület a soron következő ülésén
érdemben is tárgyalni fogja ezt a témát.
Elmondta továbbá, hogy Dr. Gedei Margit a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa
bejelentette, hogy nyugdíjba kíván vonulni. A képviselő-testületnek lehetősége lenne pályázatot kiírnia
az állásra, viszont a főorvos asszony néhány kollégájával együtt szeretné az intézményt Kft
formájában tovább működtetni. Ennek jogi akadálya nincs, a megfelelő előkészítés után a téma a
képviselő-testület el fog kerülni.
A holtágak rehabilitációja részben már megtörtént, részben folyamatban van. Sajnos a melegben a
Csókási holtág vize bűzőssé vált, ugyanakkor a Fűzfás zugban is feldúsult a szerves anyag, a halak
pusztulás előtt álltak. A Nemzeti Park Igazgatóságától engedélyt kaptunk arra, hogy az új szivornyánál
megnyissuk a csatornát, addig, amíg az új műtárgy nem kerül elhelyezésre. Ennek következtében már
30 cm emelkedett a vízszint, ezt követően a holtágak átmosásra kerülnek.
Egy un. kiemelt nagy projektre előtanulmányt nyújtottunk be Gyomaendrőd városképi
rehabilitációjára. Endrődön a hídtól a szarvasi út, fő út, kondorosi úr és a Polányi út által határolt
területre, Gyomán pedig a Stop-tól a fürdőig tartó területre. Továbbá a holtágak rehabilitációja.
A volt Enci értékesítésével kapcsolatos adásvételi szerződés felülvizsgálata befejeződött. A vevővel
különböző megállapodások, emlékeztetők készültek, melyek van, hogy ellentmondanak egymásnak.
Ugyanis az épületet bérlő Uwita Kft. a továbbiakban nem biztos, hogy itt fog működni, hiszen a
Körösladányban létesült Ipari park miatt bár mikor felmondhat a Kft. az itt foglalkoztatottaknak.
A maga részéről változatlanul fenntartotta az Enci épület értékesítésével kapcsolatos véleményét,
viszont ettől függetlenül javasolta a testületnek, hogy az ügyet tekintsék lezártnak. A vevő által átutalt,
és ez idáig ügyvédi letétbe lévő vételár összegét az önkormányzat átveszi.
Elkészült a város turisztikai koncepciója. A koncepció készítője a Fókusz-2 Kft., ügyvezetője Tarjáni
István a mai nap délelőtt adta át a koncepciót, amely egy előre mutató, használható anyag, sok
mindent megfogalmaz a város turisztikai lehetőségeivel kapcsolatban. A bizottságok, illetve a testület
a soron következő ülésen fogja megismerni annak tartalmát.
Az önkormányzat 2007 évi költségvetésében a polgármesteri hivatalt érintő létszámintézkedések
végrehajtása megtörtént. A felmentésre került dolgozók valamennyien öregségi nyugdíjra jogosultak.
További bejelenteni valója nem volt, megkérdezte a jelenlévőket van e észrevételük, más bejelenteni
valójuk.
Hangya Lajosné bizottsági elnök, az 5. sz. egyéni választókerület képviselője a választókerület
érintően el kívánta mondani, hogy nagy örömére szolgál az elkészült Damjanich tér parkosítása.
Gondot jelent ugyanakkor, hogy a körzetében lévő záportározókból elviselhetetlen bűz terjeng.
Nyilván, ez a probléma más körzetben is felmerül. Kérte az illetékeseket vizsgálják meg, hogy ez
miből ered. További gond a mély árkok kaszálása, sok idős ember, nem tudja az ingatlana előtti
árkokat rendben tartani, ezért is vannak az elfolyók eltömődve. Kérte, hogy közmunkásokkal
segítsenek be ezeken a helyeken.
Ismét probléma a parlagfű a közterületen. A Gárdonyi u, Széchényi u sarkán a záportározó mentén
virít a parlagfű, ez közterület.
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Többszöri jelzés ellenére sem történt meg a szennyvízhálózat lefektetéséből adódó úthibáknak a
kijavítása. A Gyóni G. u. 1-39. szám előtt feltétlen el kellene végezni, és a Gárdonyi G. utcán is van
javításra váró kátyú. Ha már garanciában nincs lehetőség, akkor más módon kell megcsinálni, jogos a
lakossági reklamáció.
