Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
28/2007.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. november 22-i rendkívüli üléséről a
Polgármesteri Hivatal Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester
Babos László, Béres János, Czibulka György, Gellai Józsefné, Illés János,
Jakus Imre, Dr. Kovács Béla, Lehóczkiné Tímár Irén, Dr. Palya József,
Putnoki László képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Szujó Zsolt osztályvezető,
Hoffmanné Szabó Gabriella jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a mai napra összehívott képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket, a Jegyző, Aljegyző urat.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 17 fős testületből 12 fő volt jelen, Vass Ignác képviselő
jelezte, hogy később fog érkezni. Hangya Lajosné, Izsó Csaba, Rácz Imre, Szabó Balázsné képviselők
hiányoztak az ülésről.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Jakus Imre és Lehóczkiné Tímár Irén képviselőket.
Elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívására az első napirendi pont fontossága miatt volt szükség.
A rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint javasolta meghatározni:
1. Konzorciumi együttműködési megállapodás pályázat benyújtása.
2. Bejelentések.
Felkérte a képviselőket, hogy az ülés napirendjét a fentiek szerint szíveskedjenek megszavazni.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
347/2007. (XI. 22.) Gye. Kt határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. Konzorciumi együttműködési megállapodás pályázat benyújtása
2. Bejelentések
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Konzorciumi együttműködési megállapodás pályázat benyújtása
Várfi András polgármester röviden ismertette a napirendi pont lényegét.
Mint ismeretes Gyomaendrőd a gesztora a 9 település által létrehozott beruházási munkacsoportnak,
amely a regionális hulladéklerakó telepet működteti. A beruházási munkacsoport tervei között
szerepelt, hogy a felhagyott hulladéklerakó telep rekultivációjára pályázatot fog benyújtani.
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A pályázati kiírásban több határidő szerepel, viszont a pályázatot normális ütemben a 2008. februári
határidőre lehetett volna megfelelően előkészíteni. A hivatal apparátusa, a pályázat írok ennek
szellemében végezték a pályázat előkészítését. Időközben a kilenc településen túl Békéscsaba és
Körösladány is jelezte szándékát, hogy velünk együtt kívánják a rekultivációt megvalósítani.
Gyakorlatilag valamennyi részt vevő település a fent említett határidő szellemében készítette elő a
pályázatot, a február 1-i határidőt vették figyelembe. Az időközben érkezett információ szerint
azonban, csak akkor van esély a sikeres pályázatra, ha a pályázat a decemberi határidőre kerül
benyújtásra.
A pályázatra vonatkozóan megjelentek bizonyos kóbor hírek az IWI-ven, ezért mindenképpen
tisztázni fogja, hogy ténylegesen hogyan nyilatkozott az ügyben Szarvas város Polgármestere, aki a
tegnapi nap folyamán a személyes találkozásuk alkalmával azt mondta; igaz, hogy a februári
határidőre készültek a pályázattal, de ha az információ szerint a decemberi határidőre van esély a
nyerésre, úgy nyújtsák be most. A konzorciumi együttműködési megállapodásban azért van
megjelölve Kondoros település polgármestere, mert ők állnak kapcsolatban azzal a pályázatíró céggel,
aki a pályázatot nagyon rövid időn belül el tudja készíteni, és be tudja nyújtani.
A konzorciumi megállapodást valamennyi részt vevő település polgármestere aláírta, amely akkor
válik hatályossá, ha a képviselő-testület jelen ülésén határozatban dönt a konzorciumba történő
belépésről és a pályázat benyújtásáról.
A pályázat megnyerésének esélye az előbb felsorolt okokból következően most a legvalószínűbb. Az
információk szerint az országban 14 ilyen pályázat kerül elfogadásra. A dunántúliak lényegesen
felkészültebbek, ők már előrébb vannak, ott már hasonló összefogásban nyújtottak be pályázatot.
Megkérdezte a képviselőket van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás.
