Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
21/2007.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. szeptember 27-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester
Babos László, Béres János, Czibulka György, Gellai Józsefné, Hangya
Lajosné, Illés János, Izsó Csaba, Jakus Imre, Dr. Kovács Béla, Lehóczkiné
Tímár Irén, Putnoki László, Dr. Palya József, Rácz Imre, Szabó Balázsné és
Vass Ignác képviselők,
Megyeri László aljegyző,
Tímárné Binges Irén, Havelda Jánosné, Uhrin Zoltánné, Paróczai Zoltán,
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezetők,
Tárgyalási joggal az egyes napirendi pontoknál érintett meghívottak,
Intézményvezetők, a helyi és a megyei sajtó képviselői,
érdeklődő állampolgárok
Hoffmanné Szabó Gabriella és Jakucs Mária jegyzőkönyvvezetők

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület jelenlévő tagjait, az Alpolgármester urat,
az Aljegyző urat, a hivatal osztályvezetőit, a megjelent vendégeket, az Önkormányzat dolgozóit és
minden kedves érdeklődőt. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, a 17 fős
testületből jelen volt 16 fő. Gellai Józsefné képviselő jelezte, hogy késve fog érkezni. Ugyanakkor Dr.
Csorba Csaba jegyző úr is később fog bekapcsolódni a testület munkájába.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölte Czibulka György és Dr. Palya József képviselő urakat.
A napirendi pontok megtárgyalása előtt szép kötelességének tett eleget, és két kolléganőt köszöntött
hosszú időt eltöltött munkaviszonyuk alkalmából. Pap Gábornét 35 éves közszolgálati viszonyban
eltöltött munkájáért és Szurovecz Károlynét 30 éves munkaviszonyban eltöltött munkájáért. Az
emléklapokat aljegyző úr a virágokat polgármester úr adta át.
Ezt követően röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt időszak eseményeiről:
Szeptember elején rendkívüli ülés volt, azt megelőzően augusztus hónapban a képviselő-testület nyári
szüneten volt. A programokat ezért augusztus elejétől mondta el, melyek a városban voltak és a
városhoz kötődtek.
Augusztus első napjaiban egy delegáció élén a német testvérvárosban, Schöneckben vettek részt a
lámpás felvonuláson. A testvérváros polgármestere hamarosan viszontlátogatást tesz Gyomaendrődön
a III. Gyomaendrődiek Világtalálkozójára. Azt megelőző napokban a kolbászkészítő csapatuk részt
vesz a Békéscsabai Kolbászfesztiválon. Télen a kibővített Szaloncukor-kupa lesz, melyre 650 ezer
forint pályázati támogatás nyert a város, ahol a város vezetői a további lehetőségeket vitatják meg.
Erre szintén meghívást kapott a szlovák Vrútky település városvezetője, delegációja és fiatal
futballistái is. A szlovák város középiskolája a helyi gimnáziummal ápol már régóta kapcsolatot és
szeretnének velünk testvérvárosi kapcsolatot létesíteni.
Ugyancsak augusztus első napjaiban volt helyben a Volkswagen Bogártalálkozó.
Ugyanezen a napok alatt volt mikor keresztül robogott egy olimpiai pontszerző kerékpáros bajnokság,
melyet a város jelentősen támogatott.
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Az elkövetkező évben ígérték, hogy itt lenne a start, ami az összes szállodai kapacitást lekötné arra az
időre. Valamint ennek igen nagy sajtónyilvánossága van, mindenféleképpen hasznos
Gyomaendrődnek.
Szintén ugyanekkor futottak keresztül Gyomaendrődön a Maratoni futók, színes programmal, ami
szintén színesítette augusztus első napjait.
Augusztus 17-én helyben ünnepelte a Kner Nyomda a 125 éves évfordulóját a nyomda dolgozóival.
Augusztus 18-20-a között került megrendezésre a Nemzetközi Halfőző Verseny, és a Szent István napi
ünnepi rendezvények. A halfőző versenyben ez volt a kilencedik, igyekezzünk, hogy a tizediket
nagyon méltón, nagyon nagyra tervezzük, valóban egy évfordulós rendezvény legyen a következő
évben.
Augusztus 26-án a Túri Vásár rendezvényén vett részt, mely a Túri Művészeti Napok befejező
programja közé tartozott.
Mezőtúr olasz testvérvárosa Canelli város zászlóforgatói városunk Fő téren szép műsort adtak, melyet
az elején kevés létszámban a végére azonban igen nagyszámú néző fogadta szívesen. A program a
gyomaendrődi vállalkozók, Tímár András vállalkozása, Poharelec László vállalkozása valamint a
Liget fürdő támogatásával, ebéddel, vacsorával és fürdőjeggyel valósult meg.
Szeptember 1-én Szarvason került megrendezésre a Megyei Vadásznap Önkormányzati támogatással,
melyen jegyző úrral vettek részt.
Szintén 1-én a Körös Kajak SE megalakulásának 10. évfordulója volt, melynek polgármester úr
alapító tagja volt. Szép példája ez a helyi lehetőségek kihasználásának, hiszen a Körös folyó, holtágak
adottságait felhasználva az Egyesület nagyon jó eredményekkel büszkélkedhetnek. Gratulált nekik és
nagyon sok sikert kívánt.
Szeptember elején megkezdődött az iskolaév, természetesen nem vett részt minden évnyitón, de a
Bethlen Gábor Szakképző Iskola tanévnyitója azért volt emlékezetes, mert a szakállamtitkár
bejelentette, hogy a Bethlen Gábor Szakképző Iskolát nem kívánja se a megyének, se az
Önkormányzatnak visszaadni, szép színvonalas megnyitó volt. Ugyanakkor részt vett a Szent Gellért
Általános Iskola tanévnyitóján is.
Szeptember 8-án. egy nagyon nagy rendezvény volt az Endrődi Közösségi Házban. A Kor Kontroll
Társaság Nyílt napot rendezett az egészséges életmód szellemében jelentek meg ott többen, orvosok és
több, mint 400 ember vett részt. Tavaly nagyon kevesen voltak, ez egy jól szervezett rendezvény volt.
Szintén 8-án volt a Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Egyesületének ebédje műsorral egybekötve
a Bowling Étteremben. Valamint a gyomaendrődi kézilabdás lányok szárnybontása aznap történt, a
megye I-ben játszottak, és igaz, hogy nem nyerték meg a mérkőzést, de akkor is nagyon szépen
játszottak és bízni lehet hozzájuk, hajrá.
Szeptember 10-én a Hungexpo kiállítására meghívót kapott két helyi vállalkozástól, a Hőtechnika és a
Németh Nyílászáró Kft. standján tett látogatást. A város fontos vállalkozói egy látogatást
megérdemeltek. Több vállalkozás fontos, annál inkább, minél több munkahelyet teremtenek
Gyomaendrődön.
Szeptember 14-én volt a Szarvasi Szilvanap, ahol a megnyitón Babák Mihály szarvasi polgármester úr
bejelentette, hogy Gyomaendrőd is a kistérséghez csatlakozik és lehetőséget adott, hogy üdvözölje a
Szilvanap résztvevőit.
Szeptember 20-án a helyi Kertbarátkör nyitott meg egy nagyon szép kiállítást. Minden esztendőben
nagyon színvonalas a kiállításuk. A gyomaendrődi, szarvasi és kondorosi kertbarátok fognak össze,
valamint helyi vállalkozók, és mindig ott van a Bethlen Gábor Szakképző Iskola is. A kiállítás szép
volt, aki látta aszerint ez volt eddig a legszebb.
Szeptember 21-23. között került sor a 18. Bridzsversenyre, melyen sok ember vett részt, például egy
texasi házaspár is. Jelentős, hiszen Gyomaendrőd hírnevét viszik a világban.
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, bejelenteni valója.
Hangya Lajosné el kívánta mondani, hogy képzőművészeti rendezvények is voltak a városban.
Egyrészt a Katona József Művelődési Házban volt látható Hejderes Róza kiállítása, tárlata. Valamint a
Képtárban a Szegedi Kézműves Céh kiállítása. Ők egy nyári alkotótáborban vettek részt, a
Gimnáziumban voltak elszállásolva. Két hétig voltak a városban, nagyon tetszett nekik, szeretnének
ide visszatérni. A kiállítás október 12-ig látható, javasolta, hogy nézze meg, aki még nem látta.
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Ugyanakkor megkérdezte, mennyiben fedi a valóságot az a hír, hogy össze kívánják vonni a
településen az intézményi konyhákat.
Tudomása szerint az Önkormányzat egy abonyi vállalkozóval tárgyalt ebben az ügyben. Két helyi
vállalkozó kereste meg ezzel a kérdéssel, amire nem tudott választ adni.
Várfi András polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, a bejelentések között szeretett volna
tájékoztatást adni erről, de a kérdés alapján ezt most teszi meg. Gyomaendrődön a gyermekétkeztetés
nem megfelelő, több telephelyen történik a főzés. Több cég bejelentkezett, ezek közül az egyik az
abonyi, amely felmérte a helyzetet és ez alapján tesz majd egy ajánlatot. Nyilván ez érinti az
intézményi konyhákat, a legjobb lenne egy intézményi konyháról megoldani a közétkeztetést, úgy,
hogy az tápanyagszükségletben megfeleljen a gyermek szükségletének, valamint megfeleljen
táplálkozás kultúrában is. Az intézményekben lévők aggódnak, de bizonyára szükség lesz ott is
leépítésre, ha az ésszerű lesz. A vállalkozók áttértek a gyermekétkeztetésre. A mai nap folyamán egy
helyi vállalkozó őt is megkereste ebben az ügyben. Amennyibe a helyi vállalkozók úgy gondolják
szervezhető egy megbeszélés ebben a témakörben.
További kérdés, bejelentés nem volt javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban feltüntetett
sorrendet javasolta kiegészíteni az alábbiak szerint:
43. napirend: A Magyar Államvasutak Zrt. Által meghirdetésre váró ingatlanok megszerzése,
44. napirend: Gyomaendrőd Liget Fürdő, fedett uszodában „kisgyermek pancsoló medence” építése
45. Bejelentések
Kérte a képviselőket, hogy az ülés napirendjét az általa tett kiegészítés figyelembe vételéve fogadják
el.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
262/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. A 2007. évi költségvetés első féléves teljesítése
2. A 2007. évi költségvetési rendelet módosítása
3. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosításáról
4. A 7/2003. (III. 31.) KT rendelet és a 10/2003. (IV. 28.) KT rendeletek módosítása
5. „Gyomaendrőd Díszpolgára” cím, valamint a „Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett
alapításáról és adományozásáról szóló rendelet felülvizsgálata
6. Összefoglaló jelentés a 2007. év első félévében végzett belső ellenőrzésekről
7. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal és Intézményei 1-8 havi finanszírozási helyzetéről
8. Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft részére tulajdonosi hitel biztosítása
9. Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd - Csárdaszállás- Hunya létszám pályázata
10. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola létszámcsökkentés pályázata
11. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény létszámpályázata
12. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minősítési eljárásnak megindítása
13. Szociális szakember képzésére a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Térségi Humánsegítő
Szolgálat által benyújtott pályázat előfinanszírozása
14. Százszorszép Óvoda épületének belső felújítási munkái
15. Térségi Szociális Gondozási Központ 50 emeltszintű férőhelyének visszaminősítése
16. A 124/2007. (IV. 26.) Gye. Kt. határozat módosítása
17. DAOP-pályázatok
18. Geotermikus fűtési rendszer kiépítése Gyomaendrődön
19. Belvíz II. ütem közbeszerzési eljárásának lefolytatása
20. Gyoma-Csárda-Berény Kerékpárút Társulás létrehozása és a kerékpárút tervezésére vonatkozó
közbeszerzési eljárás megindítása
21. 2008-2009 évi parkfenntartási tevékenység közbeszerzési eljárása
22. 46-os főút és a vasúti fővonal kereszteződése
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23. Önkormányzati utak kereszteződéseinek forgalmi rend szabályozása
24. A „Gyomaendrőd, 46. sz. főút 41+235 – 42+400 km szelvény között kerékpárút”
megépítéséhez szükséges ingatlanok megszerzésének forráskijelölése
25. Közvilágítási lámpatest és közvilágítási hálózat bővítésére beérkezett kérelmek
26. Területvásárlás és csere a Bethlen Gábor Szakképző Iskola kezelésében lévő Ipari Iskola
mellett
27. Megszűnt gyomaendrődi Víztársulat tulajdonában lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba
kérése
28. A három holtág összekötő csatorna kezelésbe adása a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek, a
vízjogi engedélyhez szükséges területek megszerzése
29. A Magtárlaposi u. 3-9. sz. alatti ingatlan kezelésbe adása a Térségi Szociális Gondozási
Központnak
30. Gyomaendrőd, Zrínyi M. u. 2. sz. alatti lakóingatlan megvásárlása
31. Elővásárlási jog a gyomaendrődi 1084 hrsz-ú ingatlanra
32. Tájékoztató az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok nyilt árverésen történt értékesítés
eredményéről
33. Helyi járatú autóbusz menetrend
34. Rágcsáló irtására beérkezett ajánlat
35. HEFOP pályázatok pénzügyi helyzetének áttekintése
36. Tájékoztató a 2007. évi helyi környezetszépítő verseny és rajzverseny eredményeiről és
költségvetéséről
37. Tájékoztató az állattartási rendelet végrehajtásáról
38. Népliget u. 1/B. sz. alatti szolgálati bérlakás utólagos kiutalása
39. Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület kérelme
40. Körösmenti Néptáncegyüttes kérelme
41. Rekline Stúdió támogatási kérelme
42. Kis Sándor egyéni vállalkozó kérelme
43. A Magyar Államvasutak Zrt. Által meghirdetésre váró ingatlanok megszerzése,
44. Gyomaendrőd Liget Fürdő, fedett uszodában „kisgyermek pancsoló medence” építése
45. Bejelentések
Határidő: azonnal
A továbbiakban a polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján az
alábbi napirendek megtárgyalására zárt ülésen kerül sor:
46. Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvos állás betöltése
47. Városi Könyvtár igazgatói állása
48. Közműfejlesztési hozzájárulással (útépítés) kapcsolatos fellebbezés
49. A "Díszpolgári" cím, valamint a „Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett" adományozására
beérkezett javaslatok elbírálása
Várfi András polgármester a napirendi pontokra való áttérés előtt megadta a szót Paraizs Tamás r.
százados úrnak a helyi Rendőrőrs parancsnokának.
Paraizs Tamás r. százados tájékoztatta a képviselőket és a jelenlevőket néhány olyan eseményről,
amely az elmúlt időszakban borzolta a város lakosainak kedélyeit. Július óta küzdöttek egy
betöréssorozattal, melynek során több családi házba, középületbe, kocsmákba, vendéglátó egységekbe
követtek el betörést. Orvosi rendelőkbe, ügyvédi irodákba. Már a nyomozás során egy hajléktalan
személy került a rendőrség látókörébe, akinek körözését elrendelték. Véglegesen szeptember 11-én
került sor az elfogására lakossági bejelentés alapján, melyet a távollétében is megköszönt. Elsődleges
kihallgatások alkalmával több, mint 10 bűncselekményt ismert el eddig. Szolnokon, Monoron,
Békéscsabán és Mezőberényben területén is követett el hasonló bűncselekményt. Idáig 18 alkalommal
volt bűntetve, legutóbb tavaly nyáron szabadult, 11 éves börtönbüntetésből. Ebből kiderül, hogy nem
piti bűnözőről van szó. Nem helyi kötődésű volt, bár itt lakott egy tanyán. A házkutatás során egy
része az ellopott dolgoknak megkerült, a többi részét elmondása szerint budapesti piacon eladta. Az
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összes lopási kár 1,5 millió Ft, volt olyan, ahonnan 1 millió forintot vitt el, volt olyan ahonnan semmi
sem, mert nem talált, csak értéktelen papírokat. Előzetes letartóztatásban van jelenleg.
A másik ilyen jellegű eset a Kecsegési-, illetve a Danzugi holtágat érintette. Ott hétvégi házakat törtek
fel a tettesek, akik vésztői fiatalok voltak. 10-15 esetet ismertek el. Ebben az esetben a halőrök
nyújtottak segítséget. Az ügyben a Szeghalmi Kapitányság jár el, mivel oda tartoznak lakcím szerint.
A jövőre nézve nem ígéri, hogy nem lesz ilyen eset, de reméli most egy darabig nem. Hangsúlyozta,
hogy a lakossági segítség nagyon fontos.
Folyamatos kellemetlen téma a közlekedés helyzete Gyomaendrődön. Elmondta, hogy a rendőrségnek
korlátozottak a lehetőségei a közlekedésben, amellyel élni tud. A Fő úton és a forgalmasabb utcákban
kb. 90-240 km/h-val száguldoznak motorok és az autósok. Közlekedési akciók és fokozott közlekedési
ellenőrzések részükről folyamatosak, nem zaklatás céljából, hanem a kiszűrés miatt. Rossz műszaki
állapotú autók, ittas vezetők kiszűrése.
Elmondta még, hogy a múlt héten két súlyos baleset volt. Kerékpáros ütközött személygépkocsival,
másik helyen motorkerékpár személygépkocsival. Folyamatos a traffipax, kifejezetten a Szarvasi út
Öregszőlő környékén, Fő úti vasúti átjáró szakasza. Baleseti helyzet kézbentartása érdekében kérte a
képviselő-testület tagjait, hogy a lakosság felhívását tegyék meg.
Szeptember óta folyamatosan jelen vagyunk a két fő csomópontnál, iskolai átjárónál a Hősök úton és a
Fő úton.
Az Önkormányzat, egyéb szervezetek vagy bárkinek van ötlete, segítsége – főleg a Fő útra
vonatkozóan – pl. sebességkijelző, azt szívesen fogadják. Bármilyen egyéb pl. szakmai segítséggel
pedig, szívesen állnak a lakosság rendelkezésére.
Várfi András polgármester úr megköszönte a beszámolót. Megkérdezte van-e valakinek kérdése,
észrevétele a parancsnok úrhoz. Hozzászóló nem volt, a maga részéről hozzátette még, hogy sok a
panasz, sokszor okolják is a rendőrséget, tehát fontos az önkormányzat és a lakosság jó viszonya a
rendőrséggel, segítsük a munkájukat.
A témához kapcsolódóan elmondta, hogy a jelen ülés napirendjei között szerepel az önkormányzati
utak kereszteződéseinek forgalmi rend szabályozása tárgyú előterjesztés. Ennek kapcsán a
Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság ülésén felmerült, hogy Gyomaendrőd város hosszú
település révén, nagyon sok nyílt szakasz van a 46-os főúton, ahol végig dübörögnek a kamionok,
nagy sebességgel és az ingatlanokban is nagy kárt tesznek. Felmerült a gondolat, hogy meg kellene
vizsgálni a lehetőségét a sebességjelző automaták kihelyezésének, adott esetben egy traffipax
telepítésének, melynek bevétele a városnak jelentene bevételt. Ennek költségét a következő évi
költségvetésbe be kellene építeni, ezáltal is javítva Gyomaendrődön a közlekedést.
Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő a rendőrőrsparancsnok által elmondottakat kívánta megerősíteni. Ő
a Fő úton lakik és főleg az éjszakai kamionforgalom ellenőrzését kérte. Nagy a forgalom, lehet-e ezzel
valamit kezdeni? Kérte, hogy lehetőség szerint az éjszakai órákban sűrűbb legyen a rendőrségi
ellenőrzés a Fő úton.
Czibulka György képviselő úr megkérdezte a rendőrőrsparancsnoktól, hogy a Pásztor János utcai
súlykorlátozásnak megfelelően volt-e ellenőrzés, szankcionálás. Egyre nyomvályúsodik az út kérte az
útszakaszra való nagyobb figyelmet.
Paraizs Tamás rendőrőrsparancsnok a képviselői felvetésekre válaszolva hangsúlyozta, a Fő úti nagy
kamionforgalomra nincs befolyásuk. Éjszaka a járőrök két fontos helyre figyelnek hétvégenként, egyik
a Pavilon és környéke, a másik a belvárosi résznek a Fő úti környéke. Alapvetően ide koncentrálják a
meglévő erőiket, ami egy járőr autót jelent. Ott nincs súlykorlátozás, csak a sebességkorlátozás
megszegőkkel szemben van joguk intézkedni. Csak az elkerülő út a megoldás. A Pásztor János
utcában szoktak ellenőrizni, több intézkedés történt, sokszor a Gyomaszolg Kft. embereinek
bejelentése alapján.
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Várfi András polgármester úr megkérdezet, hogy van-e kérdés, észrevétel. Megköszönte Paraizs
Tamás parancsnok úrnak a részvételt, a tájékoztatás, kérte, hogy a későbbiekben is vegyen részt a
képviselő-testület ülésein.
Az első napirend megtárgyalása előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés
elfogadására kérte fel a képviselőket. Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele.
Hozzászólás, kérdés nem volt, a Képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
263/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 339/2006.(XI. 30.), 29/2007.(I.25.),
73/2007.(II.22.), 98/2007.(III.29.), 107/2007. (III. 29.), 139/2007.(IV.26.), 152/2007.(V.31.),
162/2007.(V.31.), 166/2007.(V.31.), 178/2007.(VI.26.), 179/2007.(VI.26.), 191/2007.(VI.26.),
102/2007.(III.29.), 181/2007.(VI. 26.) KT. számú határozatok végrehajtásáról készült jelentést
elfogadta.
Határidő: azonnal
/ Gellai Józsefné képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 17 fő. /
1. Napirendi pont
A 2007. évi költségvetés első féléves teljesítése
Várfi András polgármester elmondta, hogy az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta,
javasolták a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában megkérte a képviselőket a határozat meghozatalára.
A képviselő-testület a 2007 évi költségvetés első féléves teljesítéséről szóló előterjesztést egyhangú,
17 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
264/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 4/2007. (II. 26.) Gye. Kt. rendeletével elfogadott
2007. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. A Képviselő-testület
az államháztartásról szóló 1992. évi törvény 70.§ és a 79.§ (1) bekezdése alapján kapjon
tájékoztatást a város háromnegyed éves költségvetési helyzetéről.
Határidő: 2007. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
2. Napirendi pont
A 2007. évi költségvetési rendelet módosítása
Várfi András polgármester hozzátette, hogy a költségvetési rendeletet folyamatosan módosítani kell,
a változásoknak megfelelően.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. 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, 17 igen szavazattal megalkotta
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
29/2007. (IX. 28.) 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 3.174.901 E Ft-ra módosul, részletezve
az 1. számú melléklet szerint.
2. § A KT rendelet 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.423.739 E Ft-ra
növekedik, részletezve a 2. számú mellékletben.
3. § A KT rendelet 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege
195.734 E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 154.181 E Ftra, a felhalmozási célú pénzeszközátadás 28.608 E Ft-ra változik. Feladatonként részletezve a 4.
számú melléklet tartalmazza.
4. § A KT rendelet 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 518.530 E Ft-ra módosul, a
tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
5. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 14.
számú melléklet tartalmazza.
(2) A Kis Bálint Általános Iskolánál feladatnövekedés miatt – óvodai feladat – 2007. augusztus 1.
napjától 14 fővel bővült a foglalkoztatotti létszám. A Százszorszép Óvoda tagintézmény
feladatellátásával kapcsolatban az alábbi létszámadatok kerülnek beépítésre:
 8 fő óvónő
 4 fő dajka (2 fő 4 órás részmunkaidős)
 1 fő konyhai segítő
 1 fő technikai.
2007. szeptember 1.-től a Kis Bálint Általános Iskola biztosítja a csárdaszállási óvodáskorú gyermekek
óvodai ellátását is. A Csárdaszállási óvoda telephelyként működik az intézménynél, a feladatellátással
kapcsolatosan 1 fő foglalkoztatott kerül beépítésre.
(3) A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola feladat ellátási köréből 2007. augusztus 31.
napjával kikerült az óvodai feladatellátás. A feladatmegszűnéssel és az alapfokú iskolai oktatás
átszervezésével kapcsolatosan, – az intézkedéssel érintett közalkalmazotti létszám átcsoportosításának,
továbbá sem intézményen belül, sem más önkormányzati intézményben való továbbfoglalkoztatásának
lehetősége hiányában – 13 fő álláshely végleges jelleggel megszűnik. A Hunyai telephely megszűnése
miatt 9 fő az álláshely csökkenés, a Csárdaszállási telephely álláshely 4 fővel csökken.
(3) A Térségi Szociális Gondozási Központnál feladatbővülés miatt 2007. március 1-től a Hunyai
telephely működtetéséhez szükséges szakmai létszám – 2 fő házi segítségnyújtás, 2 fő klub dolgozó
(összesen 4fő) – kerül beépítésre az intézmény foglalkoztatotti létszámába.
Záró rendelkezések
6. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2007. évi beszámolóban
szerepeltetni kell.
Gyomaendrőd, 2007. szeptember
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2007. szeptember hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
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Gyomaendrőd, 2007. szeptember 28.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
3. Napirendi pont
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosításáról
Várfi András tájékoztatta az érdeklődőket, hogy a rendeletben a zárt ülésen való részvétel szabályáról
van szó a szakértői részvételről.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. 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, 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
30/2007. (IX. 28.) 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. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT
rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 12. § helyébe az alábbi rendelkezés lép.
“12. § (1) A Képviselő-testület ülésére a Képviselő-testület tagjain és a jegyzőn kívül meg kell hívni
tanácskozási joggal:
- a város országgyűlési képviselőjét,
- a helyi rendőrőrs parancsnokát,
- a napirend tárgya szerint érintettet, illetve akiknek jelenléte a napirend alapos megtárgyalásához
nélkülözhetetlen,
- a Képviselő-testület hivatala osztályvezetőit
(2) A Képviselő-testület üléséről a tárgysorozat megküldésével írásban kell értesíteni:
- a helyi pártszervezeteket,
- az önkormányzati és önkormányzati feladatot átvállaló intézmények, továbbá az önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok vezetőit,
- a megyei, helyi napi- és időszaki lapok továbbá a helyi televízió szerkesztőségeit,
- továbbá mindazokat, akiket a tárgyalt napirendre tekintettel a polgármester szükségesnek lát
(3) A lakosság értesítéséről hirdetmények kifüggesztése, továbbá az önkormányzat internetes
hírportálján a tárgysorozat és a nyilvános ülés előterjesztéseinek elektronikus publikálása útján a
polgármester gondoskodik.
(4) A polgármester - a jegyző javaslata alapján külön meghívó megküldésével - a zárt ülés napirendje
megtárgyalásához a tárgy szerint feladatkörrel rendelkező Hivatali osztályvezetőt szakértőként
meghívja.”
2. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az
SZMSZ 15. § (2) bekezdése, 9/1997. (IV. 28.) KT rendelet 5. § valamint a 27/1998. (XII. 15.) KT
rendelet 2. §.
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Gyomaendrőd, 2007. szeptember
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
Jegyző

