Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
1/2008.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2008. január 31-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
Timár Irén, Dr. Palya József, Putnoki László, Rácz Imre, Szabó Balázsné,
Vass Ignác képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző
Havelda Jánosné, Szilágyiné Bácsi Gabriella, Szujó Zsolt, Tímárné Binges
Irén, Uhrin Zoltánné, osztályvezetők,
Hoffmanné Szabó Gabriella jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a mai napra összehívott képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket, a Jegyző urat, az intézmények vezetőit, az osztályvezetőket és a meghívottakat.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma teljes, 17 fő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Szabó Balázsné és Babos László képviselőket.
A meghívóban feltüntetett napirendet az alábbi módosításokkal javasolta a képviselő-testületnek
elfogadásra. 43. napirendi pontként javasolta a Kossuth u. 32.sz. alatti ingatlan értékesítése, 44.
napirendi pontként az Erdei Iskola –KEOP pályázat tárgyú előterjesztéseket megtárgyalni.
A képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangú 17 igen szavazattal elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
1/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Rekline Stúdió beszámolója a brüsszeli fotókiállításról
2. A 2007 évi költségvetési rendelet módosítása
3. 2008. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
4. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
KT rendelet kiegészítéséről és egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
5. A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2003. (IV. 28.) KT rendelet módosítása
6. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 36/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása
7. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
7/2003. (III. 31.) Gye. Kt. rendelet módosítása
8. A város helyi építési szabályzatáról szóló rendelet módosítása, kiegészítése
9. Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosi állás betöltésére benyújtott pályázatok
elbírálása
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Intézményi konyhák racionalizálása
Óvodai és iskolai körzethatárok áttekintése
Az intézmények alapító okiratainak módosítása
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szervezeti és működési szabályzatának
elfogadása
Ifjúsági és Sport Tábor bérleti szerződésében foglalt építési és felújítási munkák teljesítésének
vizsgálati eredménye
Városi Könyvtár kérelme rendkívüli selejtezés tárgyában
Beszámoló az orvosi ügyelet 2007 évi munkájáról
Betegszállítás helyzete
Betegszállítási tevékenység beindításának támogatása
A Gyermekétkeztetési Alapítvány pályázata
KEOP 1.1.1 pályázat benyújtása
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás okiratainak elfogadása
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Megállapodásának módosítása
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési Megállapodásának elfogadása
Intézményi közös fenntartására alkotott Társulási Megállapodás módosítása
Szakképzés-szervezési társulás létrehozása
A Polgármester és a Jegyző 2008. évi illetményének megállapítása
Gyomaszolg Ipari Park Kft. valamint a Gyomaközszolg Kft Ügyvezető igazgatói álláshely
együttes betöltésére pályázati kiírás
Gyomaszolg Ipari Park Kft ügyvezető igazgató 2008 évi bérének, valamint a könyvvizsgáló
díjazásának emelése
Gyomaendrődi köztemetők üzemeltetési díjainak 2008 évre tervezett árváltozásai
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft megbízott ügyvezető tiszteletdíja
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft kérelme – Kiegészítés
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft alapító okiratának módosítása
Gyomaendrődi Hírmondó kiadásához támogatás biztosítása
A 2008-2009. évre, parkfenntartási tevékenység ellátására kiírt közbeszerzési eljárás
eredményhirdetése
Templárius Alapítvány terem-és eszközbérleti díjainak módosítása
Markt Platz Egyéni Cég kérelme
Projektmenedzseri iroda 2007 évi beszámolója
Beszámoló a Gyomaendrőd Regionális Hulladékkezelő Mű működéséről
Tájékoztató a Dél-Alföldi Ivóvízminőségjavító Program helyzetéről
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati szabályzatának
változásáról
A
köztisztviselők
egyéni
munkateljesítmény
értékelését
megalapozó
teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok 2008. évre
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 2008. évi munkaterve
A Kossuth u. 32. sz. alatti ingatlan értékesítése
Erdei iskola – KEOP pályázat
Bejelentések

Határidő: azonnal
Az első napirendi pont megtárgyalása előtt Várfi András polgármester a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentéssel kapcsolatban kérte a képviselők hozzászólásait.
