Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
24/2007.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. október 25-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,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tímárné Binges Irén, Havelda Jánosné, Uhrin Zoltánné, Szujó Zsolt,
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezetők,
Tárgyalási joggal az egyes napirendi pontoknál érintett meghívottak,
Intézményvezetők, a helyi és a megyei sajtó képviselői,
érdeklődő állampolgárok
Jakucs Mária és Hoffmanné Szabó Gabriella jegyzőkönyvvezetők

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az Alpolgármester urat, a Jegyző,
Aljegyző urat, a hivatal osztályvezetőit, a megjelent vendégeket, az Önkormányzat dolgozóit és
minden kedves érdeklődőt. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, a 17 fős testület
teljes létszámmal jelen volt- 17 fő.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölte Gellai Józsefné és Lehóczkiné Timár Irén képviselőket.
Ezt követően röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt időszak eseményeiről:
Szeptember 29-én a csárdaszállási falunapon vettek részt, melynek keretében egy szép kis Református
Templom átadására is sor került.
Ugyan ezen a napon Gyomaendőrdön Határőrtalálkozó volt a Körös Étteremben. Hetedik alkalommal
találkoztak azok a volt határőrök, akik 27 hónapos szolgálatot töltöttek annak idején Nyírbátorba.
Szintén szeptember 29-én rendezte meg a Városi Sportcsarnokban immáron 33. klubközi
táncversenyét a Rumba Táncklub.
A lehetőségeihez képest igyekezett részt venni az egyéb rendezvényeken is.
Fontos rendezvény volt a város életében az október 21-23 között megrendezett Gyomaendrődiek III.
Világtalálkozója. Mindhárom nap nagyon szép, színvonalas műsorokkal telt. Az első napon Varnux
Szavér orgonahangversenye volt a Református Templomban, míg a többi napokon tehetséges helyi
fiatalok szépen szerepeltek, a szervezők is derekasan helytálltak. Büszkék lehetünk, igen is sok
minden, sok érték van Gyomaendrődön. Méltón és méltósággal ünnepelt a város. A rendezvényeken
részt vett a Schönecki testvérváros delegációja is, melynek egy része kifejezetten a Csabai
Kolbászversenyen vett részt, ahol harmadik helyezést értek el. Ennek során áttekintették a két város
kapcsolatát, sok mindenben lépni kívánnak a szorosabb kapcsolat érdekében. Elhangzott, hogy a náluk
megrendezésre kerülő testvérvárosi napokra egy nagy létszámú kulturális delegációt várnak
Gyomaendrődről. Ugyanakkor az általunk szervezett Sajt és Túrófesztivál valamint a Nemzetközi
Halfőző versenyre mi is várjuk a schönecki delegációt.
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Az október 23-i ünnepi megemlékezést követően került sor az ünnepi testületi ülésre, melyen a
Képviselő-testület által adományozott Díszpolgári cím és Gyomaendrődért Kitüntető Emlékplakett
átadására került sor. Ez úton is gratulált a kitüntetetteknek. Bölcsen és jól döntött a testület, hiszen
olyan emberek kapták ezeket a kitüntetéseket, akik erre rászolgáltak.
Október közepén egy négytagú delegáció járt a nagyenyedi testvérvárosban, Csányi István
alpolgármester vezetésével.
Megadta a hozzászólás lehetőségét az alpolgármester úrnak, néhány szóban számoljon be az
eseményről.
Csányi István alpolgármester elmondta, október 12-14 között a Nagyenyedi polgármester
meghívására vettek részt a Borfesztiválon és Testvérvárosi találkozón. A hivatalos delegáció tagjai
voltak Dr. Kovács Béla, Illés János és Izsó Csaba képviselők. A rendezvényen magánszemélyként is
voltak résztvevők Gyomaendrődről, illetve az itteni futball csapat is részt vett, akik meg is nyerték a
tornát. A borfesztivál a vasárnap zajló Európai Parlamenti választással volt egybekötve, így az első két
napon inkább protokoll rendezvények voltak, ahol román miniszterek vettek részt. Mindenképpen
említést érdemel, hogy az elmúlt öt évhez képest, dinamikus fejlődés tapasztalható az országban,
európai színvonalú szállodák, panziók épületek, amely azt megelőzően nem volt jellemző. A
rendezvény utolsó napjára szervezték a testvérvárosok találkozóját, ez azonban idő hiányában rövidre
sikeredett. Ettől függetlenül egy nagyon tanúságos rendezvénynek lehettek részt vevői. Jövőre lesz 15
éve, hogy a két város egymással testvérvárosi kapcsolatot létesítet, amit méltóképpen kellene
megünnepelni. Jó hangulatú találkozó volt, a jelenlegi nagyenyedi polgármester komolyan veszi a két
város közötti barátságot, kapcsolatot, amely nem volt jellemző a korábbi polgármesterre.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatás, majd megkérdezte a képviselőket van e
napirend előtti bejelenteni valójuk.
Hangya Lajosné bizottsági elnök lakosság köszöntét tolmácsolta a képviselő-testület felé, a
választókörzetben elvégzett járdajavításokért. A közmunkások segítségével jó minőségben és
mennyiségben készültek el a járdák. Örömmel tölti el az ott élőket, jelentősen javították ezzel az
életkörülményeiket.
Ugyanakkor aggodalommal tölti el az ott élőket a vasúti aluljáró építés miatti elkerülő út, amely
várhatóan a Kálvin J. út és a Lévai út lesz. Ezek az utak nem ilyen nagy járműforgalomra épültek, a
Lévai utcán például van olyan szakasz, ahol a szélesség a 4 métert sem éri el. Ha erre az útra, még ha
rövid időre is ráengedik a nagy járműforgalmat, azzal jelentősen veszélyeztetik az út és lakóházak
állapotát is. Amellett, hogy a lakosság örül a vasúti aluljáró megépítésének, kéri, hogy lehetőség
szerint keressenek más megoldást az elkerülő útra.
Várfi András polgármester reagálva hangsúlyozta, a beruházás idejére a közlekedésre két lehetőség
mutatkozik, az egyik egy felvonulási út létesítése a meglévő út mellett az építkezés időszakára, azután
ennek elbontása az eredeti állapot visszaállítása. Vagy lehetőség van az ipari parkon keresztül történő
közlekedésre, ahol a körforgalomig adott az út, onnan a Katona József utcai átjáróig építenének egy
utat ennek a programnak a keretében, ami közel 1 km. A lakosság aggodalmával egyetértett,
mindenképpen olyan megoldást fognak választani, ami mindenki számára legkedvezőbb.
Dezső Zoltán hozzászólásában a Nagyenyedi hivatalos delegáció vezetőjéhez Csányi István
alpolgármester úrhoz intézet kérdést, amely szerint melyik delegációt vezette, a jelenlegit, vagy az
előzőt. Ugyanis információi szerint a protokoll bemutatkozásában az előző polgármestert méltatta,
majd átadta neki a szót. Etikusnak tartja e ezt a hozzá állást?
Csányi István alpolgármester hangsúlyozta, a protokol fogadáson valamennyi küldöttség szót kapott.
Az asztalnál az általa vezetett összesen négytagú hivatalos delegáció ült. Dr. Dávid Imre a város volt
polgármestere egy magán küldöttség vezetőjeként vett részt ezen a fogadáson, ahol mások is részt
vettek magán emberként. Ő a delegáció bemutatása után annyit mondott el, hogy további három fő is
érkezett Gyomaendrődről, akik magánemberként vesznek részt ezen a rendezvényen. Dr. Dávid Imre
volt polgármester, Komlovszki Ferenc és Poharelec László.
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Ezt követően a Nagyenyedi polgármester, Mihai Horatiu Josan adta meg a szót Dr. Dávid Imrének,
anélkül, hogy ő azt kérte volna. Nem ő kérte fel Dr. Dávid Imrét erre, így visszautasította Dezső
Zoltán alaptalan vádjai.
Illés János képviselő, mint a hivatalos küldöttség egyik résztvevője hangsúlyozta, neki személy
szerint nem volt kifogása az ellen, hogy valaki magánemberként, baráti kapcsolatok révén részt vett
ezen a testvérvárosi találkozón, viszont szükségesnek tartaná letisztázni, hogy protokoláris
rendezvényen ki vehet részt. A hivatalos delegáció tagjaitól elvárták, a rendezvényhez méltó
öltözetben való megjelenést, ezt azonban a magánküldöttség elmulasztotta, amiből ő arra
következetett, hogy nekik nem volt olyan irányú információjuk, hogy ezen a protokoláris
rendezvényen részt kellene venniük. Az, hogy a volt polgármester hogy méltatta az eltelt négy évet,
megítélése szerint etikátlan, nem biztos, hogy neki többet kellett volna felszólalnia, mint a hivatalos
küldöttség vezetőjének. Határozottan nem tudja eldönteni, hogy a Nagyenyedi polgármester adta át a
szót Dr. Dávid Imrének, vagy Csányi István alpolgármester. Azt azonban tudja, hogy bejelentésre
került, miszerint Várfi András jelenlegi polgármester nem tudott részt venni, a magánemberként részt
vevő delegációnak pedig a háttérben kellett volna maradni. Azt, hogy a protokoláris vacsorára ki hívta,
meg őket nem tudja, ennyi erővel az egész futball csapat is részt vehetett volna. Nem gondolja, hogy
ezen a díszvacsorán, ahol a protokol küldöttség volt meghívva, Poharelec Lászlónak kellett volna
képviselni a magán küldöttséget. Vannak illemszabályok, amit mindenkinek illik tudni, és figyelembe
venni, hogy ki hová kap meghívást. Természetesen, ha a vendéglátók ezt úgy gondolták, hogy a
gyomaendrődi hivatalos küldöttség mellé kell leültetni a magán küldöttséget is, akkor ezt testvérvárosi
szinten kell lerendezni. Személy szerint nem akar bizonyos emberekkel leülni egy asztalhoz.
Csányi István alpolgármester a maga részéről mondvacsinált problémának ítélte az elhangzottakat.
Személy szerint nem tudott arról, hogy Dr. Dávid Imre is kint fog tartózkodni. Az első protokol
vacsorán a hivatalos delegáció tagjai ültek egy asztalnál. Azt követően váltottak szót a többi vendég
jelenlétében. Visszautasította, hogy ő adott volna szót Dr. Dávid Imrének. Az, hogy ki hívta meg a
magán küldöttséget nem tudja, senkinek nem tiltható meg, hogy vendéglátóként kit és milyen
rendezvényre hívhat meg.
Várfi András polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, a jelenlévőket, hogy az elmúlt évi
belvíz okozta károk helyreállítására elmaradt 19 millió Ft összegű támogatásból első körben 4 millió
Ft-ot kaptunk meg a Területfejlesztési Tanácstól, illetve ezen kívül az eddig bizonytalannak tűnő 14.5
millió Ft-ot is megkaptuk, melynek támogatási szerződését éppen a mai napon írta alá.
A belvíz II-III. ütemre benyújtott pályázatunk folyamatban van, a belvíz I. ütem, - amely megyei
pályázat volt, - beruházása lezárult, az ünnepélyes átadására november 6-án kerül sor Fodor Gábor
Környezetvédelmi és Vízügyi miniszter úr részvételével, megyei rendezvény keretében.