E rendelet 2007. szeptember hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2007. szeptember 28.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
4. Napirendi pont
A 7/2003. (III. 31.) KT rendelet és a 10/2003. (IV. 28.) KT rendeletek módosítása
Várfi András polgármester elmondta, a tárgyban nevezett rendeletek a felnőtt korú lakosság, illetve a
gyermekek pénzbeli és természetbeni szociális ellátásait szabályozzák. Mint ismeretes, az egyik
segélyezési ok akár a felnőtteknél, akár a gyermekeknél a betegség, illetve a magas gyógyszer
költségek támogatása. Az eddigi gyakorlati tapasztalatok alapján az azonnali segítést és a
rendeltetésszerű felhasználást tenné lehetővé a gyógyszerutalvánnyal való ellátás, melynek
kibocsátását a Fő úti Pharma-Csaba Gyógyszerkereskedelmi Kft. vállalta. A jelenleg hatályos rendelet
tartalmaz utalvány formájában történő támogatást, így csupán apróbb pontosítás beépítésével kell a
rendeletet módosítani.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. 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, 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
31/2007. (IX. 28.) Gye. Kt. rendeletét
egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben kapott felhatalmazás alapján, az Önkormányzat a következőket rendeli el:
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és
feltételeiről szóló 7/2003. (III. 31.) KT rendelet módosítása.
1. § (1) Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről
szóló 7/2003. (III. 31.) KT rendelet 5. § (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Az az aktív korú nem foglalkoztatott személy, aki részére rendszeres szociális segélyt
folyósítanak, a folyósítás időtartama alatt köteles együttműködni a települési önkormányzattal, a Délalföldi Regionális Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltségével és a Térségi Humánsegítő
Szolgálattal.”
(2) Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
7/2003. (III. 31.) KT rendelet 5. § (3) bekezdésének felvezető mondata helyébe a következő
rendelkezés lép:
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„(3) A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltségével (a továbbiakban:
kirendeltség) való együttműködés keretében:”
2. § Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
7/2003. (III. 31.) KT rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § A megállapított átmeneti segély folyósítása készpénzben, vásárlási és gyógyszer utalvánnyal
vagy az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával történhet.”
3. § (1) Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről
szóló 7/2003. (III. 31.) KT rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a készpénz segélyt nem
rendeltetésének megfelelően használja fel a jogosult, az kiadható részben vagy egészben vásárlási
vagy gyógyszer utalvány formájában is.”
(2) Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
7/2003. (III. 31.) KT rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az utalvány a segélyezettet élelmiszer, tisztálkodó szer, gyógyszer és tüzelő vásárlására jogosítja
fel.”
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a
személyes gondoskodásról szóló 10/2003. (IV. 28.) KT rendelet módosítása.
4. § (1) A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2003. (IV. 28.) KT rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetben nyújtott formája a vásárlási és gyógyszer
utalvány. Az utalvány felhasználására és kezelésére a 7/2003. (III. 31.) KT rendelet 26.-27. §-ában
foglaltakat kell alkalmazni.”
(2) A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2003. (IV. 28.) KT rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(5) A Gyvt. 17. § (1) bekezdésében rögzített, gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot
ellátó személyek, szervek is kezdeményezhetik a rendkívül gyermekvédelmi támogatás természetbeni
formában történő nyújtását.”
Záró rendelkezések
5. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 7/2007. (II. 26.) Gye. KT rendelet 1.-2.§.
Gyomaendrőd, 2007. szeptember …
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2007. szeptember hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2007. szeptember 28.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
5. Napirendi pont
„Gyomaendrőd Díszpolgára” cím, valamint a „Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett
alapításáról és adományozásáról szóló rendelet felülvizsgálata
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a város ez évben ünnepli fennállásának
25. éves évfordulóját, melynek kapcsán felmerült, hogy a helyi kitüntetések a rendeletben foglalt
korlátnál nagyobb számban kerülhessenek adományozásra.
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A javaslat szerint a korlátok a város létrejöttének kerek évfordulói alkalmával az adható minimum
maximum kétszeresében lennének meghatározva. Ez azt jelentené, hogy a díszpolgári címből kettő,
míg a kitüntető emlékplakettből négy lenne adományozható. Ugyanakkor új elismerési formaként
kitüntető oklevéllel lennének elismerhetőek az élet különböző területén kimagaslóan ténykedők.
Putnoki László képviselő a rendelet hatálybalépésének ideje iránt érdeklődött. Szívesebben látta
volna ezt a rendelet tervezetet a júliusi ülésen, ugyanis akkor az egyesületek, civil szervezetek már
ennek megfelelően tudtak volna javaslatot tenni a kitüntetésre javasolt személyekre.
Várfi András polgármester válaszában elmondta, hogy a képviselő-testület 17 tagja közül bárki
javaslattal élhetett volna. Nem volt cél egyik díjazotti formánál sem a dömping, mert elvesztette volna
a méltóságát, valamint az emlékplakett adományozásra költségvetésben meghatározott keret van. A
rendelethez kapcsolódóan megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele.
Putnoki László képviselő észrevételezte, hogy lehetőséget kellett volna kapniuk a több jelölt
leadására is, ha erről hamarabb értesülnek. Mivel a javaslattételi határidő után kerül sor az
adományozható kitűntetések számának változtatására, így erre nem volt lehetőségük.
Várfi András polgármester megkérte aljegyzőurat a válaszadásra a válasz jogi tartalmára tekintettel.
Megyeri László aljegyző hangsúlyozta, a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, amikor a jegyző a
hirdetőtáblára kifüggeszti, konkrétan október 1-én. Az új kitüntetési formának 2008. január 1-től lesz
gyakorlati hatályosulása. A polgármester úr fogja közleményben nyilvánosságra hozni a kitüntetési
formák javaslatétetli határnapjait. A város eddigi díjátadóira október 23-án került sor, nem volt
meghatározva, hogy csak ezen a napon lehet átadni. Egyetlen megkötés volt az egy díszpolgári cím és
a három emlékplakett, mely a módosítás szerint 25 évenként ennek többszöröseire változhat. A
kitüntetések átadásának napjait a képviselő-testület határozza meg, bárki élhet javaslattal.
Várfi András polgármester úr megkérdezte Putnoki László képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.
Putnoki László képviselő elfogadja a választ, de hozzátette, hogy a mondandójának a lényegét nem
értették meg.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy a két cím átadásának, adományozásának méltóságát sérti
ennek boncolgatása. A kitüntetések odaítéléséről a képviselő-testület zárt ülésen fog dönteni, jelen
esetben a rendelet tervezetet kell megtárgyalni. Megkérdezte a képviselő urat van-e módosító
indítványa.
Putnoki László képviselő nem kívánt módosító indítvánnyal élni.
Várfi András polgármester úr módosító indítvány hiányában a rendelet megalkotására kérte fel a
képviselő-testület tagjait. A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához
minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
32/2007. (IX. 28.) Gye. Kt. rendeletét
a „Gyomaendrőd Díszpolgára” cím, valamint a "Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett
alapításáról és adományozásáról szóló 12/1991. (X. 30.) KT számú rendelet módosításáról és
kiegészítéséről
1. § Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a „Gyomaendrőd Díszpolgára” cím, valamint a
"Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett alapításáról és adományozásáról szóló 12/1991. (X. 30.) KT
rendelet (a továbbiakban: Ör.) 5. § a következő (4) bekezdéssel egészül ki.
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„(4) Gyomaendrőd megalakulásának negyedszázados, illetve ennek egész számú szorzatával
kifejezhető évfordulós éveiben a 2. § (1) és 4. §(1) bekezdéseiben foglaltaktól eltérően a
„Gyomaendrőd Díszpolgára” címből kettő, valamint a „Gyomaendrődért” kitüntető emlékplaketből
négy adományozható.”
2. § Az Ör. Kiegészül a „Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-Testületének Elismerő
Oklevele” címmel valamint a 6/A. § rendelkezéseivel.
“Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Elismerő Oklevele
6/A. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Elismerő Oklevele (a továbbiakban: Elismerő
Oklevél) kitüntetés adományozható a következő kategóriákban:
a) „Gyomaendrőd Város Nevelésügyéért” kitüntető oklevél
b) „Gyomaendrőd Város Kultúrájáért” kitüntető oklevél
c) „Gyomaendrőd Város Biztonságáért” kitüntető oklevél
d) „Gyomaendrőd Város Egészségügyéért” kitüntető oklevél
e) „Gyomaendrőd Város Idősekéért” kitüntető oklevél
f) „Gyomaendrőd Város Sportjáért” kitüntető oklevél
g) „Gyomaendrőd Város Környezetvédelméért” kitüntető oklevél
h) „Gyomaendrőd Város Közszolgáltatásáért” kitüntető oklevél
(2) Az Elismerő Oklevél kitüntetésben részesítettek a város címerével ellátott díszes oklevelet kapnak.
(3) Az elismerő oklevelekből évente kategóriánként maximum egy adományozható.
(3) Az Elismerő Oklevelek az alábbi időpontokban kerülnek adományozásra.
a) „Gyomaendrőd Város Nevelésügyéért” kitüntető oklevél a Pedagógus Napon
b) „Gyomaendrőd Város Kultúrájáért” kitüntető oklevél a Magyar Kultúra Napján
c) „Gyomaendrőd Város Biztonságáért” kitüntető oklevél a Magyar Rendőrség Napján
d) „Gyomaendrőd Város Egészségügyéért” kitüntető oklevél a Semmelweis Napon
e) „Gyomaendrőd Város Idősekéért” kitüntető oklevél a Szociális Munkások Napján
f) „Gyomaendrőd Város Sportjáért” kitüntető oklevél a „Kihívás Napján”
g) „Gyomaendrőd Város Környezetvédelméért” kitüntető oklevél a Környezetvédelmi
Világnapon
h) „Gyomaendrőd Város Közszolgáltatásáért” kitüntető oklevél a Munka ünnepén
3. § Az Ör. Kiegészül a „Az Elismerő Oklevél adományozásának rendje” címmel valamint a 6/B. §
rendelkezéseivel.
Az Elismerő Oklevél adományozásának rendje
6/B. § (1) Az elismerő oklevelek adományozására az adományozás napját megelőző testületi ülés előtti
15. napig lehet javaslatot tenni írásban. Az egyes kategóriák adományozásának naptár szerinti napját
a polgármester minden év január 31-ig felhívásban teszi közzé.
(2) A kitüntetési javaslatokat a polgármester terjeszti a Képviselő - testület elé. A kitüntetési
javaslatokról az írásos előterjesztésben bemutatott javaslatok mérlegelésével a Képviselő-testület vita
nélkül dönt.
(3) A kitüntetéseket az egyes kategóriák adományozásának napjához kapcsolódó rendezvényen a
kitüntetéshez méltóan, ünnepélyes körülmények biztosításával a polgármester nyújtja át.
4. § E rendelet 2007. október 1. napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2007. szeptember
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Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2007. szeptember hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2007. szeptember 28.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
6. Napirendi pont
Összefoglaló jelentés a 2007. év első félévében végzett belső ellenőrzésekről
Várfi András polgármester elmondta, a belső ellenőr összefoglaló jelentése a város internetes
honlapján megtalálható, letölthető.
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, felkérte a képviselő-testület tagjait szavazzanak a határozati
javaslat elfogadásáról.
A képviselő-testület a 2007. év első félévében végzett belső ellenőrzésekről szóló összefoglaló
jelentést egyhangú, 17 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
265/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. év első félévi belső
ellenőrzéseiről szóló összefoglaló jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal és Intézményei 1-8 havi finanszírozási helyzetéről
Várfi András polgármester elmondta, a Pénzügyi és Gazdasági bizottság az előterjesztést
megtárgyalta. Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponthoz.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására.
.
A képviselő-testület a Gyomaendrődi Polgármesteri Hivatal és Intézményei 1-8 havi finanszírozási
helyzetérő szóló tájékoztatót egyhangú, 17 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
266/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és intézményei I-VIII. havi
gazdálkodásáról készített tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft részére tulajdonosi hitel biztosítása
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, a Liget Fürdő Kft kérelemmel fordult az
Önkormányzathoz, hogy a működési költségeinek fedezetére 17 millió Ft összegű támogatást nyújtson
részére. A határozati javaslat szerint a képviselő-testület a kért összeget, mint hitelkeret megadja a
fürdő részére azzal, hogy a Kft. az év hátralévő hónapjaira vonatkozóan elkészíti a várható bevételek
és kiadások alakulásáról szóló kimutatását.
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Ugyanakkor a Felügyelő Bizottság az előterjesztett tervet felülvizsgálva javaslatot tesz a hitel
nagyságára és ütemezésére vonatkozóan, melyet a Képviselő-testület elé terjeszt.
Felkérte a Felügyelő Bizottság elnökét, Csányi István alpolgármestert ismertesse a felügyelő bizottság
témával kapcsolatos döntését.
Csányi István alpolgármester elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság a kimutatásokat elkészítette,
augusztus 31-ig a bevételeket és a költségeket kimutatta, valamint a hátralévő négy hónapra
megtervezte a várható bevételeket és a várható kiadásokat. A tervezett része nagy részben
vendégfüggő, így az is csak terv, hogy 17 millió forintra lenne szüksége a fürdőnek. A határozat
értelmében az Önkormányzat biztosítaná a 17 millió forintos hitelkeretet a fürdő részére, melyet
minden tárgyhónap 15-ét követően a felügyelő bizottság felülvizsgálna, és meghatározná, hogy az
ténylegesen átutalásra kerüljön-e.
A felügyelő bizottság felhívta a fürdő vezetésének figyelmét, hogy marketing munkában próbálja a
bevételeket növelni, egyben kötelezte arra, hogy a mérleg elkészítése után 7 millió forintot fizessen
vissza az Önkormányzatnak, a maradék részt pedig egy későbbi ütemezésben, ha szükséges. Az
önkormányzat kölcsönként biztosítja ezeket az összegeket.
Várfi András polgármester úr megerősítette, a Felügyelő Bizottság Elnöke által elmondottak a
fürdőnek mindenképpen arra kell törekedni, hogy mintegy 7 millió forint nyereséget érjen el ebben a
tárgyévben és ezt a hiteltörlesztésre fordítsa, így a 2008. évre 10 millió forint hitele maradna fenn az
önkormányzat felé.
Megkérdezte a jelenlévőket van-e kérdésük, észrevételük.
Szabó Balázsné képviselő a jelen lévő igazgatónőt kérdezte meg, hogy lát-e realitást ennek a
bevételnek a meglétére, a hitel visszafizetésre ez biztosított-e, illetve mennyire biztosított.
Szabados Krisztina a fürdő igazgatónője válaszolva hangsúlyozta, a fürdő valamennyi dolgozója arra
törekszik, hogy minél magasabb bevételt érjenek el. Ezt a törekvésüket célozza a fedett fürdőben a
pancsoló medence megépítése is, melyhez kérik a testület támogatását. Nagyon nagy reményeket