Hangya Lajosné képviselő rákérdezett, a Bánomkerti szennyvízcsatorna megvalósítására 2007. évben
pályázat benyújtására nem nyílt lehetőség, 2008-ban nyújt-e be pályázatot az Önkormányzat, van-e
erre lehetőség, mert az ott lakók várják.
Várfi András polgármester megkérte Szujó Zsolt városüzemeltetési osztályvezetőt a válaszadásra.
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Szujó Zsolt osztályvezető: a város készül szennyvízpályázat benyújtására, mely a szennyvíztisztító
telepnek a kapacitásbővítését illetve technológiai fejlesztését irányozza. Tervezési folyamata jelenleg
elkezdődött, ebben vizsgálták a Bánomkerti szennyvízelvezetés megoldását. A lakosság aláírta a
szándéknyilatkozatokat, több mint hatvan százalékos rákötési szándékot jelezve. A KEOP-pályázati
feltételek ennél lényegesen szigorúbbak, nagyobb rákötési arányt írnak elő. Az ivóvíz rákötési arányt
is vizsgálja. Nagy valószínűséggel a Bánomkerti szennyvízberuházást nem fogják tudni beletenni a
pályázatba, de még vizsgálják.
Várfi András megkérdezte a képviselő asszonyt, elégedett-e a válasszal.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában megkérte a képviselőket szavazzanak a lejárt határidejű határozatokról szóló
jelentést.
A képviselők a jelentést 17 igen szavazattal elfogadták, és az alábbi határozatot hozták: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
2/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 25/2007. (I. 25.), 31/2007. (I. 25.), 159/2007.
(V. 31.), 180/2007. (VI. 26.), 233/2007. (VII. 26.), 234/2007. (VII. 26.), 278/2007.
(IX. 27.), 282/2007. (IX. 27.), 283/2007. (IX. 27.), 285/2007. (IX. 27.), 286/2007. (IX.
27.), 287/2007. (IX. 27.), 289/2007. (IX. 27.), 291/2007. (IX. 27.), 299/2007. (IX.
27.), 303/2007. (IX. 27.), 304/2007. (IX. 27.), 321/2007. (X. 25.), 322/2007. (X. 25.),
327/2007. (X. 25.), 329/2007. (X. 25.), 335/2007. (X. 25.), 336/2007. (X. 25.),
337/2007. (X. 25.), 343/2007. (X. 25.), 354/2007. (XI. 29.), 356/2007. (XI. 29.),
362/2007. (XI. 29.), 367/2007. (XI. 29.), 368/2007. (XI. 29.), 369/2007. (XI. 29.),
370/2007. (XI. 29.), 373/2007. (XI. 29.), 377/2007. (XI. 29.), 382/2007. (XI. 29.),
385/2007. (XII. 5.), 387/2007. (XII. 17.), 389/2007. (XII. 20.), 391/2007. (XII. 20.),
398/2007. (XII. 20.), 399/2007. (XII. 20.), 402/2007. (XII. 20.) és a 407/2007. (XII.
20.) KT. számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.
Határidő: azonnal
Ezt követően a polgármesteri bejelentésekkel folytatta. Január a Városháza életében is hosszú hónap.
Eltelik több mint egy hónap a December folyamán sok szép ünnepi rendezvényen vett részt, közülük
egyik legszebb volt az idősek karácsonyi ünnepe.
Szintén ezen a napon volt a Bethlen Gábor Szakképző Iskola Szalagavató ünnepsége. Majd ezen a
napon a Polgármesteri Hivatal dolgozói tartották meg az évzáró estjüket.
Jelentős sportesemény volt a két ünnep között, szilveszteri asztalitenisz kupa. Nagyobb volt, mint a
megelőző években.
Január 5-6-án volt a Galambkiállítás, jól szervezett a gyomaendrődi galambászok által. A következő
években nagy, rangos kiállítások lesznek amerikai bírókkal. Gyomaendrődöt a galambászok
fellegváraként tartják számon.
Megyei rendezvény volt a Munkácsy Múzeumban, ott meghívottként, mint Gyomaendrőd Város
Képviselő-testülete is hozzájárult a Kis Jeanne c. Munkácsy festmény megvásárlásához, mely
restaurálva a múzeumban megtekinthető.
Január 18-án az Endrődiek Baráti Köre tartott elnökségi ülést, a mindenkori polgármester tagja az
elnökségnek. A volt endrődiek nagyon kötődnek a településükhöz, sok rendezvényre hazajönnek.