Egyéb hozzászólás hiányában javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplő sorrenden az
alábbi pontosításokat, illetve módosításokat javasolta.
Első napirendként az ülés megkezdése előtt kiosztott DAOP-iskolapályázatok tárgyú előterjesztést
javasolta megtárgyalni. A napirendi pont megtárgyalásához szakértőként jelen van Novodomszki Pál
tervező úr. A meghívóban szereplő sorrendben második napirendi pontként szereplő „Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának kötvénykibocsátása tárgyú előterjesztést javasolta levenni a napirendről. Az
ügy fontosságára tekintettel, a döntést megelőzően azt közmeghallgatás keretében a lakossággal is
véleményeztetni szükséges.
27. napirendi pontként a Csoda-Vár Gyermekcentrum Alapítvány kérelmét javasolta megtárgyalni,
illetve a bejelentések között lesz szó a Mobilbusz Közlekedési Kft. rendelő járat és vasúti járatra
vonatkozó ajánlatáról.
Felkérte a képviselőket, hogy az ülés napirendjét a fentiek figyelembe vételével határozzák meg.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
311/2007. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. DAOP- iskolapályázatok
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2007. évi I-III. negyedéves pénzügyi beszámolója
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) Gye.
Kt. rendelet módosítása
4. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) KT rendelet módosítása
5. Térségi Szociális Gondozási Központ önköltség számítása a 2008. évi térítési díjak
megállapításához
6. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2007/2008-as tanévre beiratkozott tényleges
tanulólétszáma
7. A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2006/2007. tanévről szóló
beszámolója
8. Beszámoló a város egészségügyi helyzetéről
9. Pályázati kiírás a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvos álláshelyre
10. Egészségügyi szolgáltató váltás a krónikus betegellátásában
11. Gyomaendrőd 3. számú fogorvosi körzet működtetési jogának átruházása
12. Tourinform iroda működtetése
13. Beszámoló Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület munkájáról
14. Tűzoltó Egyesület kérelme
15. Beszámoló az Ipari Park működéséről
16. Települési hulladékgazdálkodás átszervezése
17. Gyomai temető bővítése-településrendezési tervek módosítása
18. Közterület elnevezése Szent Erzsébet emlékére
19. Helyi védettségű természeti területek és értékek számbavétele
20. Sebességmérő berendezések létesítésére pályázat benyújtása
21. Doboz Nagyközség csatlakozása a Békési kistérséghez
22. Feladatellátás vállalása a Békési Kistérségi Társulásban
23. Beszámoló a Képviselő-testület működésének nyilvánosságát biztosító elektronikus
rendszerekről, valamint az önkormányzattól rendszeres anyagi támogatásban részesülő írott
sajtóról
24. Tájékoztató az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok nyílt árverésen történt értékesítés
eredményéről
25. 2007. évi téli díszkivilágítás
26. Szolgálati és szociális bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
27. Csoda-Vár Gyermekcentrum Alapítvány kérelme
28. Bejelentések
Határidő: azonnal
Tájékoztatásként elmondta, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján a Felsőoktatási
ösztöndíjpályázatok elbírálása, és a Gyomaendrőd, Álmosdomb u. 26. szám alatti szociális bérlakás
helyzete tárgyú előterjesztéseket zárt ülés keretében tárgyalja meg a Képviselő-testület.
Az első napirend megtárgyalása előtt felkérte a képviselő-testületet a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló jelentés megvitatására, elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
312/2007. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 193/2007.(VI.26.), 194/2007.(VI.26.),
213/2007.(VII.26.),
214/2007.(VII.26.),
232/2007.(VII.26.),
233/2007.(VII.26.),
246/2007.(VII.26.),
256/2007.(VII.26.),
271/2007.(IX.27.),
272/2007.(IX.27.),
273/2007.(IX.27.),
280/2007.(IX.27.),
293/2007.(IX.27.),
297/2007.(IX.27.),
310/2007.(IX.27.) Kt. Számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.
Határidő: azonnal
Vári András polgármester ezt követően köszöntötte Dr. Timár Gyöngyi ügyvédnőt. A képviselőtestület képviselői kezdeményezésre lehetőséget biztosít az önkormányzat jogi képviseletét ellátó
ügyvédi irodáknak, ügyvédnek egy bemutatkozó látogatásra a képviselő-testület előtt. Ezen
bemutatkozó látogatásra a mai ülésre kaptak meghívást, mely meghívásnak a budapesti Darázs, Szabó
& Társai Ügyvédi Iroda képviseletében Dr. Sasvári Anna ügyvédnő nem tudott eleget tenni, arra a
testület novemberi ülésén kerít sort.
A képviselő-testületnek lehetősége van a várost, az önkormányzatot érintő jogi ügyekben kérdéseket
intézni az ügyvédek felé, kérte, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel.
1. Napirendi pont
DAOP-Iskolapályázatok
Várfi András polgármester köszöntötte Novodomszki Pál tervező urat, majd felkérte a napirendi pont
lényegének ismertetésére.
Novodomszki Pál előljáróban elmondta, hogy a DAOP keretében lehetőség van pályázatot benyújtani
az alapfokú oktatási intézmények, gimnáziumok beruházásainak – infrastruktúra, eszközfejlesztés
támogatására, a minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítására.
Személye feladatként kapta, hogy a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola vonatkozásában
vizsgálja meg egy olyan tornaterem létesítésének a lehetőségét, amely az iskolai használaton kívül
alkalmas lehet más egyéb, iskolától független rendezvények megtartására. Az iskola annak idején elég
szűk területen létesült, amit tovább szűkítettek a szolgálati bérlakások megépítésével. Ennek alapján az
első lehetséges megoldás, hogy a meglévő tornatermet bővítsék és alakítsák ki olyan méretűvé, hogy
azt labdajátékok tartására is alkalmassá lehessen tenni. Másik megoldásként felmerült, az iskola
mellett önálló területen lévő kialakítás, melynek problémája az, hogy a pályázati kiírás egyértelműen
utal arra, hogy csak saját, meglévő területen belül lehet gondolkodni. A pályázati kiírás meghatározza
továbbá, hogy az iskola telkének beépítettsége a 20 %-ot nem haladhatja meg, ezért ebben az esetben
szükséges egy olyan telekegyesítést végezni, ami a szomszédos liget egy részét az iskola területéhez
kapcsolja. Ezáltal megépíthető lenne egy olyan épület, amelyre egy közterület felőli bejáratot tudnának
helyezni, így iskolai funkción kívüli célra is lehetne használni. Gyakorlatilag egy olyan küzdőteret kell
kialakítani, ahol a legnagyobb játéktér igénnyel rendelkező mérkőzéseket is meg tudják rendezni. A
pályázaton elnyerhető támogatás valamint a beruházás bekerülési költségének ismeretében
megpróbálták a költségeket legkisebbre leszorítani, így egy két részre osztható tornatermet
gondolnának megépíteni, melyhez tartozna négy öltöző, egy tanári szoba és egy orvosi szoba, amely
kötelező. Mindezt úgy kellene megépíteni, hogy a külsős rendezvények alkalmával a vendégek részére
lelátóhelyet biztosítsanak, és olyan vizes blokkot, ami a befogadói létszám használatára megfelel. Ezt
a meglévő épület sarkában alakítanák ki, hogy ne növeljék még ezzel is a területet. A kiszolgáló
helyiségek az emeleten kerülnének kialakításra, a 7 méteres belmagasság ezt lehetővé tenné.
Ugyanakkor a számítások szerint 320 fős körüli lelátóhely lenne kialakítható.
Összességében jelen állapotban egy 1600 m2-t meghaladó tornaterem kerülne megépítésre, melynek
bekerülési költsége a kalkuláció szerint 275 millió Ft lenne. Nyilván, hogy a pályázat benyújtása előtt
további egyeztetés szükséges a költséget illetően, hogy a pályázati kiírásban szereplő összeget ne
lépjék túl.
A Kis Bálint Általános Iskolát illetően úgy határozták meg a bővítés mértékét, hogy a meglévő épület
megmaradna és annak teljes körű felújítása történne meg.
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Ennek körülbelüli bekerülési költsége ismert, a megmaradó költségből számították ki m2-re levetítve
hány m2 lehet összességében a bővítés mértéke. A bővítésbe azok a szükséges helyiségeket tudják
kialakítani, amit a szakmai program alátámaszt. Költség tekintetében ennél az iskolánál kisebb
problémával kell szembe nézni. Az iskola jelenlegi négy tanterme alapterületében, magasságában,
megvilágításában megfelel az előírásoknak, így azok megmaradnának. A jelenlegi főbejárat és a
kiszolgáló helyiségek részleges bontásával, átalakításával létrehoznának olyan helyiségeket, amelyek
inkább igazgatási funkciót töltenek be. A földszinten a négy tanterem megmaradna, amelyhez további
négyet építenének, melyből kettő tornaterem, kettő szaktanteremként funkcionálna. A felső szinten
pedig osztott csoportos idegennyelvi tantermek, vizesblokk és kötelező zsibongó kerülne kialakításra.
A fentiekben elmondottakat az épület terveiről készített képekkel illusztrálta.
Amennyiben az első körön túl jut a pályázat azt követően lehet –külön szerződés megkötése után – az
engedélyezési és egyéb terveket elkészíteni bármelyik iskola vonatkozásában.
Várfi András polgármester megköszönte a Tervező úrnak a tájékoztatást, majd hangsúlyozta a
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános iskola vonatkozásában a megépítésre tervezett tornaterem
elsődlegesen a gyermekek testnevelését szolgálja. Információi szerint, abban az esetben, ha az iskola a
pedagógiai programját megváltoztatja, úgy lehet önálló tornatermet építeni. Mi azt szeretnénk, ha a
kistérségi iskolában sporttagozat indulna, ami által nagyobb lehetőséget biztosítanának a
gyomaendrődi szülőknek, gyerekeknek.
Megkérdezte a képviselőket, az érdeklődőket van e kérdésük a Tervező úrhoz.
Kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy elsőként a határozati javaslat I. pontjáról
szavazzanak, amely a Kis Bálint Általános Iskola fejlesztésére benyújtandó DAOP pályázatról szól.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
313/2007. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által a Dél-alföldi Regionális Operatív Program keretében az alapfokú nevelésioktatási intézmények és gimnáziumok beruházásainak (infrastruktúra és eszközfejlesztés)
célirányos támogatására kiírt pályázati felhívás alapján a Kis Bálint Általános Iskola
fejlesztése érdekében.
Önkormányzatunk a saját forrást, az átalakítás költségeinek 10%-át, 20 000 EFt a 2008. évi
költségvetéséből biztosítja.
A beruházás költsége (100%):
Igényelt támogatás (90%):
Saját erő (10%):