várnak ettől. A költségeken tovább már nem tudnak csökkenteni, csak a szolgáltatások rovása révén.
Mindent megtesznek a tulajdonosi hitel visszafizetése érdekében.
Vass Ignác képviselő úr kiegészítette, hogy ha a határozati javaslatból kimaradna a fürdő naponkénti
ütemezése a pénzügyi tervre vonatkozóan, akkor azt minden hónap 15-ig tegye meg.
Csányi István alpolgármester elmondta, hogy a felügyelő bizottság ülésen pontos adatokat jelenítettek
meg, melyeket mindig frissítenek. A 2006-os év adatai alapján volt az összehasonlítás, mely szerint
azért optimista, mert jelenleg is tárgyalásban van a város a geotermikus hő hasznosítására.
Amennyiben ez sikerül, akkor havi gázfűtések költségét ki tudnák váltani, mely milliós tétel havonta,
ha a beruházást kigazdálkodja, akkor a 10 millió forint hitelt vissza tudja a fürdő fizetni.
Várfi András polgármester úr véleménye szerint a naponkénti elszámolásnak nincs jelentősége, azt
javasolta kihúzni, és helyébe a minden hónap 15-én történő felülvizsgálatot javasolta. A 7 millió forint
nem lehet határozati javaslat, mert időjárásfüggő az intézmény. Természetesen a fürdő figyelmét most
is felhívta a nagyon jó marketing munkára, a vendéglétszám növelésére. A szolgáltatások növelésére,
el kell érni azt, hogy a fürdő támogatása évről-évre csökkenjen.
További hozzászólás hiányában a határozati javaslatot annyiban javasolta módosítani, miszerint a
naponkénti kimutatás helyett havonkénti kimutatás készítsen a Kft az év hátralévő hónapjaira
vonatkozó várható bevételek és kiadások alakulásáról.
A képviselő-testület a határozati javaslatot a fentiekben javasolt módosítással egyhangú, 17 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
267/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 17 millió Ft összegű tulajdonosi hitelkeretet határoz meg a
Liget Fürdő Kft részére, melyből a ténylegesen folyósítandó hitel összege a következők szerint
kerül megállapításra:
• A Kft. az év hátralévő hónapjaira vonatkozóan havonkéni ütemezésben elkészíti a várható
bevételek és kiadások alakulásáról szóló kimutatását.
• A Liget Fürdő Kft. az elkészült kimutatás alapján tervet (Cash Flow-t) készít és terjeszt elő a
Felügyelő Bizottsága elé.
• A Felügyelő Bizottság az előterjesztett tervet felülvizsgálva javaslatot tesz a hitel nagyságára
és ütemezésére vonatkozóan, melyet a Képviselő-testület elé terjeszt.
• A szükséges hitel összegét a Képviselő-testület által jóváhagyott összegben és ütemezésnek
megfelelő napon utalja az önkormányzat a Kft. bankszámlájára.
A Liget Fürdő Kft. a tulajdonosi hitel összegét 2008. december 30. napjáig köteles visszafizetni
Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére.
Határidő: 2008. december 30.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester köszöntötte az időközben megérkező Dr. Csorba Csaba jegyző urat, aki a
mai napon vette át diplomáját a Szegedi Tudományi Egyetemen Európai Szakjogász szakon. Gratulált
a Jegyző úrnak a diplomájához.
9. Napirendi pont
Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd - Csárdaszállás- Hunya létszám pályázata
Várfi András polgármester elmondta, az intézmény vonatkozásában a költségvetési rendeletben
meghatározott négy fő közalkalmazott munkaviszonyának felmentéssel történő megszüntetése
jóváhagyásáról van szó. A létszámleépítés miatt keletkező pénzügyi költség az állami költségvetésből
visszaigénylésre kerül.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel.
Kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
268/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. Határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Térségi Szociális Gondozási Központ GyomaCsárdaszállás- Hunya vonatkozásában, az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
4/2007. (II.26.) Gye.Kt. rendelet 12. § /6/ bekezdésének megfelelően végrehajtott intézkedést
elfogadja, jóváhagyja négy fő közalkalmazott munkaviszonyának felmentéssel történő
megszüntetését.
1 fő közalkalmazott jogviszony megszűnése: 2007. június 30.
1 fő közalkalmazott jogviszony megszűnése: 2007. szeptember 30.
1 fő közalkalmazott jogviszony megszűnése: 2007. szeptember 30.
1 fő közalkalmazott jogviszony megszűnése nyugdíjba vonulás miatt: 2007. május 12.
A létszám a következőként alakul:
Gyoma telephelyen a létszámcsökkentés következtében 137 főről 133 főre csökken, Hunya
telephelyen feladatellátás bővülése miatt 4 fő növekedés.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a létszámleépítésben érintett dolgozók esetében az
önkormányzat költségvetési szerveinél és polgármesteri hivatalánál, a meglévő üres
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken,
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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.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a létszám leépítése miatt keletkező
pénzügyi költségek többlet terhét az állami költségvetésből igényelje vissza 3 fő
vonatkozásában.
Határidő: A létszámcsökkentés tekintetében az ütemezés szerint
Felelős: Mraucsik Lajosné intézményvezető
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
10. Napirendi pont
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola létszámcsökkentés pályázata
Várfi András polgármester elmondta, az iskola esetében az oktatási törvény módosítása, az oktatás
átszervezése tette szükségessé az 5 fő, a csárdaszállási telephelyen 3 fő, míg a hunyai telephelyen 8 fő
közalkalmazott létszámleépítésére. Az intézmény vezetője az erre vonatkozó intézkedéseket megtette.
Felkérte a képviselőket hagyják jóvá a munkavállalók munkaviszonyának megszüntetését az
előterjesztésben leírtaknak megfelelően. A létszám leépítése miatt keletkező pénzügyi költségek
többlet terhe az állami költségvetésből visszaigénylésre kerül.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
269/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. Határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolánál
az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 4/2007.(II.26.) Gye. Kt. rendelet 12. § /3/
bekezdése, valamint a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás a 7/2007.
(V.29.) sz. határozatának megfelelően jóváhagyja 5 fő pedagógus, közalkalmazott
létszámleépítését, a következők szerint:
1 fő pedagógus (előrehozott öregségi nyugellátásban részesül) jogviszony megszűnése:
2007.11.30.
3 fő pedagógus jogviszony megszűnése:
2007.09.15.
1 fő pedagógus jogviszony megszűnése:
2007.09.30.
valamint egy betöltetlen álláshely megszüntetését.
Csárdaszállási telephelyen:
1 fő pedagógus jogviszony megszűnése:
2007.10.31.
1 fő pedagógus jogviszony megszűnése:
2007.12.31.
1 fő pedagógus felmentését nyugdíjba vonulása miatt, jogviszony megszűnése: 2007.11.30.
Egy óvodapedagógus álláshely megszüntetését.
A hunyai telephelyen:
1 fő pedagógus jogviszony megszűnése:
2007.09.22.
1 fő pedagógus jogviszony megszűnése:
2007.12.31.
Egy fő óvodapedagógus, 3 fő pedagógus, 2 fő technikai dolgozó közalkalmazotti
jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését 2007.08.31. nappal.
Egy fő technikai dolgozó üres álláshelyének megszüntetését.
Az összlétszámon belül a létszámcsökkenés a következőként alakul 2007. december 31.
napjára.
2007. évi nyitó 2007. évi záró
Rózsahegyi K. Kistérs. Ált.Isk. pedagógus
46
40
Hunya telephely
10
1
Csárdaszállás
7
3
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Az intézkedés végleges, a feladatellátás továbbra is megfelelő színvonalon folyik, az
intézmény zavartalan működése biztosított.
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.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a létszám leépítése miatt keletkező
pénzügyi költségek többlet terhét az állami költségvetésből igényelje vissza 9 fő
vonatkozásában.
Határidő: A létszámcsökkentés tekintetében az ütemezés szerint
Felelős: Farkas Zoltánné 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
11. Napirendi pont
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény létszámpályázata
Várfi András polgármester a képviselő-testület a 2007 évi költségvetési rendeletében az intézmény
vonatkozásában 3 fő pedagógus álláshely és 1 fő technikai álláshely megszüntetéséről határozott. Az
intézkedést szükségessé tette, hogy az idei tanévtől kezdődően tanszakok szűntek meg.
Az iskola igazgatója megtette a szükséges intézkedéseket, melyhez kéri a testület jóváhagyását
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
270/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél
az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 4/2007.(II.26.) Gye. Kt. rendelet 12. § /5/
bekezdésének megfelelően jóváhagyja 3 pedagógus álláshely, és egy technikai álláshely
megszüntetését. Ezen belül 1 fő pedagógus, közalkalmazott létszámleépítését, a következők
szerint:
1 fő pedagógus közalkalmazott jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése
2008.02.29. napjától.
Megállapítja, hogy 1 fő pedagógus áthelyezéssel 2007. augusztus 24. napjától
továbbfoglalkoztatásra került.
A további 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.
Az intézkedés végleges, a feladatellátás továbbra is megfelelő színvonalon folyik, az
intézmény zavartalan működése biztosított.
Az összlétszámon belül a jelenleg jóváhagyott 15 fő pedagógus létszám 12 főre, a technikai
állomány 3 főről 2 főre csökken.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a létszám leépítése miatt keletkező
pénzügyi költségek többlet terhét az állami költségvetésből igényelje vissza.
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Határidő: A létszámcsökkentés tekintetében az ütemezés szerint
Felelős: Holubné Hunya Anikó 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
12. Napirendi pont
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minősítési eljárásnak megindítása
Várfi András polgármester ismertette az előterjesztés lényegét, amely szerint lezárult a Városi
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előminősítési eljárása. Ismételt beadványunkra befogadták a
kérelmet, mely lehetővé teszi magának a minősítési eljárásnak a megindítását. A kérelemhez
szükséges becsatolni a fenntartó minősítés kérelmezéséről szóló képviselő-testületi határozatot.
Felkérte a képviselőket támogassák a kérelem benyújtását.
A szavazás előtt megkérdezte, van-e valakinek kérdése, észrevétele.
A képviselő-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
271/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény fenntartója a 3/2002. (II. 15.) OM rendelet alapján benyújtja a
szakmai minősítésre vonatkozó kérelmet.
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
Szociális szakember képzésére a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Térségi Humánsegítő
Szolgálat által benyújtott pályázat előfinanszírozása
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, az előterjesztés lényege, hogy a kisebbségi
önkormányzat illetve az intézmény pályázatot nyújtott be Együtt könnyebb” Szociális szakemberek
képzése Gyomaendrődön és vonzáskörzetében címmel. A projekt célcsoportja a szociális
intézmények, a munkaügyi központ, a gyomaendrődi CKÖ és olyan szervezetek munkatársai, akik
romákkal, hátrányos helyzetű emberekkel foglalkoznak.
A pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés aláírása jelenleg még folyamatban van.
A kisebbségi önkormányzat felel a projekt és a konzorcium működtetéséért, a képzések
megszervezéséért és lebonyolításáért, a konzorciumi partner pedig a kérdőívek kiértékeléséért és a
záró tanulmány elkészítéséért.
A Térségi Humánsegítő Szolgálatnál a költségek előfinanszírozása előreláthatólag az intézmény
költségvetéséből kigazdálkodható, viszont a Kisebbségi Önkormányzat esetében már az előleggel
csökkentett összeg előfinanszírozása is problémát okoz, ezért a projekt sikeres lebonyolítása
érdekében kérik a Képviselő-testületet, hogy a pályázat költségeinek előfinanszírozásában
közreműködjön.
Gellai Józsefné képviselő arra kérte a képviselő-testületet, és jegyző urat, hogy ennek a pályázatnak a
sorsát kísérjék figyelemmel. A nem hivatalos információ szerint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
stabilitása megkérdőjelezhető pályázatok ügyében. Egyébként támogatja a pályázatot, de kéri a
pályázat útjának figyelemmel kísérését.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, sokat lehetne beszélni a Cigány Kisebbségi
Önkormányzatról, a Művelt Cigányifjúságért Alapítványról, melynek első kuratóriumi tagja volt.
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Komoly pénzügyi problémák vannak, és előrelépés sem történik. Az ígéretek elhangzanak, de nem
történik semmi, ezért is fontos a pályázat. A pályázat aláírását követően egy részletekben való
megállapodásra kerülne sor.
Rácz Imre képviselő hozzászólásában elmondta, hogy közmeghallgatáson még egyetlen embert sem
látott a Kisebbségi Önkormányzat részéről.
Szabó Balázsné képviselő asszony elmondta, hogy elmúlt év decemberében kérte a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnökét, ifj. Dógi Jánost, hogy a 2007. évi munkaterv programját nyújtsa
be. Azóta egyetlen egy kisebbségi ülésre sincs meghívva. Továbbra is azt kéri, hogy, ha megállapodás
születik, akkor legyen meghatározva, hogy az üléseken tudjon részt venni, a képviselő-testület
tájékoztatására. A tények alapján való döntés segítségéül.
Várfi András polgármester elmondta még, hogy a képviselők nem irányíthatják az ő szerveződését,
de kérte a városlakókat, polgárokat, hogy kommunikáljanak ismerőseikkel, rokonaikkal, hogyan
lehetne megoldást találni. Jól működő volt a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, működött a közösségi
ház. Összefogta a gyerekeket. Valamilyen megoldást kell találni, a problémák megoldására.
Felkérte a képviselőket, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján támogassák a
pályázat költségeinek előfinanszírozását a határozati javaslatban meghatározott feltételek mellett.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
272/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közreműködik az „Együtt
könnyebb" elnevezésű - Cigány Kisebbségi Önkormányzat által (és a Térségi Humánsegítő
Szolgálat konzorciumi tagságával) benyújtott - pályázat költségeinek előfinanszírozásában az
alábbi feltétellel.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az „Együtt könnyebb”
elnevezésű pályázat támogatási szerződésének aláírását követően a Cigány Kisebbségi
Önkormányzattal megállapodást kössön az előfinanszírozás lebonyolítására, illetve az
előfinanszírozás alapját adó elszámolások módjára és formájára vonatkozóan.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
14. Napirendi pont
Százszorszép Óvoda épületének belső felújítási munkái
Várfi András polgármester elmondta, hogy a Kossuth úti Százszorszép Óvodában, mely a Kis Bálint
Általános Iskolába integrálódott, az átadást követően a csoportszobák alapterületének növelése
átalakítási munkálatok elvégzése vált szükségessé. Ezen felújítási munkálatok 2007. augusztus 31-én
fejeződtek be, az elvégzett átalakítások 448.682 Ft-ba kerültek.
Czibulka György képviselő elmondta, hogy az Óvoda területe mellett a Fürts Sándor utca felőli
ingatlan tulajdonosa kérte, hogy a telkeket elválasztó drótkerítés helyett egy zárt kerítést tegyenek a
zajok átszűrődésének kizárása miatt.
Várfi András polgármester a képviselő úr hozzászólását feljegyezte, és az intézkedéseket megteszik.
Megkérdezte van-e valakinek kérdése. Elmondta, hogy a zártkerítés nem a határozati javaslatban kerül
meghatározásra.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