Budapesten van a központjuk, márciusban ott találkoznak a volt elszármazottakkal.
Jelentős volt január 29-én a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda által rendezett HEFOP pályázatok
záró konferenciája. Értékes és szép előadásokat lehetett hallani.
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Díszvendég volt Arató Gergely Oktatási és Kulturális Minisztérium államtitkára. Jól szervezett
rendezvényhez gratulált az igazgatónőnek a Képviselő-testület nevében is.
A Hulladéklerakó Beruházási Munkacsoportnak volt munkagyűlése, majd egy napirendi pontban
részletesebb felvilágosítást ad.
A szúnyoggyérítésre alakult társulás is ülésezett. A társulásban résztvevők, előzetesen jelzett kilépési
szándékuk ellenére, is itt munkálkodnak tovább. Úgy vélte ez a Városháza dolgozóit dicséri, jól volt
előkészítve a pályázat, sikeres a társulás.
Lényeges, hogy beindul a vasút rekonstrukció, a Mezőtúr-Gyomai szakasz. Több értekezés volt, fel
kell készülni a lakosságnak, nem csak az eredmény szép és jó, természetesen az építés folyamán nagy
forgalom lesz, lesznek forgalom elterelések. Együtt kell működni a beruházókkal és meg kell találni a
lehetőségeket az eredmények miatt. A nagy elkerülő út, mely mindkét településrészt elkerülné, rövid
időn belül nem épül meg. Elmúlt év végén a képviselő-testület hozott egy határozatot, melyet
továbbítottunk a településünkkel kapcsolatban lévő országgyűlési képviselőknek.
A vasútfelújítás alatti megfelelő elkerülésre tervezési megbízást adtak egy cégnek, hogy a Katona
József úti vasúti átjárótól a 46-os főútig, Bánomkert mellett lenne egy kis elkerülő út. Az aluljáró
építésnél is megfelelő elkerülő út lenne ez az út.
A Tűzoltó Egyesület készül a Köztestületté való alakulásra, megbeszélések folytak ez ügyben.
A buszközlekedésre kiírták a pályázatot, addig foglalkoznak a helyi közlekedéssel. A jelenlegi
üzemeltetők is felkeresték.
A Magyar Önkormányzatok Szövetségbe (MÖSZ) elmúlt évben lépett be az Önkormányzat, melynek
múlt héten volt egy közgyűlése. A Vízműnél ma volt egy napirendi pont. A társulatban résztvevő
egyik önkormányzat módosító indítványára került sor, melyről a sajtóból kaphat mindenki értesülést.
Az igazgatóság 10 napon belül összeül és javaslatot tesz a vízdíjakra, de ez még nem a beruházási
hányadot tartalmazó vízdíj lesz, melyről már korábban is szólt.
A januári hónap a költségvetés készítéséről szól. Egyeztetnek minden nap az intézményvezetőkkel.
Úgy látja, ki tudnak hozni egy olyan költségvetést, hogy a városnak nem kell a működési kiadásaira
hitelt felvenni.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában a napirendi pontok tárgyalására tért át.
1. Napirendi pont
Rekline Stúdió beszámolója a brüsszeli fotókiállításról
Várfi András polgármester bejelentette a Rekline Stúdió beszámolóját előadja és bemutatja Hornok
Ernő városunk újságírója.
Hornok Ernő elmondta, a Verespatakról készült fotókiállítása múlt évben kezdte meg vándorútját
Magyarországon. 2007. február 21-én volt Budapesten a Parlament Képviselő Házában a megnyitója,
melyet Szili Katalin nyitott meg. Hétről hétre más-más településre vándorolt, év végére 43 településen
láthatták a fotókiállítást hazánkban. Több mint fél éves szervezőmunkának, Dr. Becsey Zsolt Európa
Parlamenti képviselő és Kónya-Hamar Sándor RMDSZ-es Európa Parlamenti képviselő szervezésének
köszönhetően Brüsszelben az Európa Parlament székházában volt alkalmuk bemutatni a fotókiállítást.
A leg autentikusabb helyszín volt, mivel a képviselők tudnák megállítani Erdélyben a cianid
használatával történő arany kinyerését.
Beszámolóját fényképes bemutatóval illusztrálta, melyek a fotókiállítások külföldi helyszínein
készültek.