220 000 EFt
200 000 EFt
20 000 EFt

A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. január 2.
Felelős: Várfi András polgármester
Ezt követően a határozati javaslat II. pontjáról kérte a képviselők döntését, amely szerint a Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola fejlesztésére kívánnak pályázatot benyújtani a DAOP keretében.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
314/2007. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által a Dél-alföldi Regionális Operatív Program keretében az alapfokú nevelésioktatási intézmények és gimnáziumok beruházásainak (infrastruktúra és eszközfejlesztés)
célirányos támogatására kiírt pályázati felhívás alapján a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola fejlesztése érdekében.
Önkormányzatunk a saját forrást, az átalakítás költségeinek 10%-át, 20 000 EFt a 2008. évi
költségvetéséből biztosítja.
A beruházás költsége (100%):
Igényelt támogatás (90%):
Saját erő (10%):

220 000 EFt
200 000 EFt
20 000 EFt

A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. január 2.
Felelős: Várfi András polgármester
2. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2007. évi I-III. negyedéves pénzügyi beszámolója
Várfi András polgármester elmondta a beszámolót valamennyi bizottság megtárgyalta, és elfogadásra
javasolta a képviselő-testület számára.
Megkérdezte, van e kérdés, hozzászólás.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
315/2007. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat I- III. negyedévi
beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) Gye.
Kt. rendelet módosítása
Várfi András polgármester elmondta, a rendelet-tervezetet az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi, valamint a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság tárgyalta, és annak megalkotását javasolta a képviselő-testületnek.
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
33/2007. (XI. 7.) Gye. Kt. Rendeletét
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) Gye. Kt.
rendeletének módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gyomaendrőd környezeti állapota további
romlásának megakadályozása - lehetőségeinek figyelembevételével - az itt élő lakosok, a környezeti és
természeti értékeink, a környezet minőségének megóvása és továbbfejlesztése érdekében a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, továbbá testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1. § A 11/2007. (II. 26.) Gye.Kt. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. § (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép.
”(3) A támogatás mértéke a támogatható költségek önerő feletti része, maximum azonban a tárgy évet
megelőző évben az egyesület érdekeltségi területéről befolyt építményadó összege. A 3. § (1)
bekezdés k) pontjában foglalt beruházás esetén a támogatás mértéke maximum a tárgyévet megelőző
évben az egyesület érdekeltségi területéről befolyt építményadó összegének 150%-ában határozható
meg.
2. § A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Gyomaendrőd Város közigazgatási területén lévő holtágak környezetében megalakult
környezetvédelmi egyesületek a tárgyévi környezetvédelmi célú kiadásainak, illetve közmű
beruházásainak részbeni fedezetére az alábbi szabályok szerint pályázhatnak.”
3. § E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2007. október
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2007. november hó 7. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2007. november 7.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
4. Napirendi pont
Beszámoló a „a Polgármesteri Hivatalban az önkormányzati vagyon nyilvántartása, számbavétele.
A vagyonnal való gazdálkodás szabályszerűsége, célszerűsége. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott
önkormányzati vagyon bemutatása„ tárgyú belső ellenőrzés megállapításairól. Az önkormányzat
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003.
(VI. 5.) KT rendelet módosítása
Várfi András polgármester elmondta, az előterjesztést a Humánpolitikai Bizottságon kívül
valamennyi bizottság megtárgyalta. Megkérdezte, van e kérdés, észrevétel a témával kapcsolatban.
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
34/2007. (XI. 7.) Gye. Kt. Rendeletét
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól 14/2003. (VI. 5.) KT rendelet módosításáról és kiegészítéséről
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 79. §ának b) pontjában, valamint a 80. §-ának (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja.
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló Vagyonrendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 3. § (3)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (3) A vagyonleltár az önkormányzati vagyont, törzsvagyon, ezen belül forgalomképtelen és
korlátozottan forgalomképes vagyon, valamint egyéb vagyon (forgalomképes vagyon) bontásban, az
egyes vagyontárgyak közül az ingatlanokat és vagyoni értékű jogokat tételesen, mennyiségben, és
pénzértékben, az ingó vagyontárgyakat vagyonkezelőnként összesített mérleg szerinti értéken veszi
számba.”
2. § A Vagyonrendelet 3. § kiegészül az alábbi (8) bekezdéssel:
„(8) Az ingatlan valós állapotában, értékében bekövetkezett változást, új ingatlan létrejöttét, illetve a
vagyonban bekövetkezett csökkenést, az adott vagyontárgy kezelője, üzemeltetője, az önkormányzat
intézménye, a hivatal érintett osztályai, valamint az önkormányzat megbízásából eljáró vagyonkezelő,
illetve beruházó, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a változást dokumentáló
irat(ok) másolatának csatolásával együtt köteles jelenteni az ingatlan kataszter vezetésével megbízott
személynek.”
3. § A Vagyonrendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület gyakorolja, ezt a jogát szerveire és az önkormányzati
vagyonkezelőkre e rendelet szerint ruházza át.
Az önkormányzat vagyonkezelő szervei:
a) Polgármesteri Hivatal,
b) Az önkormányzat költségvetési intézményei,
c) Ingyenes használók használati szerződés alapán,
d) Viszterhes szerződés alapján vagyonkezelő szervezetek.
4. § A Vagyonrendelet II. fejezetének Önkormányzati vagyon ingyenes átengedése cím
rendelkezéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Önkormányzati vagyon ingyenes átengedése
13. § (1) A Képviselő - testület az önkormányzat intézményei részére a működésükhöz szükséges
vagyon használati jogát a feladat ellátásához szükséges mértékben biztosítja.
(2) Az önkormányzat intézményei használati joguknál fogva a tulajdonostól elvárható gondossággal
jogosultak és kötelesek a vagyon rendeltetésszerű használatára, működtetésére, fenntartására,
hasznosítására, a vagyonhoz fűződő közterhek viselésére, és kötelesek a használatukban lévő vagyon
számviteli előírások szerinti nyilvántartására és adatszolgáltatásra.
(3) Az önkormányzat intézményeitől a vagyoni eszközök hasznosításának jogát a Képviselő-testület
megvonhatja, illetve korlátozhatja.
(4) Az önkormányzat intézményeinek joga a használatukban lévő ingatlanok, ingók és egyéb javak
hasznosításával - az alaptevékenységet nem sértő, és kizárólag az intézmény bevételeit növelő bevételszerző tevékenységet folytatni.
(5) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant az intézmény vezetője egy évig terjedő időtartamra
jogosult bérbe vagy használatba adni. Egy éven túli bérbe vagy használatba adáshoz az illetékes
szakbizottság javaslata alapján Képviselő-testület hozzájárulása szükséges.
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(6) A bevételszerző tevékenység eredményességéért és jogszerűségéért az önkormányzat
intézményének vezetője felel.
(7) Az intézmény, ha az önkormányzat másként nem rendelkezik a bevételszerző tevékenységből
származó eredményeit köteles visszaforgatni az alaptevékenység ellátását szolgáló kifizetések
teljesítésére.
13/A. § (1) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyakat a Képviselő-testület döntése vagy
törvényi kötelezettsége alapján adhatja ingyenes használatba.
(2) Az ingyenes használatra vonatkozóan használati szerződést kell kötni. A használati szerződést e
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az ingyenes használat során bérleti jogviszony nem jön létre, bérleti díjat fizetni nem kell.
(4) Az ingyenes használónak az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő
tényleges költségek, a használt területtel arányos részét meg kell térítenie.
(5) A használót az ingatlan rendeltetésszerű használatával kapcsolatosan az alábbi főköltségek
terhelik:
a) az általa használt helyiségek (ingatlanok vagy ingatlanrészek) rendeltetés szerű használata,
állagának megóvása, belső felújítása és karbantartása;
b) a közös használatú helyiségek közüzemi díjai a használó és a használatba adó között létrejött megállapodás alapján;
c) az általa használt helyiségek közüzemi díjai;
d) A Képviselő-testület az ingyenes használatba adásról hozott döntésében az előző pontokban
meghatározottakon felül további költségek viselését is előírhatja a használó részére.
(6) Az (1)-(5) bekezdésekben nem szabályozott részekről a szerződő felek szabadon rendelkezhetnek.
5. § A Vagyonrendelet 14. § kiegészül a következő (5)-(6) bekezdésekkel:
„(5) Az önkormányzat vagyonkezelő szervei jogosultak:
a) A kezelésükben lévő vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznának szedésére, a
birtokvédelemre.
b) A közszolgáltatásban nélkülözhető vagyontárgyak meghatározott időre történő bérbeadására, egyéb
hasznosítására.
c) A kezelésükben lévő ingó vagyontárgyak e rendeletben szabályozott módon történő elidegenítésére.
d) A vagyontárgyak megterheléséhez a képviselő- testület engedélye kell.
e) A vagyonkezelő szervezetek kötelesek a kezelésükben lévő vagyontárgyak fenntartásával,
üzemelésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatokat normatív bevételeikből, a
hasznosításból és a felmerülő támogatásokból származó bevételek terhére ellátni.
f) A vagyonkezelő szervek vezetői a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról az éves
zárszámadás keretében kötelesek számot adni.
g) A polgármester és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a vagyonkezeléssel megbízott szervek
vezetőit e feladatuk ellátásáról rendszeresen, külön is beszámoltathatják.
(6) Az önkormányzat a vagyonkezelői jogot visszterhes vagyonkezelői szerződéssel adja át a vagyon
kezelőjének.
6. § A Vagyonrendelet 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A haszonbérletbe adható ingatlanok éves bérleti díját művelési áganként, belterületre és
külterületre bontva a Képviselő-testület határozza meg.
Az 5 évet meg nem haladó idejű bérbeadás szerződésenként:
a) 1.000.000.- Ft éves bevétel értékhatárig a polgármester,
b) 1.000.000.- Ft - 2.000.000.- Ft éves bevétel értékhatárig Városfenntartó Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság,
c) 2.000.000.- Ft éves bevétel értékhatár felett az illetékes szakbizottság javaslata alapján a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik.”
7. § A Vagyonrendelet 1. számú mellékletként kiegészül e rendelet 1. számú mellékletével:

365

Záró rendelkezés
8. § E rendelet a 2008. január 1. napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2007. október

Várfi András
Dr. Csorba Csaba
Polgármester
jegyző
E rendelet 2007. november hó 7. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2007. november 7.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. számú melléklet a 34/2007. (XI. 7.) Gye. Kt. rendelethez
Használati szerződés
Mely létre jött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.,
adószáma: 15346614-2-04, képviseli: ……………………………….. polgármester mint használatba
adó;
Másrészről (név),………………….…………………(lakcím/székhely)……….………………
………...………………………….……………………………...…(adószám/adóazonosító jel)
……….………………… (jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetén képviselő
neve)……………………………. mint használó az alábbi feltételek mellett:
1. A használatba adó a Vagyonrendelet 13/A. § (2) bekezdése alapján használatba adja a
…………………….hrsz-ú,
természetben
a……………………………
…………………………………………………… szám alatti ingatlanát a használónak.
2. A használati szerződés határozott/határozatlan időre szól. Határozott idő esetén:
……………………………………………………………………….
3. A használó a használatában lévő vagyont jó gazda módjára köteles használni, köteles a vagyon
állagát, és értékét megóvni.
4. Az ingatlan használata ingyenes, használatáért az használatba adó díjat nem követelhet.
A jelen szerződés alapján fennálló jogviszonynak megfelelően a használó a következő
tevékenységekre használhatja az ingatlant:
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
5. A használó az ingatlant csak rendeltetésének megfelelően használhatja. Az ingatlan használatának
jogát másnak csak a használatba adó hozzájárulásával, általa meghatározott ideig adhatja át.
6. A használó a használatba adóval történő megállapodása alapján a következők szerint köteles
viselni az ingatlan használatával járó költségeket, közüzemi díjakat:
6.1. Közös használatú helységekkel összefüggésben felmerülő díjak:
Használatba vevő
Használatba adó
Víz- csatornadíj
Elektromos ellátás díja
Rovar és rágcsálóirtás díja
Szilárd hulladék szállítási díja
Gázszolgáltatás díja
Egyéb díjak
6.2. Saját használatból származó közüzemi díjak
Használatba vevő
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Használatba adó

Víz- csatornadíj
Elektromos ellátás díja
Szilárd hulladék szállítási díja
Gázszolgáltatás díja
Kábel televízió díja
Telefon díja
Internet szolgáltatás díja
Kéményseprő díj
Egyéb Díjak
6.3. Az előző két költség-csoport egyikébe sem tartozó díjak:……………………………
………………………………………………………………………………………….
7. A használót megilleti a birtoklási, használati és hasznosítási jog, de nem illeti meg a ingatlan
feletti rendelkezési jog. Ennek megfelelően az ingatlant nem idegenítheti el, és nem terhelheti
meg.
8. A használó speciális kötelezettsége, hogy az ingatlanon belső felújítási és a karbantartási
munkálatokat a használó köteles elvégezni a használatba adó egyidejű írásbeli/szóbeli
tájokoztatása mellett. A munkálatok elvégzésének költségei a használatba vevőt terhelik.
9. A vagyonkezelő szervezet köteles a használatba vett vagyon használatából, működtetéséből
származó bevételeit, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait nyilvántartani. Erről a
szerződéskötést követő évtől kezdve minden évben a használatba adónak beszámolni.
10. A használatba adót indokolt esetben a használatba adott ingatlan, helység(ek) állagának megóvása
érdekében megilleti az a jog, hogy rendkívüli beszámolót kérjen, melynek keretében a használó
tájékoztatót ad a vagyon állagáról, állagsérelem esetén annak elhárítási, vagy megelőzéséről a
használó köteles gondoskodni.
11. A szerződés megszűnik:
11.1. a szerződés határozott idejének lejártával,
11.2. felmondással.
12. A szerződést a használatba adó az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8 munkanapon belül
felmondhatja, ha
12.1. a használó a rendelkezésére bocsátott helységben nem az ingyenes használatra jogosító
tevékenységet végzi
12.2. a használó a 6. pontban meghatározott költségeket nem fizeti meg,
12.3. a használó a szerződésben vállalt, vagy a jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét nem
teljesíti,
12.4. a használó a használt helységeket, a közös használatra szolgáló helységeket, illetőleg az
ehhez tartozó területet rongálja, vagy rendeltetés ellenesen használja vagy nem a jó gazda
gondosságával bánik a használatába adott ingatlannal.
13. A szerződést a használó 8 munkanapon belül írásban mondhatja fel.
14. A szerződés megszűnésekor a használó köteles elszámolni az ingatlan használatából származó
hasznokkal és költséggel. Az elszámolásból eredő kárért a polgári jog általános szabályai szerint
felel.
15. A felek között felmerülő vitát a felek elsősorban kölcsönös egyességgel igyekszenek rendezni.
16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben, a 14/2003. KT
rendeletben, valamint az önkormányzatok vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
jogszabályokba foglalt előírásokat alkalmazzák.
Kelt: Gyomaendrőd, 200 . ……………… hó ……-n
Használatba adó

