Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
32/2007.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. december 17-i rendkívüli üléséről a
Városháza Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester
Babos László, Béres János, Gellai Józsefné, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Dr.
Kovács Béla, Lehóczkiné Tímár Irén, Putnoki László, Rácz Imre, Szabó
Balázsné, Vass Ignác képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző,
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Szujó Zsolt osztályvezetők,
Tárgyalási joggal: Szabados Ferenc a szakértői bizottság tagja
Hoffmanné Szabó Gabriella jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Jegyző urat, és Aljegyző urat és a
Hivatal dolgozóit.
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, a 17 fős testületből jelen volt 13 fő. – Izsó
Csaba, Illés János, Czibulka György és Dr. Palya József képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud
részt venni.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölte Putnoki László és Dr. Kovács Béla képviselőket.
Egy fő napirendi téma miatt került sor a rendkívüli testületi ülés összehívására.
1. A kötvény kibocsátási felhívásra beérkezett ajánlatok értékelése miatt kerül sor. A bírálóbizottság
javaslat szerint a döntésmeghozatalra.
2. Bejelentések
Felkérte a képviselőket döntsenek az ülés napirendjéről.
A képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
386/2007. (XII. 17.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kötvény kibocsátási felhívásra beérkezett
ajánlatok értékelése.
2. Bejelentések
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kötvény kibocsátási felhívásra beérkezett ajánlatok
értékelése
Várfi András polgármester megkérte Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezetőt a napirendi
pont ismertetésére.
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Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető elmondta a Képviselő-testület 2007. november 29-én
döntött arról, hogy az Önkormányzat kötvényt bocsát ki. Az ajánlattételi felhívást 6 pénzintézetnek
küldték meg. Mind a hat pénzintézet megküldte az ajánlatát. Az ajánlatokat értékelésre Dr. Sasvári
Anna ügyvédnő, Csapó Ágnes banki szakember és Cséffai János könyvvizsgálónak küldték el,
mindhárom részről megérkezett az értékelés. A szakértői bizottság részére kiosztásra kerültek. Két
pénzintézet ajánlata volt kötelező érvényű, négy pénzintézet indikatív, nem kötelező érvényű ajánlatot
tett. A szakértői vélemények alapján is további tárgyalásos eljárást kell kezdeményezni. A tárgyalásra
meghívják az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetet – egyedüli ajánlattevő, amely kötelező érvényű
ajánlatot nyújtott be. A másik ajánlat a Raiffeisen Bank Zrt, mely kötött, de nem kötelező érvényű
ajánlatot nyújtott be. A szerződéskötés esetén az ajánlatát kötöttnek veszi, illetve hajlandó további
tárgyalásokat folytatni a kondíciók javítása érdekében.
A bíráló bizottság véleménye is a tárgyalásos eljárás lefolytatása volt. Meg kell hívni a két
pénzintézetet. Ezt követően kell a képviselő-testületnek döntést hozni.
Várfi András polgármester megköszönte az összefoglalást. Úgy gondolja ezer millió forintnak az 1%a igen nagy pénz. Ha már a kötvénykibocsátás mellett döntenek, úgy kell gazdálkodni, hogy a
legelőnyösebb és legjobb ajánlatot fogadjuk el. A bizottság javasolja a két pénzintézet képviselőjének
meghívást két különböző időpontban. A kérdéseket meg kell fogalmazni. Lényeges kérdés, hogy 0,7%
alá tudnak-e menni a kötvénykibocsátáskor. A pénzzel a pénzintézet hogyan gazdálkodik, a
kamatnyereség hogyan alakul.
Lényeges, a képviselő-testület csak azt a döntést hozná meg, hogy egyetért a tárgyalások
lefolytatásáról.
Azt követően 2007. december 20-án a két pénzintézet szakembereit meghallgatják, majd a testületi
ülésen tudnak dönteni. A meghallgatás a szakértői bizottság előtt történik.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Csányi István alpolgármester, mint a szakértő bizottság tagja elmondta a képviselő-testület tagjainak,
hogy az önkormányzat már a tárgyalások előtt is kedvező feltételek mellett tud tárgyalni a
számításokat figyelembe véve. Megpróbálnak még előnyösebb pozíciót elérni a tárgyalás folyamán.
Szabados Ferenc szakértői bizottság tagja megkérdezte, a kamatnyereség után az önkormányzatnak
lesz-e adófizetési kötelezettsége, azaz kamatadót kell-e fizetnie.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, az önkormányzatnak jelenleg is van kamatnyeresége, van
tartósan lekötött pénzeszköze, nagyjából folyamatosan jelenik meg. A költségvetés soraiban
megtalálhatók ezek az összegek, az önkormányzat nem fizet kamatadót.