A romániai Európa Parlamenti képviselőket felszólították, hogy semmi esetre sem vegyenek részt a
kiállításon. Az irodaház aulájában helyezte el Gyomaendrődről szóló transzparenst, mely a várost
reklámozta, a kiállítás utáni fogadáson mindenki láthatta. Emellett több mint száz gyomaendrődi
prospektust és tájékoztatót osztott ki a városról. 100-150 ember nézte meg a kiállítást, mely egy hétig
volt látható. A Verespatakért sokat tevő természetvédők is részt vettek. Ősszel Kanadában volt
kiállítás. Azért volt ott is kiállítás, mivel egy Kanadai cég szeretné az aranyat kinyerni az említett
eljárással.
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Cambridge-ben a Kossuth-házban, egy Halloween ünnepség keretében volt megtekinthető a kiállítás.
Torontóban a fotókiállítás hat alkalommal, nagyobb események alkalmával volt látható. Többek között
az 1956-os forradalom ünnepségén a Magyar Ház aulájában. Több, városunkból elszármazottal
találkozott, ahol szeretettel emlékeztek a városukra, jó szívvel fogadták az invitálást és a
prospektusokat. Sokan felháborodva vettek tudomást a tényekről, mivel a kanadai sajtó kevésbé ír az
arany ilyen úton történő kinyeréséről. Kanadában 50 éve tilos ilyen formában aranyat kinyerni. A
Magyar Házban több mint 500 vendég volt. Cleveland-ben a kiállítást meglátogatta Vass Albert fia,
Wass Huba is. Az utolsó állomás Ottawában, szintén a Magyar Házban, ahol félórás riport is készült
az ottawai Magyar Televízióban. Itt szintén egy városunkban született személlyel találkozott. A
torontói Magyar Rádióban egy húszperces riport kapcsán, tíz percig Gyomaendrődről kérdezték, és
mutatta be a várost.
Néhány képet mutatott még amerikai útjáról, majd befejezte a beszámolóját, megköszönte a figyelmet.
Várfi András polgármester megköszönte szerkesztő úrnak a beszámolót. Az előterjesztésben látható,
hogy a Képviselő-testület mindkét úthoz hozzájárult, a város hírnevének öregbítése miatt. A
Verespatakról szóló fotókiállítás miatt gratulált Hornok Ernőnek a környezetvédelme fontos.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadásáról való szavazásra.
A képviselők 17 igennel a beszámolót elfogadták és az alábbi határozatot hozták: [Babos László igen,
Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen,
Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László
igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
3/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Rekline Stúdió egyéni cég
képviseletében eljáró Hornok Ernő brüsszeli fotókiállításának szakmai és pénzügyi
beszámolóját.
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
A 2007 évi költségvetési rendelet módosítása
Várfi András polgármester elmondta, a költségvetést minden olyan esetben módosítani kell, amikor
változás következik be a Képviselő-testületnek döntenie kell a módosításról. Gyomaendrőd Város
Képviselő-testülete 2007. II. 26-i ülésén elfogadta a város 2007. évi költségvetését a 4/2007. (II. 26.)
Gye. Kt. rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés
módosítását szükségessé tette a Képviselő-testület által hozott döntések, a 2007. október hónapban
lemondásra került állami normatív támogatások összegének költségvetésbe történő beépítése, a városi
rendezvényekkel kapcsolatos többlettámogatási igények, az intézmények saját hatáskörben módosított
előirányzatai, a Polgármesteri Hivatalnál a személyi juttatásokon belüli átcsoportosítások, a
Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában a képviselőtestületet felkérte a 2007. évi költségvetési rendelt módosításáról
szóló rendeletről való szavazásra. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített
többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú 17 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2008.(II. 1.) Gye. Kt. rendeletét
a 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007. (II. 26.) Gye .Kt. rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.
30.) Korm. rendelet 51–53. §–a alapján a 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007. (II. 26.) Gye. Kt
rendelet (a továbbiakban: Ktgv. rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Ktgv. rendelet 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 3.324.937 E Ft-ra módosul, részletezve
az 1. számú melléklet szerint.
2. § A Ktgv. rendelet 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.587.576 E Ft-ra
növekedik, részletezve a 2. számú mellékletben.
3. § A Ktgv. rendelet 4. §-ában a felújítások előirányzata 31.010 E Ft-ra változik, a 3. számú
melléklet alapján.