314

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
2732007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Százszorszép Óvoda
(Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.) átalakítási munkálataihoz 448.682 Ft-ot biztosít, forrásául a
2006. évi pénzmaradványt jelöli ki.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a következő költségvetési rendelet módosításakor
a 448.682 Ft összegű átalakítási költség kerüljön beépítésre.
Az óvoda átalakításával kapcsolatban felmerült kiadások a Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda 2007. évi pénzmaradványának elszámolásakor figyelembe vételre kerülnek.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
15. Napirendi pont
Térségi Szociális Gondozási Központ 50 emeltszintű férőhelyének visszaminősítése
Várfi András polgármester elmondta, hogy 2008. január 1-tól a normatívák változnak, amely
kedvezőtlenül érinti az emeltszintű férőhelyeket. Sem az Őszikék, sem a Rózsakert Idősek Otthona
nem emelt szintű, ennek megfelelően lehetőség van a visszaminősítésre. Szakemberek véleménye
alapján a Rózsakert Idősek Otthonában 32, az Őszikék Idősek Otthonában 18 férőhely normál
visszaminősítésre kerül.
A határozati javaslat második pontja a visszafizetés rendjéről szól, a harmadik a forrásról, melyet az
Önkormányzat biztosít.
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő asszony javaslatával indítványozta, hogy a képviselő-testület
tegyen látogatást az Otthonokban élő idős embereknél.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, kérdése. A határozati javaslat
nem sért érdekeket, nem érinti hátrányosan az Idősek Otthonában élőket. Egyetértett a képviselő
asszony javaslatával és javasolta, hogy október hónapban a bizottsági ülések ott kerüljenek
megtartásra. Ennek szervezésére felkérte a Humánpolitikai Bizottság elnökét.
Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás.
Hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslat elfogadására kérte fel a képviselőket.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
274/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Térségi Szociális Gondozási
Központ Rózsakert Idősek Otthona (Gyomaendrőd, Blaha L. u. 2-6. szám) 32, és az
Őszikék Idősek Otthona (Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5. szám) 18 emeltszintű
férőhelyének normál férőhelyre való visszaminősítésével egyetért.
2./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Térségi Szociális
Gondozási Központ intézményvezetőjét, hogy az 1.) pontban jelzett férőhelyeken
elhelyezettek részére az egyszeri hozzájárulás időarányos összegét 2007. október 1-i
zárónappal fizesse vissza, és a szükséges iratok becsatolásával kezdeményezze a működési
engedélyek módosíttatását 2007. október 31-i határnappal.
3./
A visszafizetéshez szükséges 12.609.902.-Ft-ot Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2007.
évi költségvetéséből biztosítja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Mraucsik Lajosné intézményvezető
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16. Napirendi pont
A 124/2007. (IV. 26.) Gye. Kt. határozat módosítása
Várfi András polgármester elmondta, az előterjesztés lényege, hogy a Gyomaendrőd Város történései
1982-2007 című helytörténeti írásos tanulmány benyújtására kiírt pályázat beadási határidejét 2008.
január 31. napjára javasolnák módosítani. A határidő módosítást azért látnák indokoltnak, mert ez által
nem lennének kizárva a pályázók köréből azok a fiatalok, akik ebben a tanévben kezdték meg
felsőfokú tanulmányaikat.
Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás.
Hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslat elfogadására kérte fel a képviselőket.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
275/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 124/2007. (IV. 26.) Gye. Kt.
határozatában „Gyomaendrőd Város történései 1982-2007” című helytörténeti írásos
tanulmány benyújtására kiírt pályázat beadási határidejét 2008. január 31. napjára módosítja.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
DAOP-pályázatok
Várfi András polgármester elmondta, hogy az előterjesztés mellékletében felsorolásra kerültek a DélAlföldi Operatív Program által igénybe vehető pályázatok A bizottsági véleményezést követően
javaslatként fogalmazódott meg, hogy érdemes lenne egy csarnok építése az Ipari Park területén, mert
ezáltal sokkal könnyebben népesülne be az Ipari Park. Ugyanakkor előnyben kellene részesíteni a
mindként általános iskola fejlesztésére irányuló pályázat benyújtását.
Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás.
Hozzászólás hiányában javasolta a képviselőknek határozatban rögzíteni, miszerint a képviselőtestület javasolja az előterjesztés mellékletét képező az önkormányzatot érintő, várhatóan 2007 évben
megjelenő, regionális pályázatok előkészítését.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 17 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
276/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete javasolja az előterjesztés mellékletét képező az
önkormányzatot érintő, várhatóan 2007 évben megjelenő, regionális pályázatok előkészítését.
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
Geotermikus fűtési rendszer kiépítése Gyomaendrődön
Várfi András polgármester elmondta, hogy a városban történő geotermikus fűtés kialakítására két
melegvizű kút áll rendelkezésre, melyek 62oC-osak. Az egyik látja el a Fürdőt, a közelebbi
vendéglátóhelyeket valamint a melegvíz kutakat. A másik kút bekötését lehet megvalósítani a DAOP
pályázatból, ekkor a vízkapacitás megengedné, hogy a geotermikus fűtési rendszert is kiépítsék az
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Önkormányzat a Fürdő és a Sportcsarnok fűtésének megoldására. A megvalósulás egy norvég alapú
pályázattal lenne megoldható.
Hangya Lajosné képviselő asszony megkérdezte, hogy a megtérülésre történtek-e vizsgálatok,
elemzések, mivel nagy a bekerülési költség.
Várfi András polgármester felkérte Szujó Zsolt osztályvezetőt, adjon választ a képviselő asszony
kérdésére a részletekről.
Szujó Zsolt városüzemeltetési osztályvezető tájékoztatásként elmondta, előzetes vizsgálatok történtek.
Energetikai fűtési rendszerekkel foglalkozó cégek vizsgálata alapján meghatározásra került, hogy a
három előbb megnevezett intézmény fűtésére elegendő a melegvíz. Ott is időjárásfüggő, hogy kell-e
gázfűtéssel rásegíteni. Nagy valószínűséggel plusz 5oC-ig váltja ki teljesen a fűtést, addig nem kell
rásegíteni. Pontos adatokat addig nem tudnak, amíg a két kútnál meglevő vízmennyiségről és hőfokról
nincs pontos információ. Szó lehetne harmadik kútról is, amely mélyebbről, még melegebb vizet
hozna fel, annak hátránya lehet, hogy a vízmennyiség nem lenne esetleg elegendő. Jelen pillanatban
elő-megvalósíthatósági szinten van első fordulóban. Második szintre lesz kidolgozva olyan szintre,
hogy ebben döntést lehessen hozni.
Várfi András polgármester megköszönte a beszámolót, megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
277/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási
Mechanizmus keretében kiírt pályázati felhívás alapján a megújuló, illetve alternatív
energiaforrások használatának támogatása (pl.: geotermikus vagy vízi energia) keretében
geotermikus fűtési rendszer kiépítésére Gyomaendrődön.
Önkormányzatunk a saját forrást, az átalakítás költségeinek 15%-át, 48132 e forintot a
2008./2009. évi költségvetéséből biztosítja.
A beruházás költsége (100%):
320.878 e Ft
Igényelt támogatás (85%):
272.746 eFt
Saját erő (15%):
48132 e Ft
A pályázati dokumentáció elkészítésével az Önkormányzat az EPD Kft.-t bízza meg, melynek
költségét, 150.000 Ft+Áfa-t a 2007. évi költségvetésből (4/2007. (II. 26.) Gye. KT rendelet)
biztosítja a 2006. évi pénzmaradvány terhére, ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület 248/2007.
(VII.26.) számú határozatát visszavonja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2007. szeptember 24.
Felelős: Várfi András polgármester
19. Napirendi pont
Belvíz II. ütem közbeszerzési eljárásának lefolytatása
Várfi András polgármester elmondta, hogy Belvíz I. ütem most zárult és három holtágat kötötte
össze, az elején szivornya a végén pedig elektromos energiával működő szivattyú biztosítja a
vízcserét.
Önkormányzatunk támogatást nyert a Belvíz II. ütem megvalósítására is, melyre azok a települések
jogosultak, ahol a tengerszint feletti átlagmagasság a Földmérési és Távérzékelési Intézet Központi
Adat és Térképtárának adatai alapján 85 méternél nem több.
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A beruházás kivitelezési részének becsült nettó költsége: kb. 185.000.000 Ft, ezért nemzeti nyílt
közbeszerzési eljárás lefolytatására van szükség.
Az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján a Képviselő-testületnek Bíráló Bizottságot és
Döntéshozó Bizottságot kell választania. Az értékhatár miatt célszerű, ha a döntéshozó a Képviselőtestület, tehát Döntéshozó Bizottság nem alakul. A Bíráló Bizottság csupán az ajánlatok értékelését végzi
el, és javaslatot tesz a Képviselő-testület részére a nyertes ajánlattevő kiválasztására. Az eljárás
Közbeszerzési Csoport feladatait a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály látja el.
Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás vagy észrevétel.
Hozzászólás hiányában megkérte a képviselőket a határozati javaslatról való döntésre.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
278/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Belvíz II. program építési munkái
tárgyában nettó 185.000.000,-Ft becsült összegben a kivitelező kiválasztására irányuló
nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indít.
2. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a fenti tárgyban indított közbeszerzési eljárás Bíráló
Bizottságának tagjait az alábbiakban határozza meg:
Várfi András
Csányi István
Izsó Csaba
Vass Ignác
Szujó Zsolt
Paróczai Zoltán
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Határidő: közbeszerzési eljárás lefolytatására 2007. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
20. Napirendi pont
Gyoma-Csárda-Berény Kerékpárút Társulás létrehozása és a kerékpárút tervezésére vonatkozó
közbeszerzési eljárás megindítása
Várfi András polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, a kerékpárút társulás
megállapodásról van szó a felsorolt önkormányzatok között. A határozati javaslatban meghatalmazást
kap a polgármester a megállapodást megkötésére.
Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás vagy észrevétel.
Hozzászólás hiányában megkérte a képviselőket a határozati javaslatról való döntésre.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
279/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyoma-Csárda-Berény Kerékpárút
Társulás megalakulását célzó Társulási megállapodást és felhatalmazza Várfi András
polgármestert a megállapodás aláírására.
A Képviselő-testület a társulás közbeszerzési bizottságok tagsági feladataival az alábbi
személyeket bízza meg:
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Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság: Várfi András polgármester
Közbeszerzési Bíráló Bizottság:
Szujó Zsolt osztályvezető
Határidő: azonnal
21. Napirendi pont
2008-2009 évi parkfenntartási tevékenység közbeszerzési eljárása
Várfi András polgármester elmondta, korábban a Gyomaszolg Ipari Park Kft. végezte ezt a
parkfenntartási szolgáltatást, tárgyévben is ő végzi. A jogszabályi előírás alapján közbeszerzést kell
kiírni a tevékenység végzéséhez. A közbeszerzés határozati javaslata tartalmazza az évi nettó
220 000,- Ft-ot, a kiírás két évre szól.
Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás vagy észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való döntésre.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
280/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. Határozata
I. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a városi közterületek intenzív parkgondozás
munkáinak elvégzésére vonatkozó szolgáltatás közbeszerzési eljárásában bíráló bizottság
létrehozásáról határoz, melynek tagjai:








Lehóczkiné Tímár Irén önkormányzati képviselő;
Béres János önkormányzati képviselő;
Rácz Imre önkormányzati képviselő;
Babos László önkormányzati képviselő;
Szujó Zsolt, Városüzemeltetési O. osztályvezető;
Szilágyiné Bácsi Gabriella Pénzügyi O. osztályvezető;
Dobó Anita ügyintéző;

II. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a városi közterületek intenzív parkgondozási
munkáinak elvégzésére vonatkozó szolgáltatás közbeszerzési eljárásában döntéshozó bizottság
létrehozásáról határoz, amely eseti tagjainak az alábbi önkormányzati képviselőket választja:





Csányi István alpolgármester
Hangya Lajosné bizottsági elnök
Izsó Csaba bizottsági elnök;
Vass Ignác bizottsági elnök

III. A képviselő-testület a közbeszerzés során a 2007. évben kijelölt és elfogadott területek
további intenzív fenntartására, azaz 85000 m2 területre vonatkozó, 2 éves időtartamú kiírást
hagyja jóvá. A képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a további
szükséges intézkedések megtételére, és utasítja a bíráló bizottságot a közbeszerzési eljárás
megindítására.
IV. A szolgáltatás megrendeléséhez szükséges becsült pénzügyi fedezetet, azaz évi nettó
20.000.000,- Ft-ot a képviselő-testület a 2008, 2009. évi költségvetési rendeletében biztosítja.
Határidő:
Felelős:

I, II. határozati javaslatok esetében
III. határozati javaslat esetében
IV. határozati javaslat esetében
Várfi András polgármester
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azonnal
2007. október 31.
értelem szerint