/Vass Ignác képviselő megérkezett, a képviselő-testület létszáma 13 fő./
Czibulka György képviselő megkérdezte, ez a konzorciumi megállapodás a felhagyott hulladéktelep
rekultivációjáról szól-e.
Várfi András polgármester válaszában elmondta, igen a felhagyott hulladéktelep rekultivációjára szól
a pályázat, mely egyébként saját erőt nem igényel.
Babos László képviselő a polgármester úr által említett kóbor híreket illetően el kívánta mondani,
hogy a kábel tv-n a szarvasi híradó adásában Babák Mihály szarvas város polgármestere az aktuális
hírek között úgy nyilatkozott, hogy Gyomaendrőd város lekésett erről a pályázatról, ezért azt most a
szarvasi önkormányzatnak kell átvenni, amiben nagy segítséget várnak, és feltehetően kapnak is
Domokos László országgyűlési képviselő úrtól, a megyegyűlés elnökétől. Igazán maga az a kijelentés,
hogy lekésés váltott ki némi vitát aztán a családja körében. Babák úr fent említett nyilatkozatát ma
reggel a szarvasi rádió is megismételte, amit Babák úr vitat, szerinte ő nem ezt nyilatkozta.
Az ügy tisztázása érdekében gondolat úgy a felesége, hogy az IWI fórumán megpróbál utána járni a
híreknek, és megtudni, hogy mi a valóság tartalma. Arra szeretett volna választ kapni, hogy a szarvasi
polgármester nyilatkozata mennyiben fedi a valóságot. A kérdésére azonban ez idáig nem kapott
választ. A szándék mindössze annyi volt ezzel, hogy kerüljön letisztázásra, miért hangzott el ilyen
nyilatkozat, hogy Gyomaendrőd lekésett ennek a pályázatnak a beadásáról.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, Babák Mihály polgármester úrral ezt a helyzetet tisztázni
fogja, melynek eredményéről tájékoztatja majd a képviselő-testületet.
Annyi biztos, hogy a város nem késte le ennek a pályázatnak a benyújtását, a többi részt vevő
település sem áll felkészültebben ezzel a pályázattal. Gyakorlatilag a kapott információ alapján kell ezt
a lépést most megtenni, a pályázatot benyújtani, mert később nincs esély.
Amennyiben a képviselő-testület most dönt a konzorciumba történő belépésről, akkor esélyünk van a
nyerésre, ellenkező esetben eleshetünk ettől a támogatástól. Ismételten hangsúlyozta, ismeretei szerint
egyik részt vevő település sem volt előrébb a pályázat összeállításával, annál is inkább, mivel a
pályázati anyag itt volt nálunk.
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Babos László képviselő hangsúlyozta, nem vitatja a pályázat benyújtásának fontosságát, sőt
szorgalmazza is. Egyedüli problémája az volt, hogy miért tett Szarvas város polgármestere ilyen
nyilatkozatot, amivel igazán nem a városunk jó hírét keltette.
Dr. Csorba Csaba jegyző rövid tájékoztatást kívánt adni a pályázatról, annak előzményeiről.
Első körben a kilenc társult település a rekultiváció tervezésére nyújtott be pályázatot, melyen velünk
együtt Szarvas város is támogatásban részesült. Ennek következtében valamennyi pályázott
önkormányzat rekultivációs tervekkel rendelkezik. Ezt azt jelenti, hogy minden feltétel adott a
rekultivációs pályázat benyújtásához. A problémát az jelentett, hogy a kilenc településből kettőÖrménykút és Kardos aláírták csatlakozási szándékukat az Orosházi hulladéklerakó mű és
hulladékégető építéséhez, aminek egy része lenne a felhagyott hulladéklerakó telepek rekultivációja is.