4. § A Ktgv. rendelet 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege
461.377 E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 386616 E Ftra, a felhalmozási célú pénzeszközátadás 45.550 E Ft-ra változik, a felhalmozás egyéb kiadásai 29.211
E Ft-ra növekszik. Feladatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Ktgv. rendelet 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 244.974 E Ft-ra módosul, a
tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
6. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Az előirányzat változásokat a 2007. évi beszámolóban szerepeltetni kell.
Gyomaendrőd, 2008. január
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

E rendelet 2008. február hó 1. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. február 1.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
3. Napirendi pont
2008. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, mivel február 28-án lesz a következő képviselőtestületi ülés, átmeneti rendeletet kell alkotni az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény
értelmében, mely szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének készítésével kapcsolatos
eljárás rendjét. A törvény 76.§ (1) bekezdése lehetőséget ad a helyi önkormányzatoknak arra, hogy –
amennyiben az adott év költségvetési rendeletét január 1-ig nem állapították meg – a képviselő-testület
az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkosson. A költségvetés tervezési rendjének megfelelően az
önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének megalkotására – a költségvetési törvény
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elfogadását követően – a tárgyév elején kerülhet sor. Fentieket valamennyi Bizottság megtárgyalta, s
az alábbi rendelet-tervezetet terjesztik a T. Képviselő-testület elé elfogadás végett.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet, hogy a
rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselők 17 igen szavazattal megalkották: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen,
Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr.
Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2008.(II. 1.) Gye. Kt. rendeletét
a 2008. évi átmeneti gazdálkodásról
Gyomaendrőd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII tv. 65. §
(1) bekezdésében a 76. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2008. évi átmeneti
gazdálkodásáról az alábbiakban rendelkezik:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
2008. január 1. napjától a tárgyévi költségvetési rendelet hatályba lépésnek napjáig az önkormányzat
bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait - külön eljárás nélkül - az előző
évi kiadásai előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse.
2. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és működési feladatok, az
évente ismétlődő rendszeres Kht., Kft., egyesületi és egyéb támogatások, pénzeszköz átadások 2008.
évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon
belül, időarányosan történhet. Az átmeneti gazdálkodás időszakában finanszírozható továbbá a
közalkalmazottak jogállásáról, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvények szerint az őket
megillető január hónapban kifizetendő külön juttatás, valamint az előző évi bérintézkedések tárgyévi
kötelezettsége is.
(2) A 2008. január 1-től esedékes, illetve a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről alkotott
törvény rendelkezéseinek alapján hozott bérintézkedések a költségvetési intézmények és a
polgármesteri hivatal dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók.
(3) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a vele
kötött megállapodásban rögzített - törvény által előírt - előző évről szóló számadási kötelezettségének
eleget tett és nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs.
(4) A 2008. évi költségvetési rendelet elfogadásáig hozott Képviselő-testületi döntések
érvényesíthetők az átmeneti gazdálkodás időszakában.
3. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában:
a) az önkormányzat 2007. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések a
2007. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül teljesíthetők a már megkötött szerződések
pénzügyi áthúzódásainak megfelelően,
b) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi
ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.
4. § A 2008. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat
nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható.
5. § Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és
beszedett bevételeket be kell illeszteni.
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6. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a 2008. évi költségvetésről szóló rendelet hatályba
lépésének napján hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2008. január
Várfi András s.k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

E rendelet 2008. február hó 1. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. február 1.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
4. Napirendi pont
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT
rendelet kiegészítéséről és egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Várfi András polgármester a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet kiegészítéséről
szóló előterjesztésben elmondta, egyrészt a hatályba lépett települési hulladékszállítási díj
bevezetésével kapcsolatban a Képviselő-testülethez érkezett mentességet kérőkről való hatáskör
gyakorlása a Városfenntartó Bizottsághoz kerül át.
Másrészt a hatályukat vesztett rendeleteket az átláthatóság és a jogbiztonság érdekében kell hatályon
kívül helyezni.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Putnoki László képviselő a kedvezményekkel nem értett egyet, melyek a szociális tárgyú rendeleteket
érintik. Rákérdezett, miért maradt el eddig ez a sok módosítás.