Használó
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5. Napirendi pont
A Térségi Szociális Gondozási Központ önköltség számítása a 2008. évi térítési díjak
megállapításához
Várfi András polgármester ismetette az előterjesztés lényegét, amely szerint az intézmény elkészítette
az önköltség számítását, valamint a jövő évre megállapítandó térítési díjakat. A térítési díjak
rendeletben történő meghatározásához az intézményt működtető intézményi társulás képviselőtestületeinek egyetértése szükséges.
Megkérdezte a képviselőket, az intézmény vezetőjét van e szóbeli kiegészítés, kérdés a napirendi
ponthoz.
Hangya Lajosné bizottsági elnök észrevételezte, hogy a bizottsági anyaghoz képest más számokat
tartalmaznak az egyes intézményegységekre kiszámított önköltségek. Alapvetően reálisnak tartotta
ezeket a számokat, viszont felhívta a testület figyelmét, hogy ezen költségek meglépésével nagyon
óvatosan kell majd bánni, ugyanis egy eléggé drasztikus emelésre készül az intézmény. Például az
Őszikék és a Rózsakert Idősek Otthona vonatkozásában a térítési díj növekedés 35.8 %, a Szent Imre
Idősek Otthonában 14,3 % az Őszi Napsugár Idősek Otthonában pedig 54,1 % lenne. Természtesen
tisztában van azzal, hogy a kormányzat kevesebb pénzt oszt le az önkormányzatoknak ezen feladatok
ellátására, egyre inkább a házi segítségynújtást akarják előtérbe helyezni. Ettől függetlenül
számolnunk kell azzal, hogy amennyiben ezt a %-os mértékű növekedést meglépjük az Őszikék és a
Rózsakert Idősek Otthonánál, sokan ott fogják hagyni az otthont. Nem szólva az emelt szintű
ellátásról, amelyre nem vonatkozik a szociális törvény, csak a terhelhetőség 80 %-ig kell az
ellátottaknak térítési díjat fizetni. Félő, hogy az új Rózsakert Idősek Otthona ki fog ürülni.
Megkérdezte, számolt e az intézmény a nyugdíjviszonyokkal, 4.5 % os nyugdíjemelést irányzott elő a
kormány, ami nyilván nem fogja fedezni a közel 60 %-os térítési díj emelést. Mind az intézménynek,
mind pedig az önkormányzatnak át kell gondolni, hogy ha fenn akarja tartani az idős ellátást ezen a
szinvonalon, akkor vagy drasztikusan meg kell, hogy emelje a térítési díjat, vagy az önkormányzat
lényegesen magasabb támogatást kell, hogy nyújtson az intézménynek.
Ezt nagyon át kell gondolni, mert az idős ellátás nagy felelősség. Ugyanakkor azt is át kell gondolni,
hogy a nermrégiben végrehajtott átminősítéssel sok lakó úgy gondolta,hogy nem kéri az egyszeri
hozzájárulás időarányos részének a visszafizetését, hanem azt ott hagyja az intézménynél, a bővítés,
fejlődés céljából, éppen ezért sem tartaná etikusnak egy ilyen mértékű emelésnek a meglépését.
Minden lehetőséget, és megoldást meg kell keresni annak érdekében, hogy az önköltséget minél
jobban le tudják szorítani, ne kelljen ilyen mértékű emelést végrehajtani.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, önköltség számítású az intézményi térítési díj alapja. Az
önköltség számítás elemei a bérköltség, rezsi és egyéb költség. Ezek alapján áll össze az intézményi
térítési díj mértéke. A testület jelen esetben sok mindent mérlegelhet, azonban azt a jogszabályt nem
tudja megváltoztatni, aminek az alapja az, hogy az intézményi térítési díj az önköltség számításon
alapszik. Természtesen ezen díjak mértékét nagymértékben befolyásolja az állami noramtíva mértéke.
Jelen önköltség számítás azon a normatíván alapszik, ami a költségvetési koncepcióban megjelent.
Gyakorlatilag az intézmény most nem tett mást, mint egy féléves csúszással elkészítette azt az
önköltség számítást, ami alapján az egyes intézményi egységek tekintetében meghatározta az térítési
díj összegét. Tehát ebben a tekintetben a testület befolyásolási lehetősége nagyon csekély és igazán
nincs is meg. Azon lehet vitatkozni, hogy ez az önköltség számítás jó, vagy nem jó, de a táblázatokból
az látható, hogy az a realitásokon alapszik. Az természetesen más kérdés, hogy a képviselő-testületnek
felül kell vizsgálni a szociális ellátási koncepcióját, hiszen maga az állami szabályozás is afelé mutat,
hogy a bentlakásos intézményi ellátást csökkenteni kívánja és a házi gondozás felé próbálja
elmozdítani a szolgáltatókat, ami lényegesen kisebb költséggel jár.
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Összegezve; ettől az önköltség számítástól a képviselő-testület nem térhet el, hiszen az azokon a
kiadási nemeken és bevételeken alapszik, ami az intézmény könyvelésében megállapítható.
Természetesen ez további problémákat fog felvetni, amivel igazán a költségvetés tárgyalásakor fognak
majd szembesülni, - azt a költség, ami az állami normatívából, személyi térítési díjból és egyéb
bevételekből nem térül meg az intézménynél, azt az önkormányzatnak kell biztosítani. Tehát ez
mindenképpen egy költségvetési növekményt jelentene, hiszen a személyi térítési díj számításának
módja jogszabályban lehatárolt.
Megítélse szerint ez az önköltség számítás a jogszabályon alapszik, azoknak megfelelő, amelyhez
történik aztán a térítési díj és személyi térítési díj megállapítása. Ettől a számítási módtól az
önkormányzat nem térhet el. Nyilván keletkezhetnek feszültségek ebben a kérdésben, és elmondható,
hogy az önkormányzat a bentlakásos gondozás területén lényegesen több feldatot vállalt, amit a
jelenlegi normatívák, és nem az akkori, indokolttá tesznek. Az más kérdés, hogy ilyen rövid időn belül
ilyen drasztikusan változik az állami normatív támogatás.
Az emlet szintű ellátás tekintetében, ha az önkormányzat ennek fenntartására törekszik, úgy adott
esetben a szolgáltatás szinvonalán kell javítani, és olyan ellátást kell biztosítani, ami érdekeltté teszi a
bentlakókat abban, hogy ott maradjanak.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő csatlakozott Hangya Lajosné képviselő asszony véleményéhez,
irrreálisan magasnak tartja ezt az emelést, függetlenül attól, hogy ez egy államilag előirányzott emelés.
A nyugdíj értékének növekedése és az infláció nem egyenes arányú, de ismerve a jelenlegi nyugdíjak
összegét elmondható, hogy nincsnek túlfizetve a nyugdíjasaink. Akkor, amikor egy bentlakónak a
nyugdíjának 80 %-át ki kell fizetni, nem marad pénze arra, hogy ha például dohányzik, cigarettát
tudjon venni. Az emelést követően pedig még kevesebb marad, gyakorlatilag mindenről le kell
mondaniuk. Még ha adott esetben ki is jönnének az otthonból, sokak számára már nincs onnan kiut.
Sokak nem azért kerülnek oda mert oda kívánkoznak, hanem mert a helyzete a család helyzete nem
engedi meg, hogy otthon tudják tartani, ápolni. Ha már ekkora összeget elkérnek egy gondozottól,
akkor annak minőségi ellátást kellene adni, ami ne csak az ott dolgozók lelkiismeretes munkájában
kell, hogy megnyilvánuljon, hanem a megfelelő körülményeket is biztosítani kellene.
Mindenképpen szükségesnek tartotta, hogy a képviselő-testület helyszíni bejárást tartson az
intézményi egységekben, megismerjék az ottani körülményeket.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva hangsúlyozta, a a személyi térítési díj és az intézményi térítési díj
elválik egymástól. A személyi térítési díj az idős mindenkori nyugdíjához igazodik. A nyugdíj 20 %-át
kell zsebpénzként biztosítani, és ha a személyi térítési díj nem fedezi az intézményi térítési díj
összegét és az a normatívából sem térül meg, abban az esetben a többlet kiadásokat az önkormányzat
viseli el. Tehát az önköltség számítás emelkedése nem jelenti azt, hogy az idősek zsebpénz nélkül
maradnának, vagy a napi szükségleteiket biztosító zsebpénzt ne kapnák meg és ne tudnának
gondoskodni a saját fenntartásukról. Ezt a rendszert nem az önkormányzat találta ki, hanem
megváltozott az a jogszabályi háttér, ami alapján a térítési díjakat meg kell határozni. Ennek alapja az
önköltség számítás, amit az intézmény elfogadott. Tehát abban az esetben, ha bármi kifogás van az
önköltség számítással szemben, azt az előterjesztés során kell megvitatni, hiszen értelem szerint az
intézményi térítési díjak meghatározására későbbiek folyamán vissza tér a képviselő-testület, ahol
majd be lehet mutatni, hogy a gondozottak esetében a személyi térítési díjak hogyan alakulnak,
hogyan változnak.
Várfi András polgármester elmondta, jelen előterjesztésben szereplő önköltség számítás egy alap adat
a térítési díjak megállapításához. Amennyiben ezek az adatok megfelelőek, úgy a testületnek dönteni
kell, hogy milyen mértékben kívánja a gyomaendrődi időseket támogatni. A helysziní bejárást valóban
meg kell ejteni, körül kell nézni az intézményben, hiszen van még javítani való ezen a téren. A jövő
évi költségvetés tárgyalásánál el kell dönteni, hogy milyen mértékben kívánják ezt a feladat ellátását
megtámogatni. Jó lenne azonban, ha a szociális érzékenységen kívül azt is összefüggésében látnánk,
hogy az önkormányzat bevételei, forrásai hogyan alakulnak, mit tesznek lehetővé. Lánti kell, hogy
egyre inkább megszorítás van ezen a területen is, csökken az állami normatíva. A jelenlegi kormányzat
elvonja erről a területről a pénzt, mi pedig nem tudunk mást tenni, mint hogy kiegészítjük az
önkormányzat költségvetéséből.
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Megítélése szerint ez az önköltség számítás megfelelő, ami a jövő évi térítési díjak megállapításának
alapja.
Mraucsik Lajosné intézményvezető el kívánta mondani, hogy az előterjesztett önköltség számítást a
2007 év I. félévi számadatai támasztják alá. A számítást megelőzően előzetes felmérsét készítettek az
ellátottak jövedelmi viszonyait illetően, amibe már a novemberben esedékes 4 %-os nyugdíjemelést is
belekalkulálták. A jelenlegi térítési díjhoz viszonyítva a jövedelmek alapján az ellátottak
fizetőképessége 95-97 %, ami az önköltség alapján kiszámított térítési díjakra vonatkoztatva,
átlagosan 13-15 %-al csökken, abban az esetben, ha az ellátott egy havi rendszeres jövedelmét veszik
alapul. A szociális törvény lehetőséget ad arra, hogy az idős egy havi jövedelméből, a mindenkori
legkisebb öregségi nyugdíj 20 %-a kell, hogy megmaradjon zsebpénznek. Az erre vonatkozó
számításokból látható, hogy ha a törvény szerinti 20 % marad az időseknek, akkor a fizetőképesség
valamelyest csökken, 90 % körüli lenne. Természetesen tovább vizsgálják, hogy hogyan tudnák az
önköltséget tovább csökkenteni.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő hangsúlyozta, nem a 20 %-al van probléma, hanem azzal, hogy ha
egy bentlakónak csak 60-70.000 Ft a nyugdíja, úgy annak 20 %-a nem elég semmire.
Dr. Csorba Csaba jegyző felhívta a képviselők figyelmét, hogy az önköltség számításra vonatkozó
szabály 2007. január 1-től lépet hatályba, amely rendelkezés szerint, a személyes gondoskodás körébe
tartozó szociális ellátások térítési díja – intézményi tértíési díj- a szolgáltatási önköltség és a normatív
állami hozzájárulás különbözőte. Tehát, ahogy csökken az állami normatíva, ennek megfelelően
változik a térítési díj összege. Véleménye szerint igazán ez a jövő évi költségvetésben fog problémát
jelenteni, ezért is kell most erről az önköltség számításról beszélni, dönteni, hiszen ez meg fogja
határozni az intézmény 2008 évi önkormányzati támogatását. Éppen ezérti szükség lesz az intézményi
struktúra áttekintésére.
Dezső Zoltán szomorúnak tartotta, hogy annak idején az önkormányzat – bizonyos normatíva
számítások mellett -felépített egy olyan intézményt, amiért kitüntetést is kapott a város. Most pedig
ott tartanak, hogy dönteni kell a város idősei felett, akik egy részének majd arra sem lesz elég pénze,
hogy eltemessék. Jelenleg ott tartanak, hogy az állami normatíva csökken, az idősek nyugdja nem
emelkedik, a rájuk nehezedő teher nő, a munkanélküliség helyzete nem javul a településen. Kétségek
közé vannak állítva azok a döntéshozók, akik a mostani testületben helyet foglalnak, hogy hogyan
tudnak majd egy ekkora intézményt fenntartani, működtetni, és hogyan felelnek meg azoknak a
feltételeknek, amit annak idején a pályázat feltételeiként megszabtak. A pályázatban akkor az is le volt
írva, hogy ezt az épületet meddig kell olyan szinten – emeltszinten – működtetni, ami befolyásolja azt
a döntésti is, hogy mikor lehet ezen változtatni. Mindez a jövő évi költségvetés tárgyalásánál elég
nehéz teherként fog megjelenni. Tapasztalata szerint az az emelt szintű ellátásnak nevezett működés
messze nem követi azt a szintet, ami annak idején elindult, a támogatási szerződésbe van foglalva,
amit a bentlakók joggal elvárnának. Igen is valamennyi képviselő tegyen látogatást az intézményben,
és hallgassák meg azokat az időseket, akik felett most döntenek, és nézzék meg, hogy milyen
körülmények között működik most az az intézmény, amely hamarosan jelentős önkormányzati
támogatást fog majd igényelni.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, véleményeket. Kétségtelen, hogy sok a
javítani való, hangsúlyozta azonban, hogy az emeletszintet nem kívánják visszaminősíteni.
Lezárta a témát, majd felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadására, amely szerint az
önköltség számítást, a 2008 évi térítési díjak megállapításához elfogadják.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
316/2007. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Térségi Szociális Gondozási Központ
önköltségszámítását, a 2008. évi térítési díjak megállapításához, elfogadja és a számítás
alapján szükséges változtatásokat - a fizetendő térítési díjak rendeletben történő
meghatározásához - a vonatkozó rendelet módosításakor figyelembe veszi.
Határidő: 2007. november 29.
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző
6. Napirendi pont
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2007/2008-as tanévre beiratkozott tényleges
tanulólétszáma
Várfi András polgármester a napirendi pont kapcsán hangsúlyozta, hogy a művészetoktatást a
közeljövőben nem tudja azon a szinten fenntartani a város, mint évekkel ezelőtt.
Megkérdezte a képviselőket van e kérdés, hozzászólás.
Hangya Lajosné bizottsági elnök el kívánta mondani, hogy az intézmények fenntartásánál mára az
jelent gondot, hogy a kormányzat a falusi, kisvárosi intézményeket is a nagyvárosok, a kiemelt
városok kategóriájához hasonlítja. Ennek megfelelően preferálta az egyes feladatellátásokat, adta
hozzá a normatívát. Nyilván, hogy az önkormányzatok is az adott pénzügyi kereteik között, igyekeztek
a feladatellátást megoldani, kihasználni a lehetőségeket, bővíteni az intézményeiket. Mi is ezt tettük a
megelőző években, toldoztuk az idősek otthonát, és a művészetoktatási intézményt. Mára viszont a
konvergencia program következményeként a kormányzat ugyan úgy elveszi a kisvárosoktól és a
nagyoktól is a lehetőséget, mint a vállalkozói szférától. A gond csak az, hogy a jövedelmi viszonyok
jelentősen eltérnek a kis és nagyvárosok között. Addig, amíg például Budapesten egy idősek
otthonában lakó nyugdíjasnak 500.000 Ft a nyugdíja, nálunk ez alig éri el a 60.000-70.000 Ft-ot.
Nyilván, hogy így a megemelkedett térítési díj megfizetése nem okoz akkora gondot egy pesti
nyugdíjasnak, mint egy Gyomaendrődinek. Mindez oda fog vezetni, hogy az évek alatt elért fejlődés a
kisvárosokban teljesen vissza fog fejlődni. A kormányzatnak ezt kellene megérteni, és nem szabadna
engedni a vidék „leépülését”, nem azonos mércével kellene mérni a nagyvárosokkal.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a
határozati javaslatról, a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a határozati javaslatban
felsorolt csoportszámok indítását engedélyezzék a 2007/2008-as tanévben.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
317/2007. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szeptemberi beiratkozást
követően a tényleges létszámadatok ismeretében a 2007/2008. tanévben a Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben az alábbi csoportszámok indítását engedélyezi:
-