Várfi András polgármester megkérdezte a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e kérdése,
észrevétele. Mivel hozzászólás nem volt, megkérte a képviselőket szavazzanak a két pénzintézettel
való tárgyalások megkezdésére szóló határozati javaslatról.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
387/2007. (XII. 17.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a kötvénykibocsátásra felállított Szakértői
Bizottságot, hogy 2007. december 20-án hallgassa meg a Magyar Takarékszövetkezeti Bank
Zrt. és a Raiffeisen Bank Zrt. szakembereit, és a kötvény kibocsátás lebonyolítójára vonatkozó
javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2007. december 20.
Felelős: Várfi András polgármester
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2. Napirendi pont
Bejelentések
Várfi András polgármester első bejelentésként elmondta a hétvégén nagyon szép programok voltak.
Egyik volt a Szaloncukor Kupa. A Nagyenyedi testvérvárosból nem jöttek el, de Schöneck-ből,
Vrútky-ból eljöttek. A mérkőzések nagyon jó hangulatban teltek. A résztvevők szállásolása,
étkeztetése megfelelő volt, jól érezték magukat.
Szintén szombaton a Templomos Lovagrend rendezésében volt a rászoruló gyermekekért ajándékok
adományozása. Szép, szervezett rendezvény volt.
Vasárnap Öregszőlőben mikulásünnepség volt, Jakus Imre képviselő úr szervezésében.
Pénteken 9 órakor aláírta a Sade francia céggel a szerződést, a Belvíz II. ütem beruházásának
kivitelezőivel. Békés megyében 3 település – Dévaványa, Szarvas, Gyomaendrőd – pályázhatott. A
város közbeszerzési eljárásának lefolytatásánál nem fordult egy beruházó sem jogorvoslati eljárásért.
A szerződés megkötésre került. Nem a legalacsonyabb árat kiíró nyert, hanem a második, amelyik 202
millió forintért végzi el a munkát. Hamarosan a támogatás megérkezik a számlára, itt is
kamatnyereségre számíthat az önkormányzat. Kb. négy hónapi tartós lekötésre elhelyezhető
pénzintézetnél. A beruházók felé volt kérése, a helyi vállalkozók alkalmazásával kapcsolatban.
Az Ipari Parkkal kapcsolatban két komoly konstrukció került kidolgozásra, melynek keretében az
egyik vállalkozó 2000 m2-es ipari csarnokot építene, a másik 1500 m2s-est. Lényege még, nem kell
közbeszereztetni, hanem a Gyomaszolg Ipari Park Kft. végezné el a beruházásokat. Itt munkaerő
növekedést jelentene az elkövetkező években a városban.
A fattyasi gyepen jelen állás szerint még elképzelhető a golfpálya megvalósítása, két település van
versenyben. Még esélyes a város. Példaértékű volt a gazdákkal történő megbeszélés, az önkormányzat
megvásárolná, illetve elcserélné a földterületeket. Véglegesen képviselő-testületi döntés alapján. A
földtulajdonosok több, mint 90%-a megegyezne az önkormányzattal. A város lenne az ingatlan
tulajdonosa, a vállalkozó csak bérlője a területnek. A mai napon bemutatkozó megbeszélésen volt egy
békéscsabai orvos, aki pályázik a városi egészségügyi intézmény vezetői állására. Azt mondta, a
békéscsabai kórházból több kollégája jár golfozni, legközelebbi hely, amit el tudnak érni, az Göd. Meg
van az a kör, akit érdekelne az elérhetőség miatt.
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, észrevétele illetve bejelentése.
Putnoki László képviselő megjegyezte tájékoztatni kell a beruházásról a lakosságot. Többen
megkérdezték a golfpályáról. Tájékoztatni kell a lakosságot. A hétfői képviselő-testületi ülésen
polgármester úr bejelentések között tájékoztatta az ott megjelenteket, hogy szerdán lesz a városi
könyvtár vezetői állásra pályázottak meghallgatása. Képviselő úr is rész akart venni a meghallgatáson,
viszont olyan információkat kapott, ami alapján elbizonytalanodott, hogy részt vehet-e a
meghallgatáson. Meg szerette volna kérdezni a jegyző urat, azonban nem volt elérhető, elfoglalt volt.
Másnap telefonos érdeklődésére azt a választ kapta, mindenképpen részt vehetett volna a
meghallgatáson. Szeretné tisztázni, miért nem hallgathatta végig ezt a megbeszélést.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a szakértői bizottsági meghívottakat a könyvtárakról szóló
jogszabály szabályozza. Nem szabályozza a zárt, illetve nyílt ülés megtartásának előírását. Ha minden
pályázó hozzájárul a nyílt ülés lefolytatásához. Nincs akadálya ilyenkor a részvételnek. Vegyes volt a
pályázók részéről a nyilatkozat, volt, aki hozzájárult a nyílt üléshez, volt, aki zárt ülést kért. Nem ért
senkit hátrány a tekintetben, részt vett az ülésen vagy sem. A szakértői bizottsági ülésen lehetőséget
kaptak a meghallgatásra és kérdések feltevésére a tagok. A képviselő-testület tagjai ezt felülbírálhatja,
nem sérültek a képviselői jogok.