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatóul elmondta, a Szervezeti és Működési Szabályzat
módosításával kapcsolatban ezen rendeleteknek a hatályon kívül helyezése, jogalkotási folyamat során
valamilyen oknál fogva nem került sor, de az alapvető alaprendeletek természetesen hatályon kívül
helyezésre kerültek. Ilyen például a Költségvetési rendelet módosításához kapcsolódó rendeletek,
ezeket a rendeleteket egy bizonyos idő után célszerű hatályon kívül helyezni. Ilyen az egyes szociális
tárgyú rendeletek módosítása, valamint azok a rendeletek melyek idejüket vesztették, kapcsolódnak
például az állattartási rendeletekhez.
A SZMSZ-t módosító másik rész egy hatáskör átruházásról szól a hulladékszállítási díjjal
kapcsolatban. Sok levél érkezett a mentesség tekintetében a képviselő-testülethez, ezeket célszerű egy
bizottságra telepíteni, jelen esetben a városüzemeltetési bizottságra. Maga a mentességek kérdése nem
új rendelet, ezt a képviselő-testület egy korábbi időszakban már elfogadta. Ami itt új elem az a
kérelmek elbírálásának, hatáskörének áthelyezése a Városüzemeltetési Bizottságra. Nagyon sok
kérelem érkezett, és még fog érkezni, nem célszerű a Képviselő-testületet terhelni a döntéssel.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés a rendelet módosítással kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában a képviselő-testület tagjait felkérte a rendeletről való szavazásra. A szavazás
előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület 17 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen,
Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr.
Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2008.(II. 1.) Gye. Kt. rendeletét
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT
rendelet kiegészítéséről és egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a
továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet (a továbbiakban:
SZMSZ) módosításáról és kiegészítéséről az alábbiakat rendeli.
1. § Az SZMSZ 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
“1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Székhelye:
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület).
(3) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg. A
Képviselő-testületet a polgármester, illetve az általa meghatalmazott személy képviseli. A Képviselőtestület által a bizottságra átruházott hatáskörben hozott döntés kapcsán az önkormányzatot - a
polgármester által adott meghatalmazás alapján - a döntést hozó bizottság elnöke, tagja vagy más
személy képviseli, egyben kötelezettségvállalási, utalványozási joggal, a jegyző, illetve az általa
megbízott személy ellenjegyzése mellett.
(4) Az önkormányzati feladatokat a Képviselő-testület és szervei: a Képviselő-testület bizottságai, a
polgármester, valamint a Polgármesteri Hivatal látja el.
(5) Gyomaendrőd Város Önkormányzata képviseli a város egészének érdekeit. A Képviselő-testület
illetékességi területe Gyomaendrőd közigazgatási területére terjed ki.
(6) A Képviselő-testületet a 2006. október elsejei önkormányzati választásokat követően 10 fő egyéni
választókerületben megválasztott, 7 fő kompenzációs listáról mandátumhoz jutott képviselő alkotja. A
lakosság által közvetlenül megválasztott polgármester személyében egyéni választókerületi képviselő
is, így a testület eredeti összlétszáma 17 fő.
(7) Az önkormányzat települési képviselői (a továbbiakban: képviselő) névsorát a Képviselő-testület
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) 1. számú melléklete
tartalmazza.”
2. § Az SZMSZ 5. számú mellékletének Városfenntartó és Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság című fejezete kiegészül a következő 22)-23) pontokkal:
„22) Megállapítja a hulladékkezelési díjfizetési kedvezményt annak
a) aki ingatlant kizárólag egyedül lakja, a hulladékszállítás díjából 50 % kedvezményben részesül,
amennyiben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét.
b) a hadigondozottak, a hulladékszállítás díjából 50 % kedvezményben részesülnek a szociális
rászorultságtól és az életkortól függetlenül.
[44/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. Rendelet 21. §]
23) Mentesíti a hulladékkezelési díjfizetési kötelezettség alól:
(1) a gazdálkodó szervezetet, melyek a rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén nem
kötelesek a közszolgáltatást igénybe venni.
(2) a beépítetlen ingatlan tulajdonosát - írásbeli kérelmére - amíg az ingatlanon települési szilárd
hulladék nem keletkezik.
(3) a lakatlan ingatlant
(3) az üdülőingatlan tulajdonosát október 31. és május 1. napja közötti időszakra.