Tánc tagozat
Képzőművészet
Zene tagozat
Bábművészet
tagozat

2 csoport
9 csoport
14 csoport
3 csoport

Határidő: azonnal
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7. Napirendi pont
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2006/2007. tanévről szóló beszámolója
Várfi András polgármester elmondta, az iskola a törvényben előírt kötelezettségének eleget téve
átfogó beszámolót adott a fenntartónak az elmúlt tanévben végzett tevékenységéről. A maga részéről
amellett, hogy a beszámolót jónak és tartalmasnak ítélte meg, hiányolt egy összefoglalót.
Hozzászólás, vélemény a beszámolóval kapcsolatban nem hangzott el, a képviselő-testület 16 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
318/2007. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr Kovács Béla a
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetőjének beszámolóját
a 2006/2007. tanévről.
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
Beszámoló a város egészségügyi helyzetéről
Várfi András polgármester elmondta, Dr. Gedei Margit az intézmény igazgató főorvosa a
beszámolójával tájékoztatást adott a város egészségügyi helyzetéről, az ellátást szolgáló alap és
szakorvosi tevékenységről és az elmúlt két évben bekövetkezett változásokról.
A beszámolót valamennyi bizottság megtárgyalta és javasolta a képviselő-testületnek annak
elfogadását.
Megkérdezte az intézmény vezetőjét van e szóbeli kiegészíteni valója.
Hozzászólás az érintett és a képviselők részéről nem volt, a képviselő-testület egyhangú 17 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
319/2007. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Dr. Gedei Margit igazgató
főorvosnak a város egészségügyi helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvos álláshelyre pályázati kiírás
Várfi András polgármester elmondta, mint ismeretes a képviselő-testület döntött arról, hogy az
intézményt változatlan formában működteti tovább, valamint a megüresedő igazgató főorvosi állásra
pályázatot ír ki. A pályázati kiírás a jogszabályoknak megfelelő formában kerülne kiírásra az
előterjesztésben foglaltak szerint. Dr. Gedei Margit igazgató főorvos vállalta, hogy a pályázati eljárás
lefolytatásáig ellátja az intézményvezetői feladatokat, melyet ezúton is megköszönt.
Felkérte a képviselőket, hogy a pályázati kiírást hagyják jóvá.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
320/2007. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5500 Gyomaendrőd
Szabadság tér 1.) Pályázatot hirdet a Városi Egészségügyi Intézmény Igazgató főorvos
magasabb vezető beosztására,
Heti 20 órában.
Pályázati feltételek:
1. Munkahely: Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd Hősök út 57.
2. Beosztás: Igazgató főorvos (egészségügyi közintézmény vezető)
3. Ellátandó feladatok:
- Az intézmény irányítása, az alapító okiratban meghatározott szakfeladatok
működtetése
- A kötelezően ellátandó alapellátással kapcsolatos koordinációs teendők
ellátása
- Az éves költségvetés elkészítése
- Munkáltatói feladatok ellátása az intézmény dolgozói vonatkozásában
- A munkaköri leírásban meghatározottak végrehajtása
- Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában az intézményi szabályzatok
jóváhagyása
- Mind az, amit a jogszabály az igazgató kizárólagos hatáskörébe utal
Az egészségügyi és egyéb, az intézményt érintő jogszabályok és utasítások
végrehajtása
4. Képesítés: a 13/2002. (III.28.) EüM. rendelet 1. §-ban meghatározott
Előnyben részesül az intézmény szakellátásához kapcsolódó végzettséggel rendelkező.
5. Bérezés: Az 1992. évi XXXIII. tv. szerint.
6. A vezetői megbízás ideje: 5 évre szól, 2008. január 1-től, 2012. december 31-ig.
7.
A pályázat benyújtásának határideje: Az Eü. Közlönyben való megjelenéstől
számított 30 nap.
Helye: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.
Elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követő 30 nap.
A pályázatot 2 példányban kell benyújtani, melyhez csatolni kell: részletes szakmai önéletrajz,
az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, végzettséget igazoló okiratok hiteles
másolata, 3 hónaptól nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, személyes adatok kezelésére
vonatkozó nyilatkozat.
Az intézményről érdeklődhet: Várfi András polgármester tel: 06/66/386-122
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
Egészségügyi szolgáltató váltás, a krónikus betegellátásban
Várfi András polgármester ismertette az előterjesztést, amely szerint a háziorvosok többségének
szakmai véleménye alapján a képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a jövőben a
krónikus betegellátás tekintetében a szarvasi Szakorvosi Kft. ápolási intézetéhez kíván tartozni.
Megkérdezte a képviselőket, a véleményező bizottság elnökét, van e kérdés, kiegészíteni való.
Dr. Gedei Margit igazgató főorvos elmondta, a felügyelő tanács – melynek személye is tagja –
legutóbbi ülésén a főigazgató úr nem igazán vette jó néven, az önkormányzat ez irányú szándékát.
Elmondása szerint a békéscsabai krónikus osztály így sem nem kihasznált, egyéb az aktív beteg ellátás
tekintetében pedig Gyomaendrőd Békéscsabához tartozik.
Dr. Palya József képviselő, mint háziorvos el kívánta mondani, hogy szarvasi intézettel sokkal
kedvezőbbek a tapasztalatai, mint a békéscsabaival. Velük hamarabb el tudta intézni a
betegelhelyezést.
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Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati
javaslat elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
321/2007. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosok többségének
szakmai véleményére alapozva kinyilvánítja, hogy a jövőben a krónikus betegellátás
tekintetében a Szarvasi Szakorvosi Kft. Ápolási Intézetéhez kíván tartozni.
A képviselő-testület felkéri Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a
beutalási rend módosítása tárgyában, az ÁNTSZ illetékes regionális intézeténél járjon el.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
11. Napirendi pont
Gyomaendrőd 3. számú fogorvosi körzet működtetési jogának átruházása
Várfi András polgármester elmondta, a SINE DOLORE Fogszakorvosi betéti társaság képviselője
Dr. Csizmadia Tamás fogorvos a 2007. szeptember 14. napján kelt átiratában bejelentette, hogy 2007.
december 1. napjával a gyomaendrődi, 3. számú fogorvosi körzet működtetési jogát (praxisjog) eladja.
A működtetési jogot Dr. Biczó Virág Mária fogorvos veszi meg, így ettől a naptól kezdődően a
fogorvosi teendőket ő fogja ellátni.
Megkérdezte a képviselőket, a jelenlévőket van e kérdésük, észrevételük a napirendi ponthoz.
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
322/2007. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
1.)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy
a SINE DOLORE Fogszakorvosi Bt. képviselője, Dr. Csizmadia Tamás, a
gyomaendrődi 3. számú fogorvosi körzet működtetési jogát 2007. december 1-i
hatállyal eladja.
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő, leltár szerint nyilvántartott
fogászati eszközöket és felszerelési tárgyakat térítés ellenében Dr. Csizmadia Tamás
használatába adja.
2.)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a
gyomaendrődi 3. számú fogorvosi körzet működtetési jogát 2007. december 1.
napjától kezdődően Dr. Biczó Virág Mária vegye át.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a fogorvosi tevékenységre a
melléklet szerinti megbízási szerződést kösse meg.
Melléklet:
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Fogorvosi tevékenységre
Mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd, Szabadság tér
1. sz., képviseli Várfi András polgármester) továbbiakban, mint Megbízó,
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másrészről Dr. Biczó Virág Mária (szül.: Sárvár, 1981. február 14., an.: Nagy Mária Katalin,
Szeged, Római körút 17-19. A lph. 4. em. 70. szám alatti lakos fogorvos, pecsétszáma: 67990)
a továbbiakban, mint Megbízott között, területi ellátási kötelezettséggel végzett fogorvosi
ellátás tárgyában, az alábbi feltételekkel:
1./
Megbízó Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének …/2007. (…) KT. számú határozata
alapján megbízza a Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 152. § (1)
bekezdés b) pontjában meghatározott fogorvosi alapellátást, a szerződés 1. sz. mellékletében
meghatározott terület (továbbiakban: körzet) lakosai számára 2007. december 1. napjától,
határozatlan ideig teljesítse. A Megbízott kijelenti, hogy a megbízást elfogadja.
2./
A Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgálatról szóló 4/2000. (II. 25.)
EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 4. § (4)-(7) bekezdésében meghatározott
fogorvosi feladatait a körzet területén heti 30 órában köteles teljesíteni.
A Megbízott rendelési ideje a következő:
Hétfő, Szerda, Péntek: 8-14 óra,
Kedd, Csütörtök: 13-19 óra.
3./
Megbízott a fogászati ellátást a „Dr. Békés” Fogszakorvosi Bt. által biztosított, természetben
Gyomaendrőd, Kossuth L. út. 30. szám alatti rendelőben köteles teljesíteni, a 2./ pontban
meghatározott rendelési időpontok figyelembe vételével. A Megbízott kijelenti, hogy a
rendelő használatára szerződést kötött a „Dr. Békés” Fogszakorvosi Bt-vel, amelynek
megszűnése esetén a Megbízott gondoskodik, saját költsége terhére a hatályos
jogszabályoknak megfelelő rendelő biztosításáról a gyomai városrészen.
Megbízott és a rendelőt biztosító „Dr. Békés” Fogszakorvosi Bt. képviselője kijelentik, hogy a
Gyomaendrőd, Kossuth L. út 30. szám alatti fogorvosi rendelő a jogszabályi előírásoknak
megfelel, az önkormányzattól semmilyen rendelő felszerelési eszközt, tárgyat nem igényelnek,
és viselik a rendelő üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos mindennemű költségeket is.
A rendelőben keletkező hulladék elszállítatásáról így különösen tekintettel a fertőző, veszélyes
hulladék elhelyezésére, elszállításáról a Megbízott köteles gondoskodni.
4./
A Megbízó a Megbízottnak a fogászati tevékenység ellátásáért díjat nem fizet, a területi
ellátási kötelezettség ellenében hozzájárul, hogy a Békés Megyei Egészségbiztosítási Pénztár
által a körzet működésére folyósítandó teljes összeget a Megbízott kapja meg. A Megbízott az
összeget a Békés Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral megkötésre kerülő szerződés alapján
igényelheti. A finanszírozási szerződés megkötése, a Megbízott kötelessége. A jogszabályban
meghatározott díjazás ellenében végzett, vegyes fogszakorvosi feladatok ellátásából származó
teljes árbevétel a Megbízottat illeti meg.
5./
A Megbízott a területi ellátási kötelezettség fennállásának ideje alatt köteles felelősség
biztosítást kötni.
6./
A Megbízott akadályoztatása esetén, saját költsége terhére köteles az EüM rendelet 7. §-ban
meghatározott helyettesítésről gondoskodni. Amennyiben a Megbízott ezen kötelezettségét
elmulasztja, úgy Megbízó jogosult a Megbízott költsége terhére a területi ellátásról
gondoskodni. A Megbízott kijelenti, hogy helyettesei:
- Dr. Békés Annamária
- Dr. Csíkos Csilla fogszakorvosok, akik, mindenben megfelelnek a fogorvosokra
jogszabályokban meghatározott személyi feltételeknek.
7./
A megbízás teljesítésével kapcsolatos és a szerződésben nem szabályozott egyéb költségek,
így különösen nyomtatványok beszerzésének költsége, gyógyszerek, fogászati anyagok
költségei, posta költségek, esetleges továbbképzések, a képesítési előírásoknak megfelelő
asszisztencia alkalmazásának költsége a Megbízottat terhelik.
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8./
A felek kijelentik, hogy amennyiben a szerződésben szabályozott bármely kérdés
jogszabályváltozás folytán kiegészítésre, vagy módosításra szorul, kölcsönösen
kezdeményezik azt, és annak megtörténtéig a szerződés a hatályos jogszabályi előírások
szerint érvényes.
9./
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az EüM rendelet, a Polgári
Törvénykönyv és más hatályos egészségügyi valamint társadalombiztosítási jogszabályok
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jogvita esetére a szerződő felek kikötik - a pertárgytól függően - a Szarvasi Városi Bíróság
illetve a Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
A felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak, arra kellő felhatalmazással
rendelkeznek.
A szerződő felek a szerződést elolvasták, és közös értelmezést követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.
Gyomaendrőd, 2007. ……………….
Várfi András
Megbízó