22. Napirendi pont
46-os főút és a vasúti fővonal kereszteződése
Várfi András polgármester elmondta, hogy Gyomaendrődön aluljáró lesz. A város köré épült a
vasútnak, nem kettévágta a várost. A kétszintű kereszteződés megvalósítására már két jelentősebb
megbeszélés volt, melyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság részéről Karsai Mihály hívott össze,
szeptember 16-án. Az a kérdés, hogy a Mezőtúr-Gyoma felújítása már a végéhez közeledik, a GyomaBékéscsaba szakaszban. A határozati javaslat megfogalmazása alapján a képviselő testület a MezőtúrGyoma szakaszban kívánja megvalósíttatni az aluljárót. Tájékoztatta még a képviselőket, az építkezés
közben a közlekedésre két lehetőség van. Egy felvonulási út létesítése a meglévő út mellett az
építkezés időszakára, azután ennek elbontása az eredeti állapot visszaállítása. Javasolta az ipari parkon
keresztül történő közlekedést. A körforgalomig adott az út, onnan a Katona József utcai átjáróig
építsenek egy utat ennek a programnak a keretében, ami kb. 500 méter.
Azáltal, hogy a vasúti pályaszakasz rekonstrukciójára itt is sor kerül, megépül a különszintű vasúti
átjáró, a későbbiek során az Ipari Parkot is jobban ki tudjuk ajánlani, befektetések, szálláslehetőségek
előtt is jobban megnyílik a lehetőség. Mindenképpen hasznos lesz a város számára, és egyéb hozadéka
is lesz.
Megkérdezte a képviselőket, van e kérdés, hozzászólás.
Hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslat elfogadására kérte fel a képviselőket.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
281/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja Gyomaendrőd belterületén, a 120-as
vasútvonal 481+09,20 vasúti szelvényében és a 46-os számú Törökszentmiklós-Mezőberényi
II. főút 44+986 km szelvényében lévő vasúti átjáró külön szintűre történő átépítését. A
Képviselő-testület kéri a MÁV Rt. EU Program Igazgatóságát és a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt.-t, hogy építse be a 120-as vasúti fővonal Mezőtúr-Gyoma szakaszának 160 km/h
vasúti sebességre történő átépítésénél a gyomaendrődi meglévő 46-os úti vasúti átjáró
keresztezésének külön szintűre történő átépítését.
A Képviselő-testület kezdeményezi továbbá, hogy a külön szintű vasúti átjáró tekintetében a
településrendezési terv módosításra kerüljön.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügy érdekében a szükséges
intézkedéseket megtegye, és az előkészítő egyeztetéseket megtartsa.
Határidő: azonnal
23. Napirendi pont
Önkormányzati utak kereszteződéseinek forgalmi rend szabályozása
Várfi András polgármester elmondta, az előterjesztésben felsorolt kereszteződésekben megváltozik a
forgalmi rend, melyet jó lesz, ha mindenki figyelemmel kísér, és felhívja erre a környezetében,
ismeretségi körében élők figyelmét is. Ezzel is azt szolgálnák, hogy biztonságosabb legyen a
közlekedés Gyomaendrődön.
Kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket támogassák a határozati javaslat szerinti
forgalmi-rend szabályozást.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
282/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Városfenntartó Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság javaslatára támogatja a Selyem – Apponyi út kereszteződés, Selyem
– Blaha Lujza út kereszteződés, Szabadság – Sugár utca kereszteződés és Szabadság – Polányi
utca kereszteződés forgalmi rend változtatását. Továbbá felhatalmazza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a táblák kihelyezésére 2007. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
24. Napirendi pont
A „Gyomaendrőd, 46. sz. főút 41+235 – 42+400 km szelvény között kerékpárút” megépítéséhez
szükséges ingatlanok megszerzésének forráskijelölése
Várfi András polgármester elmondta, az endrődi településrészen a Kodály utcában van a kerékpárút
vége, mely kerékpár utat folytatni kívánják, melyre tervpályázatot nyert az önkormányzat, illetve a
megépítésre pályázatot nyújtott be. A beruházás érinti az előterjesztésben felsorolt ingatlanokat,
melyeket vagy meg kell vásárolni, vagy ki kell sajátítani. A vásárlás látszik lehetőségnek, mivel az
ingatlan tulajdonosokkal többnyire sikerült egyezségre jutni. A határozati javaslatban felsorolásra
kerültek a megszerzendő területek, azok adatai, melyek kiadásait 8.962.500 ,- Ft összegben lehet
meghatározni, ami a pályázatban tervezett költségnél 1.894.500,- Ft-tal több.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
283/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a „Gyomaendrőd, 46. sz. főút 41+235 – 42+400 km
szelvény között kerékpárút” megépítéséhez szükséges az alábbiakban részletezett ingatlanok
és ingatlan területrészek megszerzésének kiadási forrását, 8.962.500,- Ft összeget a 2007 évi
többlet kamatbevételekből biztosítja.
A megszerzendő ingatlanterületek adatai
Hrsz.
Igénybevett terület címe:
Ig.bevett terület
Vételár
(m2)
( Ft )
5010
Gye., Fő út 7-13.
140
700000
6273/1
Gye., Hídfő utca 6/2.
10
25000
6273/2
Gye., Hídfő utca 8.
17
42500
6274
Gye., Hídfő utca 10.
30
75000
6275
Gye., Hídfő utca 12.
48
120000
6277
Gye., Hídfő utca 14.
1368
1000000
6278
Gye., Hídfő utca 16.
1399
7000000
Összesen:
2952
8.962.500
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő 2007 évi
költségvetési rendelet módosításánál vezettesse át a módosítást.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
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25. Napirendi pont
Gyomaendrőd, Toronyi utca 2. szám előtti 1 db közvilágítási lámpatest bővítés és Dobó utca 3545 szám közötti közvilágítási hálózat bővítés kérelme
Várfi András polgármester elmondta, a közvilágítási hálózat bővítésével kapcsolatban két kérelem
érkezett az önkormányzathoz. A Toronyi u. 2.sz. alatti ingatlan tulajdonosok egy közvilágítási
lámpatest felhelyezését kérték a ház előtti villanyoszlopra, míg a Dobó u. 35-45.sz. alatt lakó ingatlan
tulajdonosok ezen házak közötti szakaszra kérték a hálózat kiépítését.
A kérelmeket a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta és úgy
határozott, hogy az 1 db lámpatest felszerelését indokoltnak tartja, azt támogatja, ugyanakkor a
közvilágítási hálózat bővítést a szolgáltató árajánlata alapján nem támogatja ebben az évben,
költségvetési fedezet hiánya miatt.
Megkérdezte a képviselőket van e kérdésük, hozzászólásuk.
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
284/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
1.)
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közvilágítás hálózatának bővítése kapcsán a
Gyomaendrőd, Toronyi utca 2. sz. előtti oszlopra 1db közvilágítási lámpatest felszerelését
indokoltnak tartja, annak felszerelését támogatja, továbbá felhatalmazza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére, a megállapodás megkötésére.
2.)
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közvilágítás hálózatának bővítése kapcsán a
Gyomaendrőd, Dobó utca 35-45 szám közötti közvilágítási hálózatának bővítését, 4 db
lámpatest felszerelését nem támogatja 2007. évben, költségvetési fedezet hiánya miatt.
Határidő: a felszerelésre: 2007. december 31.
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző
26. Napirendi pont
Területvásárlás és csere a Bethlen Gábor Szakképző Iskola kezelésben lévő volt Ipari Iskola
mellett
Várfi András polgármester elmondta, a szóban forgó területek vásárlásának és cserjének indoka, hogy
ez által bővítenék a városi rendezvények lebonyolításához a területet. Az önkormányzat nem feléli a
vagyonát, hanem ésszerűen gazdálkodik vele, azokat az ingatlanjait, amelyek haszontalanok,
értékesíti, amelyekre viszont szüksége van, azokat megvásárolja. A terület vásárlással és cserével az
Ipari Iskola kerítésével egyvonalban növelnék meg a rendezvényterületet.
Kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozat meghozatalára.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
285/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete ajánlatot tesz Poharelec László Gyomaendrőd,
Honvéd utca 7/1. szám alatti lakosnak a tulajdonában lévő 3410/3 hrsz.-ú beépítetlen terület
művelési ágú, 2083 m2 területű ingatlan megvásárlására bruttó 1.614 eFt összegben.
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Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete ajánlatot tesz továbbá Poharelec László
Gyomaendrőd, Honvéd utca 7/1. szám alatti lakosnak a tulajdonában lévő 3413 hrsz.-ú
beépítetlen terület művelési ágú, 2813 m2 területű, illetve Gyomaendrőd Város Önkormányzat
tulajdonát képező 3415 hrsz.-ú beépítetlen terület művelési ágú, 2570 m2 területű ingatlanok
megosztásával keletkező mintegy 1580 m2 nagyságú földrészletek cseréjére bruttó 770 Ft/m2
fajlagos összegben.
A telek átalakítással kapcsolatos műszaki munkarészek készítésének kiadásait, továbbá a
felmerülő költségeket Gyomaendrőd Város Önkormányzata viseli.
Az adásvételi és csereszerződések megkötésének előfeltétele, hogy Poharelec László
megszerezze a hozzájáruló nyilatkozatot, a tulajdonában lévő adásvétel és csere tárgyát képező
3410/3 és 3413 hrsz.-ú ingatlanokat terhelő keretbiztosítéki jelzálog jogosultjától.
Az adásvételi szerződés megkötése és a vételár megfizetése a jogerős telekalakítási határozat
kézhezvételét követő 15 napon belül.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételre.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a határozati
javaslatban leírt feltételek teljesülése esetén a szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint
az adásvételi és csere szerződések megkötésére.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
27. Napirendi pont
A megszűnt Gyomaendrődi Vizműtársulat tulajdonában lévő ingatlanok önkormányzati
tulajdonba kérése
Várfi András polgármester elmondta, két ingatlan tulajdonba kéréséről van szó, melyek közül az
egyik természetben útként funkcionál a Selyem út folytatásaként, és jelenleg az út felújítások, építések
körébe van bevonva. Míg a másik ingatlan területén szennyvízátemelő közmű van, amely az
önkormányzat tulajdonában van. Az ingatlanokat a helyi úthálózat fejlesztése, illetve
szennyvízátemelő üzemeltetése céllal kívánnánk megszerezni, ezáltal a tulajdonjoguk rendezetté válik.
Kérte a képviselőket támogassák ezt a célkitűzést a határozati javaslatban leírtak szerint.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
286/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 109/K (9)
bekezdése, valamint az 58/2005.(IV.4.) Kormr. IX. fejezete alapján igényt nyújt be, a
Gyomaendrőd, belterület 3480/2 és 3482/3 hrsz. ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére az
alábbi feltételekkel.
1. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket az ingatlanok tulajdonjogának az Önkormányzat részére történő
megszerzése érdekében a Kincstári Vagyoni Igazgatóság felé.
2. Az ingatlanokat Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvény 8 §-ában meghatározott helyi közutak és közterületek, illetve ivóvíz szennyvízellátás fenntartása érdekében kívánja tulajdonba venni úthálózat fejlesztése és
szennyvízátemelő üzemeltetése céljára kívánja felhasználni.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlanok környezeti
állapotának felmérést, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlanok vonatkozásában
lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.
4. 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 ingatlanokkal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
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5. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlanok önkormányzati tulajdonba
maradása esetén, az ingatlanok tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet
követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.
6. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy a 3480/2 és 3482/3 hrsz.-ú ingatlanok
tulajdonjogát az ingatlanokra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.
7. Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a
kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve a területfejlesztési programokkal, valamint az
önkormányzat egyéb fejlesztési programjaival.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
28. Napirendi pont
A három holtág összekötő csatorna kezelésbe adása a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nek, a vízjogi
engedélyhez szükséges területek megszerzése
Várfi András polgármester elmondta, a Belvíz I. ütem endrődi három holtág összekötése beruházás
során megvalósult létesítményeket az engedélyeztetési eljárás, valamint a gesztor beruházó Békés
Megyei Önkormányzattól való átvétel után a Gyomaszolg Ipari Park Kft. kezelésébe adnánk át,
határozatlan időtartamra. A kezelői jog átadása ellenérték nélkül történik, azonban a kezelői jog
átadásával járó feladatok végzésének ellenértékét az önkormányzatnak meg kell térítenie az
üzemeltető irányába. A csatornák és műtárgyaik, valamint a szivattyútelepek karbantartásának, az
üzempróbák és egyéb üzemeltetési költségek ellenértékét tételes elszámolás útján a Gyomaszolg Ipari
Park Kft. részére meg kell téríteni.
A vízjogi engedélyhez ugyanakkor meg kell szerezni az un. Hídfő és Fő út melletti – a Csókási zug
holtág külső része - területrészeket, mely nyilván sok tulajdonos érdekét sérti, mivel ezen telkek nagy
része beleér a vízbe. Ezt a helyzetet rendezni kell, a tulajdonosokkal meg kell állapodni, viszont, ha a
megegyezés nem sikerül, úgy kisajátítási eljárást kell kezdeményezni az önkormányzatnak. A telkek
nagysága 7-8 e m2, melyet 1.000 Ft/m2 áron vásárolnának meg a tulajdonosoktól.
Megkérdezte a képviselőket, az érdeklődőket van e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozat meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
287/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező „Gyomaendrőd
belterületi csapadékvíz elvezetés, Endrődi három holtág összekötés” beruházás létesítményeit
az engedélyeztetési eljárás valamint a gesztor beruházó Békés Megyei Önkormányzattól való
átvétel után az alábbi megállapodás alapján a Gyomaszolg Ipari Park Kft. kezelésébe adja
határozatlan időtartamban.
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd, Szabadság tér
1.sz.,
képviseli:
Várfi András polgármester a …./2007. (IX.27.) KT. sz. határozat alapján, továbbiakban
Önkormányzat), másrészről a GYOMASZOLG Ipari Park Kft. (Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
sz., képviseli: Fábián Lajos ügyvezető) között az alábbi feltételekkel:
1.)
Az Önkormányzat 2007. ………-től határozatlan időre, térítés nélkül átadja, a
GYOMASZOLG Ipari Park Kft. pedig átveszi általa ismert állapotban, a szerződés 1. sz.
mellékletében felsorolt, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló „Gyomaendrőd
belterületi csapadékvíz elvezetés, Endrődi három holtág összekötés” létesítményeit, valamint
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az ahhoz kapcsolódó műtárgyak (továbbiakban vagyontárgyak) kezelői jogát. Az
Önkormányzat kijelenti, hogy az átadásra kerülő vagyontárgyak per- és tehermentesek.
2.)
A GYOMASZOLG Ipari Park Kft. köteles a kezelői feladatokat a jó gazda gondosságával,
teljesíteni.
Köteles gondoskodni a rábízott vagyon értékének, műszaki állapotának, biztonságos, a
mindenkori vízjogi engedély előírásoknak megfelelő használhatóságának megőrzéséről. A
GYOMASZOLG Ipari Park Kft. nem jogosult az átadott vagyont, vagy annak egyes részeit
értékesíteni, megterhelni, funkcióját megváltoztatni, bérbe adni, a kezelői jogot továbbruházni.
3.)
A GYOMASZOLG Ipari Park Kft. köteles az Üzemeltetési Szabályzatban előírtakat betartani.
A GYOMASZOLG Ipari Park Kft. a tevékenységének végzése során köteles az irányadó
jogszabályok betartására, az előírt mérések, vizsgálatok, elemzések, stb. elvégzésére, illetve
elvégeztetésére.
4.)
A GYOMASZOLG Ipari Park Kft. köteles évente egy alkalommal beszámolni a Polgármesteri
Hivatal felé az átadott vagyontárgyak kezelői feladatainak ellátásáról az őszi belvízvédelmi
létesítmények felülvizsgálata során.
A GYOMASZOLG Ipari Park Kft. köteles haladéktalanul az ok ismertté válását követő 8
napon belül tájékoztatást adni az Önkormányzatnak, ha a kezelői feladatok teljesítésére nem
képes, továbbá az átadott vagyonban, vagy annak egyes elemeiben olyan változás következett
be, amely alkalmatlanná teszi a biztonságos rendeltetésszerű használatra és ennek biztosítására
a kezelő nem képes.
5.)
A felek rögzítik, hogy a kezelői jog átadása ellenérték nélkül történik, azonban a kezelői jog
átadásával járó feladatok végzésének ellenértékét az önkormányzatnak meg kell térítenie az
üzemeltető irányába. A csatornák és műtárgyaik, valamint a szivattyútelepek karbantartásának,
az üzempróbák és egyéb üzemeltetési költségek ellenértékét tételes elszámolás útján, számla
ellenében az Önkormányzat köteles a Gyomaszolg Ipari Park Kft. részére megtéríteni.
A felek által a megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., foglaltak az irányadóak.
A felek kijelentik, hogy a megállapodás aláírására jogosultak, arra a szükséges
felhatalmazással
rendelkeznek.
A felek a szerződést elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben
egyezőt
aláírják.
Gyomaendrőd, 2007. év …………………. Hó ….. nap
Várfi András
Polgármester

Fábián Lajos
Ügyvezető

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a
„Gyomaendrőd belterületi csapadékvíz elvezetés, Endrődi három holtág összekötés”
létesítményeinek üzemeltetéséhez szükséges az alábbiakban részletezett ingatlanok és ingatlan
területrészek megszerzése érdekében nem sikerül az érintett tulajdonokkal egyezségre jutni,
akkor az 1976. évi 24. tvr., illetve a végrehajtására kiadott 33/1976.(IX.5.)MT. Rendelet
alapján kezdeményezzen kisajátítási eljárást.
hrsz.