[44/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. Rendelet 22. §]”
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3. § Hatályukat vesztő rendeletek: az 1991. évi költségvetésről szóló 2/1991. (III. 20.) KT számú
rendelet, az 1991. évi költségvetésről szóló 2/1991. (III. 20.) KT számú rendelet módosításáról szóló
28/1991. (XII. 23.) KT számú rendelet, a helyi adók bevezetéséről szóló 17/1991. (XII. 1.) KT számú
rendelet, Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1992. évi költségvetéséről szóló 4/1992. (III. 2.) KT
számú rendelet, egyes hatályos tanácsrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló
15/1992. (IV. 3.) KT számú rendelet, az 1991. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 17/1992. (IV.
30.) KT számú rendelet, a Helyi adók bevezetéséről szóló 17/1991. (XII. 1.) számú rendelet
módosításáról szóló 19/1992. (VII. 1.) KT számú rendelet, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások
bérleti díjának megállapításáról szóló 25/1992. (V. 15.) KT számú rendelet, az 1992. évi
költségvetésről szóló 4/1992. (III. 2.) KT számú rendelet módosításáról szóló 28/1992. (VI. 30.) KT
számú rendelet, Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1993. évi költségvetéséről szóló 6/1993. (II. 5.)
KT számú rendelet, az 1992. évi költségvetésről szóló módosított 4/1992. (III. 2) KT számú rendelet
módosításáról szóló 7/1993. (II. 5.) KT számú rendelet, az 1992. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
18/1993. (VI. 16.) KT számú rendelet, a köztisztaságról szóló 23/1992. (VII. 1.) KT számú rendelet
módosításáról szóló 29/1993. (XII. 23.) KT számú rendelet, az 1993. évi költségvetésről szóló
módosított 6/1993. (II. 5.) KT számú rendelet módosításról szóló 1/1994. (I. 14.) KT számú rendelet,
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1994. évi költségvetéséről szóló 5/1994. (II. 23.) KT számú
rendelet, az 1993. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 13/1994. (V. 10.) KT számú rendelet, az
1994. évi költségvetésről szóló 5/1994. (II. 27.) KT számú rendelet módosításáról szóló 16/1994. (VII.
29.) KT számú rendelet, a módosított 6/1994. (II. 23.) KT számú rendelet - a lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről - kiegészítéséről szóló 20/1994. (XI. 8.) KT számú rendelet, az 1994.
évi költségvetésről szóló módosított 5/1994. (II. 27.) KT számú rendelet módosításáról szóló 21/1994.
(XI. 28.) KT számú rendelet, az 1995. évi költségvetéséről szóló 4/1995. (III. 2.) KT számú rendelet,
a köztisztaságról szóló többször módosított 23/1992. (VII. 1.) KT számú rendelet módosításáról szóló
6/1995. (III. 2.) KT számú rendelet, az 1994. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 14/1995. (V. 15.)
KT számú rendelet, az 1995. évi költségvetésről szóló 4/1995. (III. 2.) KT számú rendelet
módosításáról szóló 21/1995. (VII. 18.) KT számú rendelet, az 1995. évi költségvetésről szóló
módosított 4/1995. (III. 2.) KT számú rendelet módosításáról szóló 28/1995. (XII. 4.) KT számú
rendelet, az 1996. évi víz- és csatorna szolgáltatási díj megállapításáról szóló 31/1995. (XII. 4.) KT
számú rendelet, a köztisztaságról szóló többször módosított 23/1992. (VII. 1.) KT számú rendelet
módosításáról szóló 38/1995. (XII. 22.) KT számú rendelet, az 1995. évi költségvetéséről szóló
módosított 4/1995. (III. 2.) KT számú rendelet módosításáról szóló 39/1995. (XII. 22.) KT számú
rendelet, Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala Köztisztviselőinek munkavégzéséről egyéb
jutttatásairól, valamint az illetményrendszer szabályairól szóló 11/1995. (IV. 18.) KT számú rendelet
kiegészítéséről szóló 2/1996. (II. 29.) KT számú rendelet, az 1996. évi költségvetésről szóló 4/1996.
(IV. 4.) KT számú rendelet, az 1995. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 9/1996. (V. 29.) KT számú
rendelet, Gyomaendrőd Város Általános Rendezési tervének szabályozási előírásairól szóló 27/1991.