Dr. Biczó Virág Mária
Megbízott

Dr Békési Annamária
„Dr. Békés” Fogszakorvosi Bt
ügyvezetője

Határidő: 2007. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
Gellai Józsefné képviselő el kívánta mondani, hogy a fentiekben tárgyalt a város egészségügyét érintő
témákról a Humánpolitikai bizottság kifejtette a véleményét, elismerte és megköszönte az intézmény,
az igazgató főorvos asszony munkáját, a tartalmas beszámolót.
12. Napirendi pont
Tourinform Iroda működtetése
Várfi András polgármester az érdeklődők tájékoztatására elmondta, a Tourinform irodát működtető
Gyomaendrőd Turizmusáért Közhasznú Alapítvány kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy az
alapítvány és az önkormányzat között fennálló haszonkölcsön szerződést 2007. október 30. napjával,
közös megegyezéssel bontsa fel. Gyakorlatilag ezzel lezárul egy fejezet. A továbbiakban
szakfeladaton történne az iroda működtetése, a vezetői állásra pedig pályázatot írnának ki az
előterjesztésben leírtak szerint.
Hangya Lajosné bizottsági elnök javasolta, hogy vezetői álláshelyre kiírandó pályázatban az iroda
tevékenységi köre közé vegyék fel a turista információs szolgáltatást is, ne hogy e miatt elveszítsük a
névhasználati jogot. Alapvetően a tourinform iroda tevékenységének ez lenne a lényege.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, hogy az iroda tovább működtetése a Magyar Turizmus Rtvel kötött névhasználati szerződésnek megfelelően történne.
Dr. Csorba Csaba jegyző további kiegészítésként elmondta, a névhasználati szerződésben két
lényeges dolog szerepel, az egyik a logo használat, és hogy a használatnak milyen egyéb feltételei
vannak. A turista információs szolgáltatás a tourinform iroda alapvető feladata, függetlenül attól, hogy
az önkormányzat az iroda alapító okiratába mit szabályoz. Mindez a névhasználati szerződésben le van
szabályozva, így a határozati javaslat II. szerepelő tevékenységi kör kiegészítése szükségtelen.
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Hangya Lajosné bizottsági elnök továbbra is javasolta, a tevékenységi kör kiegészítését, hogy a
majdani pályázó/pályázók tudják, hogy mi a feladatuk.
Várfi András polgármester figyelemmel a fenti javaslatra, felkérte a képviselőket a határozati javaslat
elfogadására, azzal a kiegészítéssel, miszerint az iroda tevékenységi köre kiegészül a turista
információs szolgáltatással.
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangú, 17 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
323/2007. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Turizmusáért
Közhasznú Alapítvánnyal a Tourinform iroda működtetésére kötött haszonkölcsön szerződést
2007. október 30. napjával, közös megegyezéssel felbontja, a továbbiakban a Polgármesteri
Hivatal 633215-ös szakfeladatán működteti tovább, a Magyar Turizmus Rt-vel kötött,
névhasználati szerződésben rögzítetteknek megfelelően.
Utasítja a polgármestert, hogy a fent leírtakról a MT Rt-t tájékoztassa, és a névhasználati
szerződés megkötéséről gondoskodjon.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5500 Gyomaendrőd
Szabadság tér 1.)
Pályázatot hirdet a Tourinform Iroda (Gyomaendrőd Erzséber liget 2.) vezető
álláshelyének betöltésére.
Feltétel: szakirányú egyetemi, vagy főiskolai végzettség, legalább egy (angol, német) idegen
nyelvből középfokú nyelvvizsga, előnyt jelent két nyelv ismerete.
Az iroda tevékenységi köre:
Turista információs szolgáltatás
Utazásszervezés, idegenvezetés,
Hirdetési tevékenység,
Kiadványok készítése,
Rendezvények koordinálása, szervezése.
Bérezés: Az 1992. évi XXXIII. tv. szerint.
A megbízás ideje: 2008. január 1-től, 2012. december 31-ig, a megbízás 5 évre szól.
A pályázatot 3 példányban kell benyújtani, melyhez csatolni kell: szakmai program,
önéletrajz, végzettséget igazoló okiratról fénymásolat, erkölcsi bizonyítvány, referenciák.
A pályázat benyújtásának helye: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1. határideje: 2007. november 30. Elbírálásának
határideje: A benyújtási határidőt követő 30 nap. Az intézményről érdeklődhet: Várfi
András polgármester tel: 06/66/386-122
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
Beszámoló Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület munkájáról
Várfi András polgármester megkérdezte az egyesület elnökét és a parancsnokot kívánnak e szóbeli
kiegészítést tenni a beszámolóhoz. Mint ahogy azt leírták, az egyesület fő célja a köztestület
létrehozása.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
324/2007. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület
szakmai beszámolóját.
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
Tűzoltó Egyesület kérelme
Várfi András polgármester elmondta, az egyesület a kérelmében 1 millió Ft rendkívüli támogatás
biztosítását kérte az önkormányzattól szerállomány gépjármű fejlesztés céljára. Mint ismeretes a
testület döntése alapján értékesítésre kerül az egyesület kezelésében lévő Margirus-Deutz típusú
tűzoltó gépjármű, melynek bevételéből az egyesület újabb Németországból származó Mercedes-Benz
típusú gépjárművet vásárolna. Az Offenbachi Önkéntes Tűzoltóság kedvezményes 7500 Eurós
(1.875.000 Ft) áron ajánlotta fel a gépjármű eladását. A jármű megvásárlása mellett több érv
sorakoztatható fel, többek között, hogy a megvásárolni kívánt jármű modernebb, gyorsabb, és
biztonságosabb.
Az Önkormányzatnál elhelyezett 3500 Euró vételár mellé az Egyesület a Magyar Tűzoltó Szövetségtől
nyert 50000 Ft támogatást a vásárlásra, míg a hiányzó 1 millió Ft-ot rendkívüli támogatás címén kérné
az önkormányzattól.
Szilágyi Sándor az egyesület elnöke képpel illusztrálta a megvásárolni kívánt gépjárművet, melynek
értéke Magyarországon 6-7 millió Ft.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában javasolta a képviselőknek a kért támogatás
biztosítását a 2007 évi költségvetés általános tartaléka terhére.
A képviselő-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
325/2007. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület számára
2007. évi költségvetés általános tartaléka terhére a Mercedes Benz típusú gépjármű
beszerzésére 1.000.000,-Ft támogatást biztosít.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
Beszámoló az Ipari Park működéséről
Várfi András polgármester megkérdezte a Fábián Lajost a Gyomaszolg Ipari Park Kft ügyvezetőjét,
valamint a véleményező bizottságok elnökeit van e szóbeli kiegészíteni valójuk a beszámolóhoz.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a Kft. ügyvezetője egy igen részletes mindenre kiterjedő
beszámolót készített. A bizottság azt véleményezte, melynek során úgy foglalt állást, hogy a
beszámoló jelen formában elfogadható, viszont a jövőre vonatkozóan egy- két útmutatást fogalmaztak
meg a jelenlegi és a majdani ügyvezető felé.
A város gazdasági életében fontos szerepet tölt be az ipari park, viszont sajnálatos módon a
beépítettsége még nagyon alacsony. A jövőbeni vezetés figyelmébe szeretnék ajánlani, hogy tegyenek
látogatást az ország ipari parkjaiban, vegyék fel a kapcsolatot azok vezetőivel, és tájékozódjanak arról,
hogy milyen úton tudták a befektetőket oda csábítani. Egy jól kiépített, időbeni behatároltsággal,
stratégiát kell kidolgozni arra, hogy milyen ütemben, milyen eszközökkel szeretnék az ipari parkot
benépesíteni, amely a város életében meghatározó szerepet tudna betölteni.
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Nem szólva arról, hogy ha elkészül a 160 km-es vasúti pálya, a vasúti aluljáró, és megyei fejlesztésben
a szarvasi négysávos gyorsforgalmi út, ezek mind olyan beruházások, amelyek elősegítenék az ipari
park benépesítését.
Összegezve elmondható, hogy az ipari park jelenlegi beépítettsége gyenge, nem megfelelő, a jövőben
erre nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Több erőfeszítést és munkát kell elvárni az új vezetéstől.
Várfi András polgármester megköszönte a kiegészítést, majd megkérdezte van e további hozzászólás.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
326/2007. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. beszámolóját az Ipari
Park működéséről jóváhagyja.
Határidő: azonnal
16. Napirendi pont
Települési hulladékgazdálkodás átszervezése
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a jövő évi költségvetés kapcsán számos olyan dolgot meg
kell lépnünk, ami megszorítás, vagy a bevételek növelése érdekében történik. Egyik ilyen lépés lenne
a hulladékszállítási díjnak a bevezetése, ami évi 60 millió Ft pluszt jelentene az önkormányzat
költségvetésében. Ebből a 60 millió Ft-ból tudnák pótolni a kormányzat megszorító intézkedése
következményeként kieső bevételt. Másodsorban a díj bevezetése az Európai Unió joggyakorlata
szerint kötelező, aki „szemetel az fizessen”. Továbbá egy környezettudatos gondolkodásmód
kialakítására is szükség lenne.
Megkérdezte a jelenlévőket van e kérdésük, észrevételük a napirendi ponthoz.
Hangya Lajosné bizottsági elnök aziránt érdeklődött, hogy az előkészítők gondoltak e arra, hogy a
háztartások létszámához viszonyítják a kialakítandó árat. Nem vitatja annak szükségességét, hogy a
lakosok fizessenek a hulladék szállításért, viszont nem mindegy, hogy mikor és mennyit. Kérdése volt
továbbá, hogy a kertes ingatlanok mind lakottak e, mindenhol fognak kukát üríteni. Nem mindegy,
hogy a háztartások számától függően hogyan alakul a fizetési kötelezettség. Nyilván, ahol idős
egyedülálló lakik, főleg téli időszakban kevesebb szemét keletkezik- nagy részét eltüzeli, esetleg
havonta egyszer kell a kukát üríteni, ezzel szemben egy 4-6 tagú család esetében hetente kell üríteni. A
végleges ár kialakítása előtt ezeket mind figyelembe kell venni, körültekintően kell eljárni.
Izsó Csaba bizottsági elnök véleménye szerint az előkészítők egy jó, és tartalmas előterjesztést
bocsátottak a testület rendelkezésére. A bizottsági ülésen konkrétan a díjjal még nem foglalkoztak, az
még egy előttük álló feladat. Jelenleg most az elvekről kell dönteni, arról, hogy a hulladékszállítás
tovább finanszírozását az önkormányzat nem tudja vállalni, ekkora terhet a költségvetés nem bír el.
Ebben kell, hogy egyetértsenek. A bizottság soron következő ülésére meghívja azokat a képviselő
társait, és mindenkit, akit ez a téma mélyebben érdekel, ahol kifejthetik a véleményüket a díj
kidolgozásával, beszedésével kapcsolatban.
Várfi András polgármester hangsúlyozta az előterjesztés lényege, hogy a testület elhatározza, hogy a
hulladékszállítási díjat egyáltalán be kívánja e szedni. A határozati javaslat is erről szól. A díj
meghatározása valamennyi érdekelt bevonásával történne, megkérdezve a lakosság véleményét is.
Véleménye szerint a díj bevezetését egy lépcsőben kellene meglépni, amely lépést a költségvetés is
igényli.
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Czibulka György képviselő elmondta, annak ellenére, hogy most ingyenes a szemétszállítás sok az
illegálisan lerakott szemét a városban. Sok érv elhangzott a díj bevezetése mellett, többek között, hogy
az EU is kötelezővé teszi ezt. Azok, akik különböző kommunális beruházás miatt mentességet
élveznek a magánszemélyek kommunális adója alól, azok kétszeresen is mentesek a szemétszállítási
díj megfizetése alól. A maga részéről egyetértett a díj bevezetésével.
További észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a
döntés meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
327/2007. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a lakosságnál keletkező települési szilárd hulladék
begyűjtés és ártalmatlanítás költségeinek fedezetére támogatja a lakossági hulladékszállítási
díj bevezetését.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a díj bevezetésével kapcsolatos
szakmai anyagot és a díjrendszer kialakításával kapcsolatos alternatívákat a Képviselő-testület
következő ülésére készítse elő, és terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2007. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
17. Napirendi pont
Gyomai temető bővítése, településrendezési tervek módosítása
Várfi András polgármester elmondta, a gyomai temető területét bővíteni szükséges. A bővítésével
kapcsolatos tervezési munkákra – településrendezési tervek módosítására, a temető beépítési tervére,
közműellátás bővítésére, közlekedési tervekre, kertépítési tervekre, ravatalozó épület átalakítására,
bővítésére - árajánlatot kértünk három tervező cégtől, melyek közül a Tér és Terület Bt. adta a
legkedvezőbb ajánlatot – összesen 2.610.000 Ft+ÁFA összegben. A határozati javaslat szerint ezt a
céget bíznák meg a feladat elvégzésével.
Megkérdezte a képviselőket, a véleményező bizottság elnökét van a hozzászólás.
Hozzászólás, vélemény nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
328/2007. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, gyomai temető bővítésével
kapcsolatosan a településrendezési terveket, helyi építési szabályzatot, az érintett 3746, 3747
és a 3748 hrsz-ú földrészletek művelési ágát módosítani kívánja.
A területre vonatkozó településrendezési tervek, szabályrendelet és a temető közmű és
építészeti terveinek elkészíttetésével a Tér és Terület Bt. (Gyula) tervező céget bízza meg, az
alábbiak szerint:
Rendezési terv módosítása: 560.000 Ft+ÁFA
Temető bővítése: 2.050.000 Ft + ÁFA
A Képviselő-testület a tervezési díj fedezetét a 2007. évi teljesítésénél az általános tartalék,
míg a 2008. évi teljesítésnél az önkormányzat 2008. évi költségvetése terhére biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
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18. Napirendi pont
Közterület elnevezése Szent Erzsébet emlékére
Várfi András polgármester elmondta, hogy a Fő úttól a Szent Gellért Katolikus Áltanos Iskola és a
Bethlen Gábor Szakképző Iskola Selyem úti épülete közötti területen elhelyezkedő utat neveznék a
mellékelt térkép szerint Szent Erzsébet utcának.
Gellai Józsefné képviselő megkérdezte, hogy a kérelmet beadó Endrődiek Baráti Köre elfogadta-e,
hogy nem Szent Erzsébet tér hanem utca lesz. Valamint, az érintett telkek is Szent Erzsébet utca
valahány számú telkek lesznek, beépíthető telekkel, és ők mit szóltak a tér helyetti utca elnevezéssel.
Várfi András polgármester válaszában elmondta, hogy a tér elnevezés tűnt volna logikusabbnak. Az
érintettek elfogadták a Szent Erzsébet utca elnevezést, a telkek pedig így Szent Erzsébet utca számmal
megjelölt telkek lesznek.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában a határozati javaslat elfogadásának megszavazására kérte fel a képviselőtestületet.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 17 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
329/2007. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete egyetért a kialakítandó 3409/14 helyrajzi számú
belterületi közterület elnevezésével és Szent Erzsébet utca néven történő bejegyzésével,
figyelemmel az érintett iskolák támogató véleményére.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a közterületi névváltozással összefüggő további
szervezési és igazgatási intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. január 1.
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző
19. Napirendi pont
Helyi védettségű természeti területek és értékek számbavétele
Várfi András polgármester elmondta, hogy az előterjesztés szerint a Torzsási-holtág melletti
szelídgesztenye fasor állapotfelméréséről, védelem alá vagy védelem alóli kivonásának jóváhagyásáról
döntene a képviselő-testület.
Dr. Kovács Béla képviselő felhívta a szakértők figyelmét a Kner Imre Gimnázium Kollégiumának
udvarában álló 130-150 éves régi fák, pl. páfrányfenyők, hársfák, kőrisfák megvizsgálására és
esetleges védettség alá történő bevonására.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólást. Elmondta, hogy a városüzemeltetési osztály
a szükséges intézkedést meg fogja tenni.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában a határozati javaslat elfogadásának
megszavazására kérte fel a képviselő-testületet.
A képviselők a javaslatot egyhangú 17 igen szavazattal elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
330/2007. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a torzsási-holtág mellett húzódó
szelídgesztenye fasorok pontos számbavételét, állapotfelmérését és a megóvásukkal
kapcsolatos javaslatok kidolgozásának elvégzését, és ennek ismeretében 2008. júniusban
felülvizsgálja a védettségük biztosítását vagy a védelem alóli kivonásukat, valamint a helyi
jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló 33/2003. (XII. 29.)
KT rendeletet.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző
20. Napirendi pont
Sebességmérő berendezések létesítésére pályázat benyújtása
Várfi András polgármester elmondta, az előterjesztés a 46-os főút átkelő szakaszának
forgalomcsillapítása a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások kiépítésére kiírt
pályázat benyújtására vonatkozik. A pályázati kiírás szerint a támogatás elnyerése esetén
sebességmérőket, traffipaxot helyezhet el az Önkormányzat, az előterjesztésben javasolt szakaszokon.
A kaminok nagy sebességgel hajtanak a városban, nem látott még kamionosok ellenőrzését rendőrök
által. A „rossz” járműveket állítják meg és igazoltatják. Lényeges, hogy a forgalom csillapodjon, a
lakosok nyugalmának biztosítása az épületek állagának megóvása érdekében szükséges lenne ez a
beruházás. A beruházás költsége 16,5 millió forint, viszont az alacsony összegű saját erő miatt ezt meg
kellene lépni a városnak.
A berendezések helyének megállapításához, - a rendőrség véleményének figyelembevétele mellett szakértők bevonását fogják igénybe venni.
Czibulka György képviselő elmondta, hogy a vasúti aluljáró építésének előkészítését nem látjuk. Ha
esetleg nem lesz aluljáró rövid időn belül, akkor mindenképpen kell a forgalom rendezését kérni erre a
szakaszra.
Várfi András polgármester hangsúlyozta most a pályázat benyújtásáról kell döntenie a képviselőtestületnek. Az említett szakasz forgalmi helyzetéről akkor kell dönteni, ha az aktuálissá válik.
Természetesen a rendőrség véleménye mellett a képviselő úr véleményét is figyelembe fogják venni.
Megkérdezte van-e további kérdés, észrevétel.
Felkérte a képviselőket döntsenek a pályázat benyújtásáról a határozati javaslatban foglaltak szerint.
A képviselők a javaslatot 17 igen szavazattal elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
331/2007. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium „Az országos főutak átkelési szakaszain, a forgalom csillapítására, a gyalogosok
védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozásokra”
megnevezésű pályázati felhívásra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a
pályázat benyújtására.
A beruházás forrásösszetétele:
A beruházás összes költsége (100 %): 16.500.000,-Ft
Az igényelt támogatás (90 %):
14.850.000,-Ft
Saját erő (10 %):
1.650.000,-Ft
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A Képviselő-testület a saját forrást, azaz 1.650.000,-Ft-ot a 2008. évi költségvetéséből
biztosítja.
Határidő: azonnal
21. Napirendi pont
Doboz Nagyközség csatlakozása a Békési kistérséghez
Várfi András polgármester elmondta, hogy a kistérség váltást az érintett településeknek jóvá kell
hagyni. Doboz Nagyközség kéri a Békési Kistérségi Társuláshoz való csatlakozásának jóváhagyását a
Képviselő-testülettől, hogy a Kistérség teljes jogú tagja legyen.
Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele. Megkérte a képviselőket a határozat elfogadásának
megszavazására.
A képviselők tartózkodás és ellenvélemény hiányában a javaslatot 17 igen szavazattal elfogadták, és
az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
332/2007. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2004. évi CVII. törvény 1. § (9) bekezdés d)
pontjában foglaltak szerint eljárva hozzájárul ahhoz, hogy Doboz Nagyközség csatlakozzon a
Békési Kistérségi Társuláshoz, annak teljes jogú tagja legyen.
Határidő: azonnal
22. Napirendi pont
Feladatellátás vállalása a Békési Kistérségi Társulásban
Várfi András polgármester elmondta, hogy a kistérség váltás során fontos volt, hogy van-e
visszafizetési kötelezettségünk, mert az a váltást megnehezítette volna. Mivel ilyen nem volt, a Békési
Kistérségből a Szarvasi Kistérségi Társuláshoz való váltásról döntöttünk. Azonban bizonyos
meghatározott feladatokat 2008. június 30-ig el kell látni és ezek végrehajtásával valóban nincs
visszafizetési kötelezettség a Békési Kistérségi Társulás felé.
Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele.
Hangya Lajosné képviselő megkérdezte, hogy a pályázaton elnyert 4.191.000,- Ft-ot sem kell
visszafizetni, ha ellátjuk a feladatot.
Dr. Csorba Csaba jegyző válasza: nem.
Várfi András polgármester figyelemmel a fenti hozzászólásokra is, felkérte a képviselőket döntsenek
a határozati javaslatról.
A képviselők a javaslatot 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
333/2007. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy a 36/2005. (III. 1.) Korm. rendelet alapján benyújtott pályázatban, illetve a Békési
Kistérségi Társulás társulási megállapodásában felvállalt feladatokat – amelyre az
önkormányzat fejlesztési támogatást kapott – a szarvasi kistérséghez történő csatlakozása után
is ellátja (legalább 2008. június 30.-ig) az alábbi formában:

383

− Közoktatási feladat (logopédiai ellátás): Gyomaendrődi mikrotérségi társulás
keretében, intézményfenntartó társulás útján
− Egészségügyi feladat (orvosi ügyelet): Továbbra is a Békési Kistérségi Társulás
szervezésében.
− Belső ellenőrzés: A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása keretében.
− Kistérségi ügyintézés: A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása keretében.
Határidő:

azonnal

23. Napirendi pont
Beszámoló a Képviselő-testület működésének nyilvánosságát biztosító elektronikus
rendszerekről, valamint az önkormányzattól rendszeres anyagi támogatásban részesülő írott
sajtóról
Várfi András polgármester elmondta, hogy a beszámolóban szereplő nyilvánosság biztosítására a
képviselő-testületi ülések közvetítésére az idei évre volt tervezve egy robotkamerás közvetítő
rendszernek a kiépítése. Az Önkormányzat 2006. nyarától ez év januárjáig több fordulóban kereste az
élő közvetítés megoldási módját. A legkorszerűbb robotkamerás rendszert azonban forrás hiányában
nem tudta megvalósítani, így a műsorszolgáltatási lehetőség jelenleg kihasználatlan a helyi
műsorelosztó rendszeren. Dr. Bagi Lászlónak a Videókrónika üzemeltetőjének tévéje nem a város
tévéje, annak ellenére, hogy a III. Gyomaendrődiek Világtalálkozója rendezvényein is ott volt a
legtöbb eseménynél.
A város létrehozta a Gyomaendrőd Közéletéért Egyesületet, mely a Gyomaendrődi Hírmondó című
újságot juttatja el minden postaládába a városban. Cél lenne, hogy minél több helyi vállalkozó
hirdessen ebben az újságban, éppen azért mert minden lakos ingyenese hozzájut ehhez a helyi laphoz.
Megkérdezte, van-e a napirendi ponttal kapcsolatos kérdés, észrevétel.
Felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való döntésre.
A képviselők a javaslatot 17 igen szavazattal elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
334/2007. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Képviselő-testület működésének nyilvánosságát
biztosító elektronikus rendszerekről, valamint az önkormányzattól rendszeres anyagi
támogatásban részesülő írott sajtóról szóló beszámolót elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy az ülésvezetés és nyilvánosság feltételeinek javítása érdekében
a költségvetésben biztosított forrás erejéig a szükséges korszerűsítési intézkedéseket tegye
meg.
Határidő: azonnal
24. Napirendi pont
Tájékoztató az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok nyílt árverésen történt értékesítés
eredményéről
Várfi András polgármester elmondta, hogy Gyomaendrőd Város Képviselő–testülete a 2007. júliusi
ülésén döntött a megfelelő funkció nélküli belterületi ingatlanok nyílt árverésen történő
hasznosításáról, további hirdetéséről. A 2007. szeptember 28-i nyílt árverés volt a harmadik alkalom.
Az ingatlanok a Gyomaendrődi Híradóban, az Irányárban és a város internetes honlapján, valamint a
polgármesteri hivatal hirdetőtábláján kerültek meghirdetésre.
Hozzátette, nem cél a város vagyonának csökkentése, de azoktól az ingatlanoktól, melyekre nincs
szüksége a városnak, meg kell válni, ezt célozzák ezek a nyílt árverések is. Általában ezek sikeresek,
például a Juhász Gy. u. 7. sz. alatti lakóingatlan, melyet azzal a feltétellel kapott a város, hogy a
befolyt összeget juttassa a Térségi Szociális Központnak.
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Először felmerült, hogy a 1,5 millió forintos értéken lévő ingatlant felújítja a város és szolgálati lakás
lesz. Végül ezért az árverésen 2,2 millió forint bevételhez jutott a város, mely jelentős összeget jelent.
Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele. Felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való
döntésre.
A képviselők a javaslatot 17 igen szavazattal elfogadták és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
335/2007. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az alábbiakban felsorolt tulajdonában lévő
ingatlanokat meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi
szám
141
1045
1049
1388/2
1390/1
1390/2
1391/1
1391/2
1391/3
1391/4
3542/20
3542/22
3542/23
3542/25
3542/26
3542/27
3542/28
5475
5723
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6708
7507
7523
1.
2.
3.
4.

Terület
nagysága,
cím,
egyéb Kikiáltási
megjegyzés
ár ( Ft )
1782 m2, Kossuth u. 32.
21.858.000
1238 m2, Révlapos, töltéshez közel
247000
4702 m2, Révlapos, töltéshez közel
940000
289 m2, Kálvin János utca
28900
81 m2, Kálvin János utca
8100
268 m2, Kálvin János utca
26800
343 m2, Kálvin János utca
34300
343 m2, Kálvin János utca
34300
339 m2, Kálvin János utca
33900
417 m2, Kálvin János utca
41700
1271 m2, Gutenberg utca
508000
1270 m2, Gutenberg utca
254000
1271 m2, Gutenberg utca
508000
1271 m2, Gutenberg utca
254000
1270 m2, Gutenberg utca
254000
1270 m2, Gutenberg utca
254000
1271 m2, Gutenberg utca
254000
592 m2, Juhász Gy. utca 19. az épületet
400000
bontani kell
1066 m2, Polányi Máté u. 71.
640000
745 m2, Vadász u. 10.
50000
675 m2, Vadász u. 9.
50000
632 m2, Vadász u. 8.
50000
638 m2, Vadász u. 7.
50000
573 m2, Táncsics u. 19.
50000
514 m2, Táncsics u. 17.
50000
1053 m2, Fő út 90.
630000
1191 m2, Vasútsor 11. ( Nagylapos )
297000
1162 m2, Mester u. 10. ( Nagylapos )
290000