Kisajátítandó ingatlanterületek adatai
81.05 mBf (2007. 07.03)
utca házszám
név
vízpart
átlag
terület
hossz szélesség
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6283
Hídfő
15
6284
Hídfő
13
6285
Hídfő
11
6286
Hídfő
9
6287
Hídfő
7
6288/1 Hídfő
5
6288/2 Hídfő
5/1
6289/1 Hídfő
3
6289/2 Hídfő
3/1
6290
Hídfő
1
6295
Fő
10
6296
Fő
12
6297/1
Fő
14
6298
Fő
16
6299
Fő
18
6300
Fő
20
6301
Fő
22
6302
Fő
24
6303
Fő
26
6304
Fő
28
6305
Fő
30
6306
Fő
32
6307
Fő
6308
Fő
34
6309
Fő
36
6310/1
Fő
38
6310/2
Fő
6311
Fő
40
6313/1
Fő
44
6313/2
Fő
44/1
6314
Fő
46
6316
Hatház
4
6407
Hatház
3
6417
Hatház
1
A kisajátítás jogalapja: vízgazdálkodási cél.

m
20,0
17,0
12,0
13,0
25,0
13,0
12,0
19,0
13,0
19,0
13,0
22,0
17,0
36,0
18,0
25,0
21,0
14,0
21,0
19,0
25,0
20,0
5,0
18,0
28,0
19,0
12,0
22,0
13,0
11,0
12,0
8,0
43,0
45,0

m
8,0
7,0
5,0
15,0
11,0
22,0
20,0
20,0
15,0
10,0
2,0
2,0
5,0
4,0
11,0
11,0
10,0
8,0
5,0
5,0
4,0
4,0
4,0
5,0
4,0
5,0
4,0
2,0
4,0
7,0
7,0
6,0
3,0
3,0

m2
160,0
119,0
60,0
195,0
275,0
286,0
240,0
380,0
195,0
190,0
26,0
44,0
85,0
144,0
198,0
275,0
210,0
112,0
105,0
95,0
100,0
80,0
20,0
90,0
112,0
95,0
48,0
44,0
52,0
77,0
84,0
48,0
129,0
135,0

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a kisajátítási
eljárás során teljes jogkörrel képviselje Gyomaendrőd Város Önkormányzatát, a szükséges
nyilatkozatokat megtegye.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a kisajátítási
eljárás elkerülése érdekében az ingatlanok tulajdonosaival folytasson tárgyalást a
megállapodás érdekében.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
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29. Napirendi pont
Az Érted vagyunk Alapítványtól ingyenes vagyonátadással önkormányzati tulajdonba került
Magtárlaposi u. 3-9. szám alatti ingatlan kezelésbe adása a Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya költségvetési szervnek
Várfi András polgármester elmondta, a szóban forgó ingatlanok az Érted vagyunk alapítvány
tulajdonában voltak, mely alapítványnak a célja volt a fogyatékos gyermekek szállásadása, ellátása.
Ezt a célt az alapítvány különböző okok miatt nem tudta teljesíteni, így azt felajánlotta az
önkormányzatnak, aki azt tovább adja a Térségi Szociális Gondozási Központnak. Erre a feladatra a
jövő évi költségvetésben pénzösszeget különítenek el, melyből befejezhetőek az ingatlanon még
elvégzendő építési és szerelési munkák. Ezt követően a fogyatékos személyek azt birtokba vehetnék,
méltó körülmények között élhetnének.
Az ingatlan eléggé rossz állapotban van, így az átadást követően az intézménynek a tél beállta előtt a
legszükségesebb állagmegóvási munkákat el kell végezni, hogy a téli időjárás ne rongálja tovább.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke aziránt érdeklődött, hogy a Térségi Gondozási
Központ nevelési célt felvállalhat e, szerepel e ez a feladat az alapító okiratukba. Tudomása szerint
nevelési célt csak oktatási intézmény vállalhat fel.
Kérdése volt továbbá, hogy az ingatlant bentlakásos egységnek tervezik kialakítani, vagy csak napközi
jellegű lesz.
Mraucsik Lajosné intézményvezető a kérdésekre válaszolva elmondta, az ingatlan két ütemben
tervezik a fogyatékosok részére kialakítani. Első ütemben egy nappali egységgé alakítanák ki, ahol a
nappali ellátásuk történne, és második ütemben 10-15 bentlakásos egységet szeretnének létrehozni
pályázati támogatásból.
A képviselő asszony második kérdéséhez kapcsolódóan elmondta a vonatkozó törvény szerint az
intézmény oktatási tevékenységet nem végezhet, csak hozzá tudja segíteni az ellátottakat, ahhoz, hogy
eljussanak az oktatási intézményekbe. Rehabilitációs tevékenységet végez az intézmény, de
klasszikusan értelmezett nevelést, amit egy oktatási intézmény valósít meg, azt nem tudják végezni.
Ennek alapján a határozati javaslatot pontosítani szükséges, a fogyatékos gyermekek gondozása,
nevelése meghatározás helyett a fogyatékos személyek gondozása szerepeljen. Természetesen a
fogyatékos gyermekek gondozását is el kell lássák, de az intézmény által ellátott fogyatékosok nagy
része nagykorú személy.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta a határozati javaslat fentiek szerinti pontosításnak nincs
akadálya. Az előterjesztés készítői nem az oktatási intézménynek megfelelő oktatásra, nevelésre
gondoltak, hiszen arra az intézménynek nincs meg a lehetősége.
Rácz Imre képviselő elmondta, a szóban forgó ingatlanok az ő választókörzetéhez tartoznak. Sokan
feltették neki a kérdést, hogy ki a felelős azért, hogy az épületek állaga ennyire leromlott. Miért nem
tett az önkormányzat ez ellen.
Várfi András polgármester véleménye szerint, ahhoz, hogy az alapítvány hogyan működött, esetleg
nem jól működött az önkormányzatnak semmi köze nem volt. Az, hogy az előző testület mit tett, vagy
tett e egyáltalán valamit ez ügyben ,a kialakult helyzetért nem okolható. Személye a polgármesterré
történő megválasztása előtt is már foglalkozott ezzel a lehetőséggel, amiről aztán ez a képviselőtestület döntött, hogy tulajdonban kéri ezeket az ingatlanokat. Az önkormányzat dolga innen fog
kezdődni, eddig ez az alapítvány ügye volt.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, korábban is foglalkozott már a képviselő-testület ezzel a
problémával. Tudni kell azonban, hogy itt egy alapítványi vagyonról van szó, amit meghatározott cél
érdekében lehet felajánlani. Tehát ahhoz, hogy az alapítvány ezt a vagyont fel tudja ajánlani, az
önkormányzatnak, annak intézményének fogadó késznek kell lenni arra, hogy az alapítványi célt
tovább tudja vinni. Az intézmény életében a korábbi években más célok élveztek prioritást.
Elsődlegesen a bentlakásos részlegek fejlesztése történt meg. A szennyvízberuházás miatt azonban az
önkormányzatnak nem volt olyan saját erő forrása, amivel ezeket a fejlesztéseket tovább tudta volna
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vinni, mostanra azonban a megjelenő pályázati célkitűzésekben a fogyatékosok ellátása nagyobb
prioritást kap, tehát megnyílt a pályázati lehetőség ezen a területen is a korábbi évekhez képest.
Ugyanakkor azok a nagyberuházások az önkormányzat esetében lefutottak, amelyek a saját erő nagy
részét lekötötték. A költségvetésben szerepelő saját erő ütemezésből is látszik, hogy az önkormányzat
saját lehetőségei eléggé szűkösek, ennek ellenére célszerű elfogadni ezt a vagyonátadást az
alapítványtól, és átadni az intézménynek, annál is inkább mert annak karbantartói állományával a
munkálatok jelentős része elvégezhető. Mint ahogy arról már szó volt a felújítás, az építés befejezése
két ütemben történne, első lépcsőben az állagmegóvás, majd második lépcsőben pályázati
támogatásból befejezni. Szükség lenne az épületre azért is, mert az intézményben, ahol a fogyatékosok
ellátása jelenleg történik, az idősek ellátásába beékelt helyen van, amit célszerű külön választani, és a
fogyatékosok ellátásáról egy erre a célra kialakított épületben gondoskodni. Ezért is jött létre ez a
három érdek egyezség a felek között.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati
javaslat elfogadására azzal a módosítással, miszerint a fogyatékos gyermekek gondozása, nevelése
meghatározás helyett fogyatékos személyek gondozása szerepeljen.
A képviselő-testület a fentiekkel egyhangú, 17 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
288/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete az önkormányzat a tulajdonát képező 3542/15 hrsz.ú Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 3-9. szám alatti ingatlant fogyatékos személyek gondozása
céllal 2007. október 1. napjával kezelésbe adja a Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya költségvetési szervnek az alábbi feltételekkel:
1. A Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya költségvetési
szerv a megfelelő forrás kijelölése és annak biztosítását követően befejezi az ingatlanon még
elvégzendő építési, szerelési munkákat.
2. A Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya költségvetési
szerv a beruházást követően az ingatlant fogyatékos személyek gondozása céllal üzemelteti.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 3542/15 hrsz.-ú Gyomaendrőd, Magtárlaposi u.
3-9. szám alatti ingatlant az egyéb vagyon kategóriába sorolja, amely a Képviselő – testület
döntése alapján korlátozottan forgalomképes.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen a leltár
szerinti átadás átvételre.
Határidő: 2007. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
30. Napirendi pont
A gyomaendrődi 2174 hrsz.-ú, Gyomaendrőd, Zrínyi u. 2. szám alatti ingatlan megvásárlása
Várfi András polgármester elmondta, Szonda István az Endrődi Tájház fedezte fel a Zrínyi u. 2.sz.
alatti ingatlant, amely egy igazi gyomai parasztház. Szonda úr javaslatot tett arra, hogy az ingatlant
vásárolja meg az önkormányzat. Az ingatlant 2 millió Ft-ért vásárolnánk meg, ahol a kialakítás után
lehetőség lenne nyári tábor szervezésére. Büszkék lehetnénk rá, hogy ilyen ház van Gyomaendőrdön.
Ugyanakkor a város turisztikai koncepciójában nagyon fontos a néprajz, amely ingatlan színtere
lehetne ilyen irányú táboroknak, bemutatóknak. A személyi feltétel ehhez adott, a tárgyi feltételt pedig
ehhez kell bővíteni.
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Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, személyesen is megtekintette ezt az ingatlant, másik ilyet
a városban nem igen lehetne találni. Ezért a pénzért feltétlen meg kellene vásárolni, amiben aztán
Szonda István segítségével csodát lehetne tenni.
Szonda István a Tájház vezetője elmondta, az ingatlan megvásárlásával egy régi cél, elképzelés
valósulhatna meg, hiszen ez által a gyomai településrész néprajzával, annak kutatásával megfelelően
tudnának foglalkozni. Az épület megmaradt az 1900-as állapotába, nagyobb átalakítást nem végeztek
rajta. Népi építészeti szempontból meghatározó a gyomai településrészen, tudomása szerint nincs
másik ilyen. Az épület története: 1908-ban Pilc Mátyástól vette meg Földvári Nagy Imre szentesi
származású kosárfonó iparos. Végig a családja tulajdonában volt, 5-6 éve, hogy üresen áll, eladásra
vár. A további sorsát illetően, előzetes tájékozódása szerint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál,
Pataki Emil népi építészeti szakértő alkalmasnak tartaná az épületet arra, hogy műemlékké váljon.
Ehhez azonban először rendezni kell a tulajdonviszonyokat, legcélszerűbb, ha önkormányzati
tulajdonba kerül. Az épület felújítására már sikerült pályázatot találni. A felújítás után pedig el lehet
dönteni, hogy mi legyen a további sorsa. Addig akár raktári funkciót is betölthetne, mivel az endrődi
tájház raktározási gondokkal küzd, tárolási problémái vannak. Ugyanakkor a gyomai részen is jó, ha
lesz egy látogatható népi építészeti érték.
Vári András polgármester megköszönte Szonda úrnak a tájékoztatást, majd további hozzászólás
hiányában felkérte a képviselőket a határozat meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
289/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete ajánlatot tesz a Gyomaendrőd, Zrínyi M. u. 2. szám
alatti lakóingatlan tulajdonosainak a tulajdonukat képező 2174 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására az
alábbi feltételek mellett:
1. Az ingatlan vételára maximum: bruttó 2 millió Ft.
2. Az adásvételi szerződés megkötésének feltétele az ingatlant terhelő végrehajtási jogok
töröltetése.
A tulajdonszerzés célja: helyi népi építészeti múzeum kialakítása.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert:
1. Az ajánlattételre, a vételár megtárgyalására.
2. Elfogadó nyilatkozatok estén, illetve az ingatlant terhelő végrehajtási jogok töröltetését
követően az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
31. Napirendi pont
Elővásárlási jog a gyomaendrődi 1084 hrsz.-ú ingatlanra
Várfi András polgármester elmondta, az önkormányzatnak elővásárlási joga van erre az ingatlanra,
mely jogával célszerű lenne, ha élne. A terület a gyomai városrészen a körös töltés és a Vízműsor út
között található, az ifjúsági és sporttábor közvetlen közelségében, ezért a későbbi fejlesztések
érdekében célszerű megvásárolni.
Felkérte a képviselőket támogassák a terület megvásárlását a határozati javaslatban leírtak szerint.
A Képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
290/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város képviselő – testülete a Kovács Lajos (Gyomaendrőd, Hősök útja 60.
szám ) vevő, valamint Kiss Sándorné Pfeifer Margit ( Gyomaendrőd, Katona J. u. 8. szám )
állageladó és Tímár Ernő Károly, Tímár Ernő Károlyné ( Gyomendrőd, Szabó Dezső u. 22.
szám ) haszonélvezeti eladók között a gyomaendrődi 1084 hrsz.-ú 5478 m2 területű lakóház,
udvar, gazdasági épület ingatlan 1144/5478 tulajdoni illetőség értékesítésére 2007. augusztus 2.
napján létrejött adásvételi szerződés feltételei szerint a polgári törvénykönyv rendelkezéseiben
biztosított, Gyomaendrőd Város Önkormányzatát, mint társtulajdonost megillető elővásárlási
jogával élni kíván.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat kiadására.
Határidő: 2007. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
32. Napirendi pont
Tájékoztatás az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok nyílt árverésen történt értékesítés
eredményéről
Várfi András polgármester az érdeklődők tájékoztatására elmondta, hogy a testület döntése alapján
nyílt árverésre meghirdetésre kerültek a megfelelő funkció nélküli zártkerti valamint külterületi
ingatlanok. A megtartott árverésen 13 ingatlant került értékesítésre, kikiáltási áron bruttó 4.825 e Ft
összegben. Azok az ingatlanok, amelyek nem kerültek értékesítésre, az érdeklődésre való tekintettel
október hónapban ismét meghirdetésre kerülnének.
Megkérdezte a képviselőket, a jelenlévő érdeklődőket, van e kérdésük, hozzászólásuk.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
291/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az alábbiakban felsorolt tulajdonában lévő
ingatlanokat meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi
szám

Terület nagysága ( m2 ), egyéb megjegyzés

8141
8652
8709/5
8801

1629 m2, szántó, 6,79 AK Öregszölő
3290 m2, szántó, 7,44 AK Öregszölő (1857/3290)
1406 m2, kert, 3,67 AK, Öregszölő
1637 m2, gyep, 1,42 AK, Bónom-zug nem vízparti, a
terep egyenetlen nagy mélyedés található rajta
1859 m2, szántó, 2,27 AK, Bónom-zug nem vízparti,
bányaszolgalmi joggal terhelt
1859 m2, szántó, 2,27 AK, Bónom-zug nem vízparti
1715 m2, szántó, 2,09 AK, Bónom-zug nem vízparti
1715 m2, szántó, 2,09 AK, Bónom-zug nem vízparti,
bányaszolgalmi joggal terhelt a kút fúráspontjától 50 –es
körzetben
2021 m2, szántó, 6,85 AK, Bónom-zug nem vízparti
2438 m2, szántó, 5,51 AK, Harcsás-zug nem vízparti
2010 m2, szántó, 8,38 AK, Kocsorhegy
1298 m2, kert, 3,39 AK, Endrődi temetőhöz közel (2/8 )

8861
8862
8863
8864
9040
9186
9880
10074
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Becsült
érték
( Ft )
50000
31000
42000
150000

Licitlépcső
( Ft )

300000

10000

300000
250000
250000

10000
10000
10000

320000
350000
32000
50000

10000
10000
1000
1000

1000
1000
1000
5000

10080
13444
13473/3
13510
13549
13743
13845
14008/2
14822
14823
14824
14825
15053/1
15057/4
15060/3
15060/52
15632
15653
0240/2