Várfi András polgármester megkérdezte megfelelt-e a válasz képviselő úrnak. A golfpályával
kapcsolatban elmondta, kár lenne még meghirdetni, a lakossági tájékoztatás akkor lesz időszerű, ha az
adott beruházóval már szándéknyilatkozatot aláírt az önkormányzat. Hír már jelent meg a Szó-Beszéd
újságban, ilyen szinten lehet egyelőre tájékoztatást adni. Nem meghatározó azon állatállomány, amely
a csordagyepen legel. A golfpálya közvetlen munkaigénye 60-80 fő lenne, és egyéb vonzata is lenne a
beruházás megvalósításának.
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Babos László képviselő a november 22-i testületi ülésen elhangozott, a szarvasi polgármester által
elmondottakról szóló hírek kapcsán kérdezte polgármester urat utána járt-e, az elhangzottakat
elismerte-e Babák Mihály. A szarvasi polgármester kompenzálta-e az akkor elmondottakat.
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlevőket, van egy olyan határozat, melyben neki
tájékoztatási kötelezettsége van erre vonatkozóan. A csütörtöki testületi ülésen szerette volna ez
megtenni. A szarvasi polgármester megküldte az anyagot, melyben valóban elhangzott az a mondat,
melyben úgy fogalmazott, hogy Gyomaendrőd késésben volt a rekultivációs pályázattal kapcsolatban.
Az elhangzottakat azzal magyarázza, úgy értelmezte, nem első körben mozdult a város a pályázatra.
Ez kedvező helyzetben tüntette fel a saját városában. Később a pályázatokkal kapcsolatos stratégiák
megbeszélésére tértek át, miszerint valóban az első körben bekerült pályázatoknak van jogosultsága.
Itt nem a városunk volt a késlekedő, más városok sem voltak jobban felkészülve.
Babos László képviselőt bosszantotta, hogy a szarvasi polgármester nem ismerte el, amit mondott.
Várta, hogy később ezt helyesbíti. Egy héttel később azonban azt, nyilatkozta, Gyomaendrőd nem
késett csak késedelembe estek, mert a polgármester körül vannak valakik, akik eltérítik a jó útról.
Elmondta, Gyomaendrőd lett volna a gesztor, de most már Kondoros lett.
Várfi András polgármester válaszul elmondta, a társulásban résztvevő szereplők, ezt nem így
értékelik. A békéscsabai polgármester elfogadta a gesztort. Nem ezzel kell foglalkozni a városnak. A
maga dolgát kell végeznie, nem kíván Gyomaendrőd soha semmilyen formában Szarvas „alatt” lenni.
Például a rászoruló gyermekeknek szóló rendezvényen is mezőtúri énekkar adott műsort.
Alpolgármester úr holnap búcsúzik el a békési Kistérségből.
Babos László képviselő a címerhasználatra vonatkozó előírásokkal kapcsolatosan érdeklődve
kérdezte, jogosan használta-e az egyik pályázó a könyvtárvezetői pályázati anyagban a város címerét.
Várfi András polgármester elmondta, engedélyével lehet használni a címert. Szabályozva van, az
újság megkapta a lehetőséget a címerhasználatra.
Dr. Csorba Csaba jegyző megjegyezte, szabálysértési eljárást lehetne kiróni, azonban egy pályázati
anyagban egy személy által jó szándékúan felhasznált címer használatával kapcsolatos szabálysértés
olyan csekély súlyú, hogy szükségtelen az eljárás, mindamellett, hogy erre a lehetőség megvan.
Gellai Józsefné képviselő karácsony közeledtével a jelenlevőknek egy kis meglepetéssel készült.
Egy-egy kedves ajándékkal kedveskedett mindenkinek.
Szabados Ferenc a szakértői bizottság tagja tájékoztatásul elmondta a labdarúgó szövetség tagjaiként
több település polgármestere látogatott a városba. A Liget fürdőt megnézték, tetszett nekik és később
is meg fognak jelenni a fürdőben.
Várfi András polgármester elmondta, a könyvtárvezetői pályázókról a csütörtöki testületi ülésen
döntenek. Az egészségügyi intézmény vezető állására 2007. december 22-ig van a benyújtási határidő,
jelen pillanatban egy pályázó és még két megkeresés volt.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Bejelentés a jelenlévők részéről nem volt, a Polgármester megköszönte a jelenlétet és a rendkívüli
ülést bezárta.
K. m. f.
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Putnoki László
hitelesítő

Dr. Kovács Béla
hitelesítő
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