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

Az árverés időpontja: 2007. november 23-án de. 10.00 óra.
Az árverés helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).
Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja,
Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanokról készült
kimutatásban szerepelnek. A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2007. november 23-án 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.
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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 követően felvehetik. A nyertes árverező a döntése alapján szintén felveheti
az árverési előleget a pénztárban, vagy kéri annak beszámítását a vételárba.
6. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek
a nevére az árverési előleg letétbe helyezésre került.
7. A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb
ajánlatot nem lehet tenni. A tulajdonjogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül
szerződést kell kötnie. A licitálás során a nyertes ajánlatot követően megállapításra kerül
sorrendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon belül neki betudható ok
miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül
megkötésre a szerződés. Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg
kell megfizetnie.
8. Az ingatlanokkal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és
Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás.
9. Az építési telkek beépítése az építéshatóság által előírt módon történhet, Gyomaendrőd
Város Önkormányzata határidővel megjelölt beépítési kötelezettséget nem köt ki.
10. A 141 hrsz.-ú ( Kossuth u. 32. szám ) társasházi ingatlan külső homlokzata stílusában,
jellegében nem változtatható meg. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szerződésben
opciós jogot köt ki az épület külső homlokzatával kapcsolatos tilalom betartására,
melynek időtartama: 5 év.
11. Az árverésről hangfelvétel készül.
Az árverés eredményéről be kell számolni Képviselő – testületi ülésen.
Határidő: 2007. december 31.
25. Napirendi pont
2007. évi téli díszvilágítás
Várfi András polgármester elmondta, hogy a megszorítások ellenére nem a költségvetésben
előirányzott 1 millió forintért, de bizonyos összeget minden évben költeni szükséges a város téli
díszvilágítására. A határozati javaslat II. pontja szerint 500.000,- forint erejéig szereznének be újabb
eszközöket, míg a határozati javaslat I. pontja szerint nem szereznének be újabb téli díszvilágítási
eszközöket.
Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
Vass Ignác képviselő tájékoztatta a képviselőket, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen, melyen három fő
vett részt, tartózkodott szavazáskor, ezért most is tartózkodik.
Izsó Csaba képviselő elmondta, hogy a Városüzemeltetési Bizottság ülése teljes létszámú volt,
egyhangúlag az 500.000,- Ft-os keretig történő új eszközök beszerzését támogatták.
Szabó Balázsné képviselő megkérdezte, hogy mennyire díszített, megvilágított az endrődi városrész.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolta, hogy a két településrész egyformán díszített.
Szujó Zsolt osztályvezető kérte a képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben a határozati javaslat II.
pontját fogadják el, úgy a díszítési helyekről is döntsenek, hová legyenek kihelyezve a díszítések.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában elsőként a határozati javaslat I. pontjáról
kérte a képviselők döntését, amely szerint 2007. évben nem szereznek be újabb téli díszvilágítási
eszközöket a meglevők mellé.
A képviselő-testület által leadott szavazatok száma: 3 igen szavazat, és 3 tartózkodás.
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A szavazás eredményére figyelemmel a Polgármester a határozati javaslat II. pontjáról kérte a
képviselők döntését, amely szerint 500.000,- Ft erejéig szerez be újabb eszközöket a város téli
díszvilágításához. Ugyanakkor javasolta, hogy a díszvilágítás helyszíneinek meghatározásával bízzák
meg a Városüzemeltetési és Mezőgazdasági Bizottságot.
A Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal támogatta.
A szavazás eredménye alapján Várfi András polgármester kihirdette az alábbi határozatot:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
336/2007. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 500.000,- Ft erejéig szerez be újabb eszközöket a város
téli díszvilágításához.
A Gyomaendrőd Város képviselő-testülete a 2007. évi téli díszvilágításra előirányzott egymillió
forint keretösszegéből ötszázezer forintot átcsoportosít a parkfenntartás 2007. évi dologi kiadásaira.
A Képviselő-testülete a 2007. évi díszvilágítás helyszíneinek meghatározásával a Városüzemeltetési
és Mezőgazdasági Bizottságot bízza meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester, Izsó Csaba bizottsági elnök
26. Napirendi pont
Szolgálati és szociális bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Várfi András polgármester elmondta, hogy Miklós János rendőr által bérelt Apponyi u. 24/B. szám
alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás bérleti jogviszonya 2007. október 31-én lejárt. Miklós János
újabb kérelmet nyújtott be a bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítására. A Békés Megyei
Rendőr Főkapitányság Miklós János szociális helyzetére tekintettel a Gyomaendrődi Rendőrőrs
parancsnokának egyetértésével támogatja a bérleti jogviszony meghosszabbítását további 1 évvel,
egyúttal a bérlőkijelölési jogot ideiglenesen az Önkormányzatnak adja át.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Felkérte a képviselőket támogassák a bérleti jogviszony
meghosszabbítását a határozati javaslatban foglaltak szerint.
A képviselők a javaslatot 17 igen szavazattal egyhangúlag támogatták, és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
337/2007. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Miklós János bérlő részére, a
Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/B. szám alatti bérlakás bérleti jogviszonyát 2007.
november 01. napjától 2008. október 31. napjáig meghosszabbítja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
27. Napirendi pont
Csoda-Vár Gyermekcentrum Alapítvány kérelme
Várfi András polgármester elmondta, a Csoda-Vár Gyermekcentrum Alapítvány bölcsődei
férőhelybővítéshez kéri a Képviselő-testület támogatását. Az Alapítvány a település endrődi részén
működik. Ebben az évben az Önkormányzat támogatta a működésüket. A képviselők korábban
egyetértettek abban, hogy nem kívánnak az óvodákkal és a bölcsődékkel foglalkozni ebben az évben.
A levél tartalmazta azt is, hogy később konkrét támogatási kérelemmel fordulnak az önkormányzat
felé.
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A határozati javaslat szerint csak a férőhelyszámra vonatkozóan 10 főről 20 főre történő emeléshez
járulnának hozzá, azzal, hogy csak a jelenlegi 10 főre nyújtanának a férőhelybővítést követően
önkormányzati támogatást, valamint a férőhelybővítéssel járó kiadásokhoz anyagi támogatást nem
nyújt.
Megkérdezte van-e valakinek kérdése észrevétele. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a
szavazásra az ismertetett határozat meghozatalához.
A képviselők a javaslatot 17 igen szavazattal elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
338/2007. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Csoda-Vár
Gyermekcentrum Alapítvány bölcsődei férőhelybővítését 10 főről 20 főre, azzal, hogy csak a
jelenlegi 10 főre nyújt a férőhelybővítést követően önkormányzati támogatást, valamint a
férőhelybővítéssel járó kiadásokhoz anyagi támogatást nem nyújt.
Határidő: azonnal
A bejelentések között Várfi András polgármester elsőként szólt a Mobilbusz Közlekedési Kft. által
adott rendelő és vasúti járatra vonatkozó ajánlattételről és költség kalkulációjáról.
Gyomaendrődön sok a panasz a helyi autóbuszközlekedésre, ezért közvélemény-kutatást végzünk a
hatékonyság érdekében interneten és szórólapon elérhető módon. A Mobilbusz Közlekedési Kft. a
város lakóinak igényeik szerinti kiszolgálására két-két heti kísérleti járatot állítana be novemberben
próbaidőre. Az egyik a Rendelő járat, a másik a Vasút járat lenne. Az ajánlat tartalmazza a járatok
indulási idejét, útvonalát, menetrendjét, és a költség-kalkulációt. Ezen próbajáratokból lehetne lemérni
a járat szükségességét.
Szujó Zsolt osztályvezető hangsúlyozta, a két járat nem párhuzamosan, hanem egymás után indulna.
A Rendelő járat november 5-től 19-ig, a Vasút járat november 19-től a hónap végéig.
Dr. Csorba Csaba jegyző véleménye szerint a vasúti járatot november 1-ét megelőzően kellene
indítani, tekintettel a hosszú hétvégére, a november 1-i ünnepre. Ekkor talán a lakosság jobban
kihasználná ezt a járatot. Ha már egyszer fizetne érte az önkormányzat, akkor legyen értelme, legyen
kihasználva. A szolgáltatónál el kellene érni a járat október 31-i elindítását.
Várfi András polgármester egyetértett a fenti véleménnyel. Javasolta, határozatban rögzíteni,
miszerint a képviselő-testület megrendeli a Mobilbusz Közlekedési Kft-től a kísérleti járatokat, egyben
felkéri a jegyző urat, hogy folytasson tárgyalást a szolgáltatóval, a kísérleti járatok indításának
időpontjáról. A Vasút járat október 31-től november 13-ig, a Rendelőjárat november 14-től november
28-ig közlekedjen, amennyiben nincs technikai akadálya.
A tárgyalás eredményéről a jegyző úr a soron következő testületi ülésen adjon tájékoztatást a
képviselő-testületnek. Ugyanakkor gondoskodjon a két járatra vonatkozó menetrend közzétételéről.
A képviselő-testület a két próbajárat vállalási árát - 302.640 Ft. –ot a 2007 évi költségvetés
városgazdálkodási szakfeladat dologi kiadása terhére biztosítja.
Felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselők a javaslatot egyhangú, 17 igen szavazattal támogatták, és az alábbi határozatot hozták:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
339/2007. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megrendeli a Mobilbusz Közlekedési Kft-től 2-2 heti
Rendelő és Vasúti járatot kísérleti jelleggel.
A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy folytasson tárgyalást a
szolgáltatóval a kísérleti járatok indításának időpontjáról az alábbiak szerint:
„Vonat” járat: 2007. október 31 – november 13. között
„Rendelő” járat: 2007. november 14 – november 28. között.
Kéri továbbá, hogy a tárgyalás eredményéről a soron következő testületi ülésen adjon tájékoztatást
a képviselő-testületnek. Ugyanakkor gondoskodjon a két járatra vonatkozó menetrend
közzétételéről.
A képviselő-testület a két próbajárat vállalási árát - 302.640 Ft. –ot a 2007 évi költségvetés
városgazdálkodási szakfeladat dologi kiadása terhére biztosítja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző.
További bejelentésként a Polgármester elmondta, hogy az Állami Számvevőszéki vizsgálat lezárult,
melynek megállapításai a soron következő testületi ülésre kerül beterjesztésre. Nyilván, hogy nálunk is
tártak fel hiányosságokat, de a vizsgálatot végzők elmondása szerint más településekhez képest
Gyomaendrődnek jobb a vizsgálati eredménye. Mindez a hivatal munkáját dicséri. A hivatal nagyon
alacsony létszámmal dolgozik ezért a hatékonyságon a technika fejlesztésével tudunk javítani, illetve
javítani kell a hivatalon belüli kommunikációt. Ugyanakkor a hivatalban eddig elvégzett plusz
munkákat a megfelelő helyre kell tenni, mint például a vendégforgalommal kapcsolatos tevékenység,
amit át kell adni a Tourinform Irodának.
Tájékoztatásként elmondta, hogy Fábián Lajos a Gyomaszolg Ipari Park ügyvezető igazgatója jelezte,
hogy nyugdíjba kíván vonulni. A téma a novemberi Képviselő-testületi ülésre kerül előterjesztésre. A
jelenlegi szabályozás szerint számára kedvezőbb, ha még ebben az évben nyugdíjba megy. Aki
dolgozott vele, az tudja, hogy munkáját mindig jól elvégezte. Nyugdíjba vonulásának anyagi vonzata
van, 18 havi bér jár neki, melyet a Gyomaszolg Kft-nek kell biztosítani.
Végezetül bejelentette, hogy október 26-31 és november 5-7 között szabadságra kíván menni, melyhez
kérte a képviselő-testület hozzájárulását.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
340/2007. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Várfi András polgármester
2007. október 26-31-ig, illetve november 5-7-ig a 2007 évi szabadsága terhére összesen 6 nap
fizetett szabadságot vesz igénybe.
Szabadságának ideje alatt helyettesítését Csányi István alpolgármester látja el.
Határidő: azonnal
Elmondta még, hogy november 8-án és 9-én Budapesten részt vesz két konferencián. Egyik a
Turisztikával kapcsolatos szakmai nap, másik program Sportkonferencia lesz, ahol fontos
személyiségek lesznek az előadók, melyek a város pályázatainak szempontjából fontosak.
Megkérdezte van-e valakinek bejelenteni valója.
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Izsó Csaba képviselő a vasúti közlekedéshez szólt hozzá. Általában több vonat késik, a csúszásokat
lehetetlen követni, nem lehet megoldani a csatlakozásokat a buszokhoz. Éppen ezért az autóbusz
menetrendek csak irányadók, amíg a pályafelújítások be nem fejeződnek.
A Liget Fürdő üzemeltetésével kapcsolatban tisztasági kifogások érkeztek hozzá, - a közös helyiségek
piszkosak, szemetesek. Kérte a Liget-Fürdő Kft. ügyvezetőjét, hogy tegye meg a szükséges
intézkedést. Nem fognak a vendégek ilyen körülmények közé visszatérni.
Czibulka György képviselő kérése volt, hogy a Kossuth L utcára helyezzenek ki több szemétgyűjtő
edényt, legalább 4-5 db-ot. Ezen az úton csak a Körösi Halász Szövetkezet előtt van szemétgyűjtő.
Gellai Józsefné képviselő kérte, hogy a buszjáratokról való információ ne csak az interneten jelenjen
meg, hanem azok számára is tegyék lehetővé az elérhetőséget, aki nem rendelkezik internet eléréssel.
Esetleg boltokban, forgalmasabb helyeken is plakátolják ki.
Szabó Balázsné képviselő közölte, hogy a Gyomaendrőd Közéletért Egyesület által működtetett
Gyomaendrődi Hírmondóban meg fog jelenni a buszmenetrend.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a buszpályázatot ismét ki kell írni, reméli, hogy lesz több
pályázó is.
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő a Kacsoh Pongrác utca lakóinak kérését tolmácsolta, melyben
további egy közvilágítási lámpatest elhelyezését kérnék. Egy világító test van az utcában, ami kevés
nagyon sötét az utca.
Megkérdezte mi az eljárás ebben az esetben.
Várfi András polgármester válaszában elmondta, hogy a fentiekben elmondott képviselői, illetve
lakossági kérelmet a városüzemeltetési osztálynál kell leadni. Nyáron elakadt a vállalkozók
felszólításának ügye a szeméttárolók vásárlására. Buszközlekedés a városüzemeltetési osztályra
tartozik. A Liget Fürdővel kapcsolatos problémák továbbítására megkérte Csányi István
alpolgármestert. Véleménye szerint a fürdő működése kapcsán a szolgáltatásokat kellene
népszerűsíteni a múlt hétvégi akcióhoz hasonlóan, nem ajándéktárgyak osztogatásával.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdés alapján az alábbi napirendeket zárt ülésen
tárgyalja meg a képviselő-testület.
1. Felsőoktatási ösztöndíjpályázatok elbírálása.
2. Gyomaendrőd, Álmosdomb u. 26. szám alatti szociális bérlakás helyzete
Megköszönte a jelenlétet és a nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Gellai Józsefné
hitelesítő

Lehóczkiné Tímár Irén
hitelesítő
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