6546 m2, szántó, 14,79 AK, Endrődi temetőhöz közel
220000
10000
2216 m2, szántó, 5,01 AK, Újkertsor
75000
1000
3420 m2, szántó, 7,73 AK, Újkertsor
115000
5000
3244 m2, szántó, 7,33 AK, Újkertsor
55000
1000
2129 m2, szántó, 4,81 AK, Újkertsor ( 6/600 )
2000
500
223 m2, kert, 0,58 AK, Újkertsor (76/200)
3000
500
2928 m2, szántó, 9,93 AK, Csepüskert
150000
5000
266 m2, kert, 0,69 AK, Pocoskert
10000
500
1752 m2, szántó, 3,05 AK, Bánom-kert (144/1080)
10000
500
4428 m2, szántó, 7,70 AK, Bánom-kert (144/1080)
15000
500
1831 m2, szántó, 3,19 AK, Bánom-kert (144/1080)
6000
500
2116 m2, szántó, 3,68 AK, Bánom-kert (144/1080)
5000
500
4385 m2, szántó, 14,87 AK, Baltás (144/1080)
30000
1000
836 m2, kert, 2,18 AK, vízügyi szolgalmi jog, Baltás
150000
5000
2268 m2, szántó, 2,77 AK, Bónom-zughoz közel
100000
10000
7093 m2, szántó, 8,65 AK, Bónom-zughoz közel
300000
10000
807 m2, kert, 2,11 AK, Dan-zug nem vízparti
250000
10000
915 m2, kert, 2,39 AK, Dan-zug nem vízparti
280000
10000
5754 m2, lakóház, udvar, gazdasági épület, szántó, 11,67
150000
10000
AK, Mezőberényi úthoz közel, az épület rossz
állapotban van
0296/12
2786 m2, szántó, 11,99 AK, Mezőberényi úthoz közel,
40000
1000
(1/3)
01278/5
5754 m2, szántó, 10,01 AK, Póhalom (3/6)
50000
1000
01339/13 9840 m2, udvar, Póhalom volt Tsz. központ
150000
5000
01482/2
5755 m2, szántó, 7,02 AK, Csudaballához közel
70000
1000
02128/6
4315 m2, tanya, gyep, 2,69 AK, 3. szarvasi dülő
40000
1000
02155/4
4316 m2, szántó, 19,51 AK, Polyákhalom
190000
10000
02229/9
2381 m2, gyep, 3,71 AK, Soczó-zughoz közel
37000
1000
02253/13 4140 m2, szántó, 9,03 AK, Décs-páskum
90000
1000
02289/2
5440 m2, gyep, 8,49 AK, Décs-páskum szarvasi határ
85000
1000
02291/1
9014 m2, gyep, 7,84 AK, Décs-páskum szarvasi határ
78000
1000
02299/13 2 ha 7532 m2, szántó, 47,91 AK, Fazekas-zughoz közel
480000
10000
02356/30 1319 m2, lakóház, udvar, Kocsorhegy volt általános
200000
10000
iskola, az épület lebontva
02426/17 280 m2, gyep, 0,44 AK, Kisrét Gyoma és Endrőd
4000
500
határán
02438/22 1 ha 8201 m2, szántó, 38,20 AK, Görögállás
382000
10000
02724
130 m2, szántó, 0,29 AK, koplaló mezőtúri határon
3000
500
02732/9
3290 m2, gyep, 2,86 AK, Simai-zug
30000
1000
02743/7
1679 m2, szántó, 1,73 AK, Simai-zug
17000
1000
02769/4
1 ha 7563 m2, gyep, 28,91 AK, tővishát
290000
10000
1. Az árverés időpontja: 2007. október 26-án de. 10.00 óra. Az árverésre jelentkezők számától
függően pótidőpontok: 2007. október . 29 és 30. 10,00 óra.
2. Az árverés helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).
3. Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja,
4. Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanokról készült kimutatásban
szerepelnek. A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2007. október 29-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.
5. 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
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6.
7.
8.

9.
10.
11.

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 termőföldek esetében az adásvételi szerződéseket a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján közzé kell tenni a termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. rendelkezései alapján.
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 árverésről hangfelvétel készül.
A kárpótlásra jogosultat az 1991 évi XXV. Tv. 9. § alapján a volt tulajdonának az Állami
Vagyonügynökség vagy önkormányzat által történő értékesítése során elővásárlási jog illeti meg,
kivéve az 1990. évi LXXIV. törvény hatálya alá tartozó eseteket. Az önkormányzat által
értékesítésre kijelölt vagyontárgy volt tulajdonosa az elővásárlási jogával legkésőbb a
vagyontárgy értékesítése (árverése) során élhet.

Az árverés eredményéről be kell számolni Képviselő – testületi ülésen.
Határidő: 2007. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
33. Napirendi pont
Helyi járatú autóbusz menetrend
Várfi András polgármester hangsúlyozta, célul kell kitűzni, hogy jobban tudjunk közlekedni
Gyomaednrődön. Ennek érdekében az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi közúti
személyszállításra ismét kiírják a pályázatot, amelyhez meg kell majd határozni a menetrendet. A
menetrend kialakításához a helyi lakosságnak is tevőlegesen hozzá kell járulni, melyre az
előterjesztéshez mellékelt kérdőív kitöltésével lesz meg a lehetőségük. A közvélemény kutatás
eredménye alapján fogják majd a helyi menetrendet összeállítani, mely Volán Rt. hozzájárulása
alapján a Volán autóbuszok menetrendjével kerül összeszerkesztésre.
A témához kapcsolódóan el kívánta mondani, hogy még mindig nagyon rossz a kommunikáció a
városban a hírek nem jutnak el az emberekhez.
Kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek a határozati javaslattal, úgy hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
292/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvényben foglaltak figyelembe vételével az
autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi, közúti személyszállítás tárgyában pályázatot
kíván kiírni. Az új pályázat kiírása előtt a Képviselő-testület fel kívánja mérni Gyomaendrőd
Város lakosságának autóbuszos közlekedési igényeit és közlekedési szokásait.
A Képviselő-testület támogatja a mellékletben szereplő kérdőív valamennyi lakásba történő
eljuttatását.
Határidő: azonnal
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34. Napirendi pont
Rágcsáló irtási ajánlat
Várfi András polgármester elmondta, muszáj foglalkoznunk ezzel az ajánlattal, ugyanis az utóbbi időben
a városban egyre inkább elszaporodtak a rágcsálók. A Bokármérnökség Bt. által adott árajánlat alapján az
a javaslat, hogy az év utolsó negyedévében a teljes csapadék-szennyvízhálózatok közterületek
rágcsálómentesítését végeztessük el, nettó 225.000 Ft értékben. Ugyanakkor a lakosság figyelmét is fel
kell hívni, hogy a saját területén mindenki fokozottan védekezzen, mert ez mindenkinek kötelessége.
Felkérte a képviselőket támogassák rágcsáló irtás megrendelését a határozati javaslatban leírtak szerint.
A Képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
293/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megbízza Várfi András Polgármestert, hogy a 2007.
évi IV. negyedévre kössön szerződést a Bogármérnökség Bt-vel a teljes csapadék – szennyvíz
hálózatok, közterületek rágcsáló mentesítésére, a Bt által benyújtott árajánlatok alapján nettó
225 ezer Ft értékben.
Határidő: 2007. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
35. Napirendi pont
HEFOP pályázatok pénzügyi helyzetének áttekintése
Várfi András polgármester elmondta, az intézmények közül a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda ,
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Térségi Humánsegítő Szolgálat nyújtott be sikeresen
HEFOP pályázatot, mely projektek megvalósítása 2007. évben folyamatban van, illetve az első félév
során lezárult. Ezen pályázatok pénzügyi elszámolása a részelszámolások után – projekt előrehaladási
jelentések benyújtását követően - utófinanszírozás keretében történik, így a pályázatban meghatározott
program folyamatos működéséhez az önkormányzatnak meg kell előlegeznie a szükséges
pénzeszközöket
A HEFOP pályázatok jelenlegi alakulásáról és pénzügyi elszámolásának helyzetéről készült
beszámolót az intézmények vezetői elkészítették, melyet a melléklet tartalmaz.
Megkérdezte a képviselőket, az érdeklődőket van e hozzászólás.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
294/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HEFOP pályázatok pénzügyi
helyzetének áttekintéséről szóló összefoglaló jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
36. Napirendi pont
A 2007. évi helyi környezetszépítési verseny és rajzverseny eredményei és költségvetése
Várfi András polgármester megkérdezte a képviselőket, az érdeklődőket van e kiegészítés,
hozzászólás a napirendi ponthoz.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a tájékoztató elfogadására.
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A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
295/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a 2007. évi, A tisztább és ápoltabb
Gyomaendrődért c. környezetszépítési és rajzversenyről szóló összefoglalót és
költségvetését. A tervezeten felül elkészített emléktábla költségének fedezetét, összesen
22.822,- Ft összeget a 2007. évi kisegítő mezőgazdasági kiadások szakfejezeten biztosítja a
képviselő-testület.
Határidő: azonnal
37. Napirendi pont
Tájékoztató az állattartási rendelet végrehajtásáról
Várfi András polgármester hangsúlyozta, szükséges foglalkozni az állattartási rendelettel, annál is
inkább, mert az állattartási szokások igen csak megváltoztak az utóbbi években. Napjainkra igen csak
visszaszorult az állattartás Gyomaendrődön a mezőgazdaság helyzete és egyéb okok miatt. Az
önkormányzat célul tűzte ki, hogy több gondot fordít a turisztikára, az idegenforgalomra, amely által
munkahelyek teremtődnek a városban. Ebben az esetben viszont nem lehet, hogy az egyik portán
falusi vendéglátás történik, normál körülmények között, míg a szomszédos portán esetleg nem az
előírt szabályok szerint jószágtartás folyik, bosszúságot okozva ezzel a szomszédnak. Adott esetben a
liget fürdő környezetében. Ezeket a dolgokat rendezni szükséges, nem csak úgy, hogy megalkotjuk a
rendeletet, hanem annak betartását megfelelően ellenőrzik is.
Ugyanakkor az évek óta gondot jelentő csordajárás szükségességét is felül kell vizsgálni.
A rendelet esetleges módosítását két lépcsőben tervezik, melynek első lépcsője lenne a lakossággal
történő véleményeztetés.
Felkérte a képviselőket a téma megvitatására.
Szabó Balázsné az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke
hangsúlyozta, egy rendeleti szabályozás csak akkor éri el a célját, ha az abban foglaltak betartását
ellenőrizzük, úgy hogy az következetes legyen és minden állattartó egyforma elbírálás alá essen. Az
állattartási övezetek besorolásáról kért egy kimutatást az illetékes Városüzemeltetési osztálytól.
A választókörzetéből is történt lakossági bejelentés a nem a szabályoknak megfelelő állattartással
kapcsolatban, viszont nem állja meg a helyét, mivel személyesen is jól ismeri ezt a családot, aki ellen a
panasz érkezett. Nyugodtan állítja, hogy ez a család igényes az állatára és az udvarára is, sok olyan
gazdát ismer, aki ettől a családtól igénytelenebbül tartja a jószágát, és gondozza a háza környékét.
A rendeletet próbálják meg úgy betartani, hogy a választókörzeti képviselők tudják azt, hogy a
körzetükbe, hol tartanak állatokat, milyen körülmények között. Ennek feltérképezésére a következő
időben a körzet képviselői járják végig a körzetüket, és mérjék fel, hogy a rendeletnek megfelelően
történik e az állattartás. A szabálytalankodókkal szemben legyenek következetesek, és ne csak egy
kettőt emeljenek ki közülük. A saját körzetében is nagyon sok olyan család van, akik sok jószágot
tartanak, megfelelő körülmények között, és még is érkezett bejelentés felé velük szemben. Próbálják
meg az ellenőrzést úgy végezni, hogy azért ne sértsék meg a gazdálkodókat. A jelenleg hatályos
rendelet már egy régi rendelet, így az a gazdálkodó, aki a liget fürdő környezetében tart még ma is
jószágot, az a rendelet szabályozását szegte meg. Az üdülőövezetre vonatkozó állattartási szabályokat
az ott élőknek igen is be kell tartani. Ezért is látná szükségességét annak, hogy egy lakossági fórum
keretében tájékoztassák a lakosságot az önkormányzat célkitűzéseiről, arról, hogy igen is mindent
megtesznek a város idegenforgalma, turisztikai fejlődése érdekében. Látni kell ugyanakkor, hogy
Gyomaendrőd egy mezőváros, sokak megélhetését biztosítja az az egy-két sertés, baromfi, amit
tartanak, amivel esetleg kellemetlenséget okoznak az üdülőövezeten belül. Mint ahogy Polgármester
úr is említette a csordajárás évek óta visszatérő probléma, és mindaddig az lesz, amíg nem találunk rá
megoldást.
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Összegezve; a felmerült problémákat próbálják meg úgy lerendezni, hogy a képviselők a körzetében
köztudottan nem a rendelet előírásainak megfelelő állattartókkal próbáljanak meg elbeszélgetni, jobb
irányba befolyásolni, hogy ne legyenek kiemelt személyek.
Izsó Csaba Városfenntartó, Környezetvédelmi, Mezőgazdasági Bizottság elnöke maximálisan
egyetértett az előtte szólókkal. Változtatni kell Gyomaendrődön az állattartási szokásokon. A maga
részéről két részre bontotta a rendeletet. Az egyik a haszonállattartás, míg a másik a hobby állat, kutya
és macskatartás. A haszonállattartást illetően kiemelten hangsúlyozta, hogy a közterület-felügyelőktől
többet várna, a rendelet végrehajtásának ellenőrzése tekintetében. Ellenőrizzék, járjanak el, menjenek
a kapun belül. A képviselő társai pedig járják végig a körzetüket és nézzék meg, vizsgálják felül a
problémás helyeket, ahol olyan jellegű állattartás van, ami nem megengedett. A hobby állattartás
esetében pedig nincs más megoldás, mint a mikrocsypnek a bevezetése. Hosszú távon erre
pénzeszközt kell elkülöníteni, minél előbb bevezetni, hogy minden állat beazonosítható legyen, a
kóbor ebek befogásának díját a tulajdonosnak ki lehessen számlázni. Éves szinten nagyon sok pénzt
költ a város a kóbor ebek befogására, ártalmatlanítására.
Mindkét esetben nagy felelőssége van a képviselő-testület tagjainak, kérte a pozitív hozzáállásukat.
Befejezésként elmondta még, hogy nagyon sokan allergiások a méhcsípésre, ezért fel kell kérni a
méhészeket, hogy olyan helyen és módon tartsák a méhkaptárakat, hogy az embertársaikra ne
jelentsen veszélyt. Olyan állat tatártási harmóniát kell kialakítani a városban, amivel az állattartók és
lakosok is elégedettek.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, az előterjesztésben felsorolt esetek,
példák nyilván azért kerültek ide, mert ezeket az állattartókat a rossz állattartási körülmények miatt a
bizonyos szomszédok a hivatalnál feljelentették. Mint körzeti képviselő nem fogja felvállalni, hogy
végigjárja a portákat és ellenőrzi, hogy ki hogyan tartja az állatokat. Csupán annyit tud segíteni, hogy
a szomszéd esetleges jelzése alapján beszél az állattartóval, és megkéri, hogy figyeljen oda az
állattartás körülményeire. Ezt a szomszédoknak egymással kellene lerendezni, megbeszélni, hogy ne
kerüljön sor feljelentésre. Véleménye szerint ez nem képviselői feladat. Nekünk az a feladatunk, hogy
olyan rendeletet hozzunk és úgy határozzuk meg az övezeteket, hogy az betartható legyen. A
szabálytalankodókkal szemben a hatóságnak a feladata eljárni.
Szabó Balázsné bizottsági elnök hangsúlyozta a képviselői közbenjárást arra az esetekre gondolta,
ahol konkrét bejelentés érkezik. A rendeletben előírt szabályok betartatása azért csak a mi feladatunk.
Illés János képviselő véleménye szerint most elsősorban a gócpontok leellenőrzésére kell a hangsúlyt
fektetni. Azokra kell most összpontosítani, amelyek a felvetett probléma megoldását irányozza elő.
Dr. Csorba Csaba jegyző megítélése szerint egy olyan komoly szabályozási probléma előtt áll a
képviselő-testület, amit nehezen és objektív módon kezelni nagyon bonyolult és nehéz dolog. Nagyon
sok érdek ütközik egy állattartási rendeletnél, csupán rendeleti módon ezt megoldani nem lehet. Az
előterjesztésben valóban szélsőséges problémák lettek leírva, viszont van közöttük olyan is, amely a
tartott állatok számát tekintve valóban nem felel meg a rendeleti szabályozásnak, viszont a tartási
körülmények olyan tiszták, hogy e miatt indokolatlan az eljárás megindítása. A másik szélsőséges
probléma a Lizák Panzió környéki jószágtartás, ahol éppen az előzőek ellenkezője igaz. Számbeli
probléma nincs, viszont a rend és tisztaság komoly gondokat vet fel és gátolhatja, zavarhatja a panzió
működését.
A csordajárás valóban minden képviselői ciklusban visszatérő probléma, amivel nem lenne probléma,
ha a jószágtartók úgy hajtanák ki az állatokat, hogy azokat kikísérnék, és nem hagynák szabadjára
őket. Nem biztos, hogy pusztán a rendeleti megoldás az, ami eredményre vezet. Fel kellene ismerni a
jószágtartóknak is – tisztelet a kivételnek,- azt, hogy a tartást a mai viszonyokhoz, életkörülményekhez
kell igazítani. A harminc évvel ezelőtti állattartási viszonyok, szokások mára már megváltoztak,
gondosabb, igényesebb, és körültekintőbb feltételeket, körülményeket kell biztosítani.
Valóban szükséges lenne egy párbeszédre az állattartók és a képviselők között, és kölcsönösen
elősegíteni, hogy egy viszonylag igényekhez, szükségletekhez igazodó rendeleti szabályozás alakuljon
ki.
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A kutyatartást illetően, valóban a mikrocsypes megoldásra kellene törekedni, annál is inkább mert egy
altatólövedék ára 5.000 Ft, amelyhez jön még a munkadíj és a benzinköltség, tehát egy ebnek a
befogása lassan eléri egy mikrocsypnek a költségét. A kutyatartás problémája is arra vezethető vissza,
hogy jelenleg már nem indokolt ennyi kutyának a tartása, ha viszont tartva vannak, úgy a megfelelő
körülményeket itt is biztosítani kellene.
Összegezve ismételten hangsúlyozta, az lenne szerencsés, ha egy párbeszéd alakulna ki az érintettek
között, és ennek eredményeként születne meg a felülvizsgált rendelet. Szükség van mind a
jószágtartók, mint pedig a nem jószágtartók együttműködésére.
Rácz Imre képviselő meg kívánta jegyezni, hogy a takarmány árak alakulása is elő fogja segíteni
ezeknek a problémáknak a megoldását.
Várfi András polgármester egyetértett azzal, hogy a lakossági fórumot kell tartani ebben a témában,
ütköztetni kell a véleményeket, mert csak így tudnak előrébb jutni. A képviselők feladata, hogy ezt a
saját körzetében megoldja.
Sok esetben csak legyintenek az emberek arra, hogy nem lesz soha turisztikai, idegenforgalmi város
Gyomaendrőd. Sok más esetben is hajlamosak az emberek bizonyos témákra csak legyinteni. Látni
kell azonban, hogy rengeteg program van Gyomaendrődön, legyünk büszkék erre, az értékeinkre.
Lezárva a témát, az elhangzott véleményekre, hozzászólásokra is figyelemmel felkérte a képviselőket
a tájékoztató elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
296/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az állattartási rendelet végrehajtásáról szóló
tájékoztatót elfogadta.
Határidő: azonnal
38. Napirendi pont
Népliget u. 1/b. sz. alatti szolgálati bérlakás utólagos kiutalása
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, a Népliget u. 1/b. sz. alatti bérlakás 2007.
augusztus 15. napjától Szemlits Gyula a gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka
részére került kiutalásra.
Felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
297/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Népliget u. 1/B. szám
alatti szolgálati bérlakást 2007. augusztus 15. napjától Szemlits Gyula részére
kiutalja, mindaddig még nevezett munkaviszonya a gyomaendrődi Önkéntes
Tűzoltó Egyesületnél fennáll, de maximum 2010. július 31. napjáig.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
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39. Napirendi pont
Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület kérelme
Várfi András polgármester elmondta, az egyesület képviselője, Illésy Mátyás elnök kéréssel fordult
az önkormányzathoz, hogy járuljon hozzá, ahhoz, hogy az egyesület székhelyeként az Endrődi
Közösségi Ház kerüljön megjelölésre. Az egyesület székhelyét a Közösségi Házban jelölné meg,
tekintettel arra, hogy a helyi közösségi színtéren végzett tevékenység mellett térségi és régiós szintű
feladatot is felvállalnának, melynek a régiós irodája is itt helyezkedne el. A Közösségi Ház
működtetője, a Templárius Alapítvány képviselője Ungvölgyi János a székhelyhasználathoz
hozzájárult.
Felkérte a képviselőket a hozzájárulás megadásához a határozati javaslatban leírtak szerint.
A képviselő-testület 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
298/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Összefogás a Magyar
Családokért Országos Egyesület kérelmének helyt ad és hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület
az Endrődi Közösségi Házat – Gyomaendrőd, Blaha u. 21. - mint önkormányzati tulajdont
székhelyként jelölje meg.
Határidő: azonnal
40. Napirendi pont
Körösmenti Néptáncegyüttes kérelme
Várfi András polgármester elmondta, az egyesület vezetői kérelemmel fordultak az önkormányzathoz,
melyben az egyesület év végéig tartó időszak működési kiadásaihoz kér 414.500 Ft pénzbeli
támogatást. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a kérelmet megtárgyalta és a kért összegtől
kevesebben, 250.000 Ft támogatást javasol biztosítani az egyesület részére vissza nem térítendő
támogatásként. A támogatás fejében az önkormányzat és az egyesület között megállapodás jönne létre,
melyben az egyesület vállalja, hogy meghatározott alkalmakkor térítésmentesen fellép a városi
rendezvényeken.
Mint arról már jó néhányszor volt szó, a város művészeti élte nem rendezett, az önkormányzati
fenntartású művészeti iskola, az alapítványi iskola helyzetét valahogy rendezni szükséges.
A maga részéről javasolta a támogatás megítélését az egyesület részére, a határozati javaslatban leírt
feltételekkel.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
299/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a több mint 40 éves múltra
visszatekintő Körösmenti Néptáncegyüttes részére – működő képességének fenntartása
érdekében – 250.000 Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatást biztosít a 2006. évi
pénzmaradvány terhére, melynek felhasználásáról 2008. január 31. napjával köteles
elszámolni.
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület utasítja Gyomaendrőd Város polgármesterét, hogy
kössön megállapodást arra vonatkozóan, hogy a Körösmenti Néptáncegyüttes hány
alkalommal lép fel térítésmentesen a városi rendezvényeken.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a következő
rendeletmódosítás alkalmával a kért támogatási összeg kerüljön beépítésre a költségvetésbe.
Határidő: 2008. január 31.
Felelős: Várfi András polgármester
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41. Napirendi pont
Rekline Stúdió támogatási kérelme
Várfi András polgármester elmondta, a Rekline Stúdió 250.000 Ft támogatást kér az önkormányzattól
a Kanadában megrendezésre kerülő fotókiállításához. A támogatás fejében a kiállítás helyszínén két
paravánon fotónyomtatással elkészített reklámhelyen reklámozná Gyomaendrődöt. Az egyik
paravánon az Ipari Parkot, míg a másikon a város természeti értékeit, a Hármas-Köröst, a holtágakat, a
termálvizet a Liget-Fürdővel együtt. A Rekline Stúdió vezetője Hornok Ernő úgy nyilatkozott, hogy a
támogatást csak abban az esetben veszi fel, amennyiben konkrét megállapodása lesz a Verespatak c.
könyvének kanadai bemutatójára.
A támogatás forrásául a 2007. évi általános tartalékot jelölnék ki.
A maga részéről javasolta a kért támogatás biztosítását, a határozati javaslatban leírt feltételekkel.
A képviselő-testület 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
300/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 250.000.-Ft-tal támogatja a
Rekline stúdió Verespatak múltját, jelenét és a tervezett bányatevékenység veszélyeit
bemutató, Kanadában megrendezésre kerülő fotókiállítását. A támogatás feltétele a Rekline
Stúdió által vállalt, az alábbiak szerint meghatározott reklámozási tevékenység megvalósítása:
- a kiállítás helyszínén két darab 80x200 cm felületű paravánon fotónyomtatással elkészített
reklámhely felállítása, mely a kiállítás ideje alatt végig megtekinthető. Az egyik paravánon az
Ipari Parkot, a másik paravánon a város természeti értékeit: a Hármas-Köröst, a holtágakat, a
termálvizet a Liget Fürdővel együtt reklámozza.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatás forrásául a 2007. évi
általános tartalékot jelöli ki.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Hornok Ernőt, hogy a
támogatási összeg felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót nyújtson be a Képviselőtestület 2007. decemberi ülésére. A szakmai beszámoló terjedjen ki arra, hogy a kiállítás
milyen időszakban, milyen helyszínen, milyen látogatottsággal valósult meg.
Határidő: azonnal
42. Napirendi pont
Kis Sándor kérelme
Vass Ignác a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnök bejelentette személyes érintettségét, kérte a
döntéshozatalból való kizárását.
Várfi András polgármester a képviselő úr bejelentése alapján felkérte a képviselőket döntsenek a
képviselő kizárásáról. Felhívta a figyelmet, hogy a képviselő kizárásához minősített többségű
szavazatra van szükség.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
301/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Vass Ignác képviselőt kizárja a Kis Sándor kérelme
tárgyú napirend döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
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Ezt követően a Polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Kis Sándor vállalkozó az Erzsébet liget
2.sz. alatti földhasználati díj mértékét kérte csökkenteni, amely ebben az évben 615.362 Ft. A testület
januárban már tárgyalta egyszer nevezett ez irányú kérelmét, mely akkor elutasításra került.
A véleményező bizottságok a kérelmet megtárgyalták és nem javasolják a földhasználati díjat
csökkenteni.
Megkérdezte a képviselőket van e kérdésük, hozzászólásuk.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozat meghozatalára.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal – Vass Ignác képviselő nem vett részt a szavazásban – az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
302/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete a Gyomaendrőd, Erzsébet liget
1298/2 hrsz. alatti ingatlanra Kis Sándor Gyomaendrőd, Erzsébet liget u. 2. szám alatti egyéni
vállalkozóval 2005. szeptember 26.-án kelt földhasználati jogra kötött szerződés és a 3.1
pontját módosító 2007. január 29.-én kelt szerződésben meghatározott használati díj fizetési
feltételein nem módosít.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete Kis Sándor ( Gyomaendrőd,
Erzsébet liget u. 2. szám ) földhasználati jog jogosultjának a gyomaendrődi 1298/2 hrsz.-ú
ingatlan használatáért megállapított díjat nem csökkenti.
Határidő: 2007. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
43. Napirendi pont
A Magyar Államvasutak Zrt. által meghirdetésre várható ingatlanok megszerzése
Várfi András polgármester elmondta, információnk szerint a MÁV a tulajdonát képező Gyomaendrődön
lévő ingatlanjai közül várhatóan az előterjesztésben felsorolt ingatlanokat fogja meghirdetni értékesítésre.
Ezen ingatlanokat elsősorban az ipari park bővítése, illetve az idegenforgalom fejlesztése céljából lenne
célszerű megszerezni. Az értékesítés időpontjáról, feltételeiről nincs információnk, így végleges döntést
csak akkor tud hozni a testület, ha az ingatlanok értékesítésére a MÁV megteszi a kiírást. A felsorolt
ingatlanok között jelentős a Kiss Lajos üdülőtelepen lévő vízparti ingatlan, amit tudna hasznosítani az
önkormányzat.
Felkérte a képviselőket támogassák az ingatlanok megszerzését.
Kérdés, észrevétel nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
303/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete előzetesen az alábbi Magyar Államvasutak Zrt.
tulajdonát lépező ingatlanokat jelöli ki megszerzésre.
Helyrajzi szám
3743/6, 3743/13, 3743/14
1300/27