Jó dolognak tartotta, hogy a város is csatlakozott a Kihívás napja mozgalomhoz. Meglepő volt
számára, hogy milyen sok gyomaendrődi lakos nem ismeri a várost, ahol él. Ennek kapcsán merült fel
az ötlet, hogy jövőre a Kihívás napja mellett szervezni kellene a városlakóknak „Gyomaendrőd a
mienk” című napot, amikor az érdeklődők számára lehetővé tennék, hogy ingyenesen megtekintsék a
kiállítóhelyeket (képtár, nyomda múzeum, tájház stb.). Az itt elő emberek csak úgy tudják az
ismerőseiknek kiajánlani a helyi értékeinket, ha azt maguk is ismerik.
Vaszkó Katalin gyomaendrődi lakos kérte, hogy lehetőség szerint a Fő út 192. számú ingatlan előtt
lévő buszmegállóból a padot helyezzék el néhány méterrel arrébb. A pad éppen az ott élő idős ember
ablaka előtt van, éjjel a diszkóból hazafelé tartó fiatalok, ott hangoskodnak, randalíroznak, zavarják az
idős ember nyugalmát.
Kifogásolta továbbá, hogy többszöri kérése ellenére sem helyeztek ki szemétgyűjtő edényt a Fő úti
stopnál lévő gyalogátkelőhelyhez.
Szabó Balázsné bizottsági elnök kiegészítve a Hangya Lajosné képviselő által elmondottakat, a
Körgát út és annak környékén lévő záportározókból is árad a bűz. Ennek megszüntetésére megoldást
kellene találni.
A választókörzetében a Mirhóháti út, Kis Bálint út, Kisréti út és a Hunyadi út lakói jelezték, hogy az
ivóvíz minősége időnként annyira rossz, hogy azt nemhogy ivásra, de még más célra – fürdésre – sem
lehet használni. Bűzös és sárga a víz. A problémával felkereste a helyi vízműveket, ahol azt a választ
kapta, hogy átálltak a téli üzemről a nyári üzemre, viszont a következő megkeresés alkalmával már
nem tudták megmondani, hogy mi a probléma oka. Jó lenne, ha a hivatal illetékesei ennek utána
járnának.
Itt mondott köszönetet Béres János képviselő társának, az ő körzetében végzett segítő szándékú
közreműködéséért.
A közkifolyókat illetően kérte, hogy a Béke út és a Hősök út sarkán lévő működő közkifolyót
lehetőség szerint hagyják meg.
Szujó Zsolt a városüzemeltetési osztály vezetője a felvetésekre reagálva elmondta, a záportározókból
jövő bűzt a csökkenő vízszint okozza, az évek alatt felhalmozódott szenny ilyenkor el kezd lebomlani.
Erre nagyon nehéz megoldást találni, ha feltöltik földdel, akkor a csapadékvíz elvezetésével lesz
probléma.
A mély árkok kaszálását folyamatosan végzik a közmunkások. Lakossági kérésre az utcafrontok
kaszálását 50 Ft/ m áron végzik el. Erre a városüzemeltetési osztályon lehet megállapodást kötni.
Az utak garanciális javítását – amelyek még elmaradtak – a kivitelező Alterra Kft. el fogja végezni. A
probléma az, hogy sok helyen már azóta aszfaltozás történt, tehát olyan útszakaszok vannak, amelyek
a szennyvíz kivitelezés során még nem voltak burkoltak, vagy nem olyan minőségű aszfalttal
rendelkeztek. Ezeken az utakon teljes körű helyreállítást már nem kérhetnek az Alterra Kft-től.
Az említett utcákban jelentkezett ivóvízminőség romlást jelezni fogják a vízmű felé.
Várfi András polgármester hangsúlyozta a felvetett problémákra keresni fogják a megoldást.
El kívánta még mondani, hogy több funkcióssá kell tenni a városunkat. Minden rendezvényünknek
Gyomaendrődről kell szólni, a város egész lakosságát kell megmozgatni. A turisztikai koncepció
átadásakor is elhangzott, hogy a városnak meg vannak a lehetőségei, ha ezt jól ki tudjuk használni,
akkor tudunk előre lépni.
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További hozzászólás, bejelentés nem volt, Várfi András polgármester megköszönte a jelenlétet és a
nyilvános ülést bezárta. A képviselő-testület zárt ülés keretében folytatta munkáját.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Dr. Palya József
hitelesítő

Putnoki László
hitelesítő
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