Ez a miatt jelentett problémát, mert minden pályázat ahhoz, hogy érdemben nyerni tudjon bizonyos
lélekszámhoz van kötve. Minél nagyobb ez a lélekszám, annál nagyobb az esély a nyerésre. Ezt
követően indult el aztán egy egyeztetési folyamat, aminek lényege, hogy a két kistelepülés döntsön
arról, hogy melyik pályázaton kívánnak indulni.
Mivel a 9 település önmagában csekély lélekszámmal rendelkezik, ezért merült fel az, hogy
Békéscsaba, - aki szintén rendelkezik rekultivációs tervvel, és neki is ugyan úgy lényeges ez a
pályázat, mint nekünk- csatlakozzon Gyomaendőrhöz. Ennek egyeztető folyamata a múlt héten zárult
le, -Békéscsaba kinyilvánította csatlakozási szándékát. Ehhez kapcsolódna még Körösladány település,
aki szintén rendelkezik rekultivációs tervvel, és már korábban is szeretett volna csatlakozni a
regionális hulladéklerakó telep megépítéséhez. Mindenből látható, hogy Gyomaendrőd tudatosan
készült erre a pályázatra, ezt követően került volna sor a megbízás kiadására Dr. Cserei Pál és
Mochnács Pál uraknak a rekultivációs pályázat elkészítésére, akik azonban nem vállalták, hogy a
decemberi határidőre azt elkészítik. Ennek alapján készült valamennyi részt vevő település a februári
határidőre. Ezt az egyeztetési eljárást borította fel aztán az az információ, hogy a decemberi határidőre
ezt a pályázatot igen is be kell nyújtani. Az információ szerint a megyéből nagy valószínűséggel első
körben egy pályázat fog eredményesen nyerni. Tehát, ha az orosházi beruházás úgy áll össze, hogy
képesek lesznek a rekultivációs pályázaton elindulni, úgy elképzelhető, hogy ők előtérbe kerülnek a
mi pályázatunkkal szemben. Ennek alapján született a tegnapi nap folyamán az a megállapodás, hogy
a pályázat benyújtását próbáljuk meg a decemberi határidőre, amelyhez minden feltétel rendelkezésre
áll. Amennyiben valamilyen ok miatt a benyújtott pályázat elutasításra kerülne még mindig adott a
lehetőség a 2008. februári határidőre történő benyújtásra.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában javasolta határozatban rögzíteni, miszerint
a képviselő-testület támogatja a hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok
elvégzése céljából a konzorciumi megállapodás létrehozását. Hozzájárul, hogy a konzorcium
pályázatot nyújtson be a programok együttes megvalósítására.
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangú 13 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
348/2007. (XI. 22.) Gye. Kt határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi
szintű rekultivációs programok elvégzése céljából a Konzorcium létrehozását támogatja, a
jegyzőkönyv mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodást elfogadja.
Hozzájárul, hogy a Környezet és Energia Operatív Program keretében a Konzorcium
pályázatot nyújtson be a rekultivációs programok együttes megvalósítására.
Utasítja a polgármestert az ezzel kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
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Bejelentések
Gellai Józsefné képviselő aziránt érdeklődött, hogy az endrődi köztemetőben miért nem megoldott a
hangosítás a temetési szertartások alkalmára. Tisztelettel kéri az intézkedést.
Jakus Imre képviselő reagálva elmondta, a hangosítás adott viszont azt nem minden esetben veszik
igénybe a gyászoló családtagok.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a temetéseken résztvevők számától és a családtagok
akaratától is függ, kérik-e a hangosítást. Felkérte a Gyomaszolg Ipari Park Kft. vezetőjét, hogy
nagyobb temetések esetén készüljenek fel, és oldják meg a hangosítást.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, a hangosítás használatára nem kötelezhető senki, meg kell
vizsgálni, a lehetőségek mennyiben adottak.
További bejelentés, hozzászólás hiányában a Polgármester megköszönte a jelenlétet és az ülést
bezárta.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Jakus Imre
hitelesítő

Lehóczkiné Tímár Irén
hitelesítő
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