Hasznosítási cél
Ipari Park bővítése
Idegenforgalom
fejlesztése

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete végleges döntését a Magyar Államvasutak Zrt.
nyilatkozatát követően, az értékesítés feltételeinek ismeretében hozza meg.
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Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy előzetesen
kezdeményezzen tárgyalást a fent megjelölt ingatlanok megvásárlására vonatkozóan.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
44. Napirendi pont
Gyomaendrőd Liget Fürdő, fedett uszodában „kisgyermek pancsoló medence” építése
Várfi András polgármester elmondta, a liget fürdő fedett uszoda részében kerülne kialakításra egy
pancsoló medence a mellékletben látható módon. A pancsoló medencére nagy az igény, amennyiben a
képviselő-testület támogatja, úgy még a téli szezon kezdete előtt elkészülhetne, amely tovább növelné a
fürdési lehetőségeket, a látogatottságot, a vendégek komfortérzetét.
Megkérdezte a képviselőket, van e kérdés, észrevétel.
Putnoki László képviselő lakossági panaszt tolmácsolva elmondta, hideg a fedett fürdő belső
hőmérséklete, hideg a víz, fáznak a gyerekek. A vendégek megtartása érdekében fontos, hogy a megfelelő
hőmérséklet meglegyen.
Ugyanakkor javasolta, elgondolkodni azon, hogy a városon belüli és 30 km-es körzeten belüli önkéntes
véradókat egy ingyenes fürdőbelépővel „jutalmazzuk”. Vannak települések, ahol ez már működik.
Mindenképpen ösztönző hatása lenne.
Szabados Krisztina a Liget Fürdő Kft. ügyvezetője a felvetésre elmondta, a véradóknak adandó ingyenes
belépővel kapcsolatban már történtek intézkedések, az engedélyt megkapták. A belépő papírformája még
nincs letisztázva.
A hőmérsékletet illetően, az elmúlt évben – a költségmegszorításokból adódóan – valóban voltak fűtési és
vízhőmérsékleti problémák, az idei évben megpróbálják ezeket kiküszöbölni, ez idáig ilyen panasz még
nem érkezett. Amellett, hogy automata hőmérsékletszabályozók vannak beszerelve, bár mikor tudnak a
terem és a víz hőmérsékletén állítani.
Kérte a jelenlévőket, ha bár kinek, akár negatív, akár pozitív irányú véleménye van a fürdővel
kapcsolatba, úgy azt jelezzék a vezetés felé, hiszen abból tanulni tudnak, ki tudnak küszöbölni olyan
hibákat, ami egy emberrel előfordult de ne forduljon elő másokkal.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, majd felkérte a képviselőket támogassák a
pancsoló medence megépítését a határozati javaslatban leírtak szerint.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
304/2007. (IX. 27.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete egyet ért, a Gyomaendrődi Liget Fürdő, fedett
uszodában létesítendő „kisgyermekes pancsoló medence” építésével. Felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére a kivitelezői szerződés aláírására.
II.
A beruházás lebonyolítását, a közbeszerzési eljárás lefolytatását a Liget Fürdő Kft. végzi el.
III.
A Képviselő-testület a beruházás befejezését követően a „kisgyermekes pancsoló medence”-ét
üzemeltetésre átadja a Liget Fürdő Kft. részére, és vállalkozási formában működteti, mely
tevékenységéből adóköteles bevétele keletkezik. Ennek megfelelően az Önkormányzat ÁFA
visszaigénylésre jogosult. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az
üzemeltetéssel kapcsolatos szerződést a beruházás átadását követően módosítsa.
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IV.
A Képviselő-testület a beruházás forrásaként a tartalékban megtervezett Liget Fürdő parkoló
építés 7.500.-E Ft összegű saját erejét, és a Liget Fürdő csúszdaépítésre megtervezett
összegből 1.500.-E Ft-ot csoportosít át, és jelöl ki. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt,
hogy a következő költségvetési rendelet módosításakor a pancsoló medence beruházás
kerüljön beépítésre a költségvetési rendeletbe.
Határidő: a medence megépítésére 2007. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
További a nyilvános ülésre vonatkozó napirendi pont nem volt, Várfi András polgármester megkérdezte a
jelenlévőket, van e bejelenteni valójuk.
A maga részéről az alábbi bejelentéseket tette:
Mint arról már szó volt október 21-23 kerül megrendezésre a III. Gyomendrődiek Világtalálkozója. Közel
600 meghívó került kiküldésre, a programok szervezésének főfelelőse Keresztesné Jáksó Éva. Ez idáig 40
visszajelzés érkezett, várhatóan a következő napokban nagyszámú levél fog érkezni. Varnus Xavér
orgonaestjével kapcsolatban is lassan sikerül egyezségre jutni. A programról a Békés Megyei Hírlapban is
lehet majd olvasni. A belépőjegyeket a jövő héttől lehet vásárolni a hivatal Pénzügyi osztályán. Az
igényfelméréseket az intézmények fogják gyűjteni, ugyanakkor a Békés Megyei Hírlap is fog 200 db
jegyet értékesíteni.
A Pannon Consulting Group Kft. befektetési ajánlattal élt önkormányzatunk felé, miszerint wellnes
komplex szállodát tervezne – építési engedéllyel -, melyet aztán az önkormányzat megépítene lízing
formájában. A beruházást hitelből lehetne megvalósítani, 2 milliárd Ft-os beruházásnak 160 millió Ft
lenne az éves lízing díja, majd ezt követően vissza szállna az önkormányzatra. A befektető cégnek vannak
referenciái, Kecskemét, Dunaújváros, ahol már az ő terveik alapján épültek szállodák.
Mindenképpen elgondolkodtató ajánlat.
A gyermekétkeztetésre érkezett ajánlat vidéki cégtől, amely ajánlatot azért értékelni kell. Össze kell hívni
a helyi vállalkozókat, és át kell beszélni a lehetőségeket.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság ülésén Czibulka György
felvetette, hogy a képviselő-testület még nem találkozott az újonnan megbízott budapesti Darázsi és
Társa Ügyvédi Iroda munkatársaival. A Képviselő-testület soron következő ülésére, az önkormányzat
napi ügyeit intéző Dr. Sasvári Anna ügyvédnőt meg fogják hívni. Ugyanakkor meghívást kap Dr.
Tímár Gyöngyi ügyvédnő is.
Október 12-14 között a nagyenyedi testvérvárosunk meghívására egy négytagú delegáció utazik
Nagyenyedre az ottani Testvérvárosi Találkozóra, Borfesztiválra. A delegáció vezetője Csányi István
alpolgármester, tagjai: Illés János, Dr. Kovács Béla és Izsó Csaba képviselők.
A lengyelországi Pilznói baráti látogatást az idő rövidsége miatt elhalasztották jövő év áprilisára.
Egyéb bejelentése nem volt, a jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el, megköszönte a
jelenlétet és a nyilvános ülést bezárta.
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Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdés alapján az alábbi napirendeket zárt ülésen
tárgyalja meg a képviselő-testület.
50. Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvos állás betöltése
51. Városi Könyvtár igazgatói állása
52. Közműfejlesztési hozzájárulással (útépítés) kapcsolatos fellebbezés
53. A "Díszpolgári" cím, valamint a „Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett" adományozására
beérkezett javaslatok elbírálása
K. m. f.

Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Czibulka György
hitelesítő

Dr. Palya József
hitelesítő
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