(XII. 24.) KT számú rendelet módosításáról szóló 10/1996. (V. 29.) KT számú rendelet, az 1996. évi
költségvetésről szóló 4/1996. (IV. 4.) KT számú rendelet módosításáról szóló 14/1996. (VII. 12.) KT
számú rendelet, az 1996. évi költségvetésről szóló módosított 4/1996 (IV. 4) KT számú rendelet
módosításáról szóló 31/1996. (XII. 28.) KT számú rendelet, Gyomaendrőd Város Képviselőtestületének az 1996. évi költségvetésről szóló többször módosított 4/1996. (IV. 4.) KT számú rendelet
módosításáról szóló 1/1997. (II. 10.) KT számú rendelet, Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1997.
évi költségvetéséről szóló 4/1997. (III. 10.) KT számú rendelet, az 1996. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló 10/1997. (IV. 28.) KT számú rendelet, az önkormányzat 1997. évi
költségvetéséről szóló 4/1997. (III. 10.) KT számú rendelet módosításáról szóló 15/1997. (VI. 27.) KT
számú rendelet, egyes Önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 23/1997. (X. 31.)
KT számú rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 16/1996. (IX. 16.) KT számú rendelet 1. számú és 2. számú
mellékletének módosításáról szóló 25/1997. (X. 31.) KT számú rendelet, az ivóvíz ellátási és
szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
40/1995. (XII. 22.) KT számú rendelet módosításáról szóló 28/1997. (XII. 17.) KT számú rendelet,
Gyomaendrőd Város Képviselő testületének 1997. évi költségvetésről szóló 15/1997. (VI. 27.) KT
számú rendelet módosított 4/1997. (III. 10.) KT számú rendelet módosításáról szóló 30/1997. (XII.
17.) KT számú rendelet, Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 1997. évi költségvetéséről szóló
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többször módosított 4/1997. (III. 10.) KT számú rendelet módosításáról szóló 2/1998. (II. 3.) KT
számú rendelet, a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/1994. (II. 23.) KT számú
rendelet módosításáról szóló 8/1998. (II. 9.) KT számú rendelet, Gyomaendrőd Város Önkormányzata
1998. évi költségvetéséről szóló 9/1998. (II. 27.) KT számú rendelet, az 1997. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló 17/1998 (V. 4.) KT számú rendelet, az 1998. évi költségvetéséről szóló 9/1998.
(II. 27. ) KT számú rendelet módosításáról szóló 18/1998. (VI. 29.) KT számú rendelet, Gyomaendrőd
Város Képviselő Testületének az 1998. évi költségvetéséről szóló 18/1998 (VI. 29.) KT számú
rendelettel módosított 9/1998 (II. 27. ) KT rendelet módosításáról szóló 28/1998. (XII. 15.) KT számú
rendelet, a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/1994. (II. 23.) KT számú
rendelet módosításáról szóló 32/1998. (XII. 29.) KT számú rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló módosított
16/1996. (IX. 16.) KT számú rendelet 2. számú mellékletének módosításáról szóló 3/1999. (I. 29.) KT
számú rendelet, Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének az 1998. évi költségvetéséről szóló
többször módosított 9/1998 (II. 27.) KT számú rendelet módosításáról szóló 7/1999. (III. 1.) KT
számú rendelet, Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1999. évi költségvetéséről szóló 11/1999. (III.
10.) KT számú rendelet, 1998. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 13/1999. (IV. 30.) KT számú
rendelet, az 1999. évi költségvetéséről szóló 11/1999. (III. 10.) KT számú rendelet módosításáról szóló
20/1999. (VI. 25) KT számú rendelet, a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló 13/1998. (III. 30.) KT számú rendelet módosításáról szóló 23/1999.
(VI. 25.) KT számú rendelet, a belvíz sújtotta lakóépületek újraépítéséhez és felújításához nyújtandó
önkormányzati támogatásról szóló 19/1999. (VI. 21.) KT számú rendelet módosításáról szóló 24/1999.
(VI. 25.) KT számú rendelet, Gyomaendrőd Város Általános Rendezési Tervéről szóló 6/1999. (II. 4.)
KT számú rendelet visszavonásáról szóló 27/1999. (IX. 28.) KT számú rendelet, a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
szóló többször módosított 16/1996. (IX. 16.) KT számú rendelet 1. számú és 2. számú mellékletének
módosításáról szóló 30/1999. (X. 29.) KT számú rendelet, a menetrend szerinti helyi autóbusz
közlekedés legmagasabb díjairól szóló többször módosított 4/1991. (III. 29.) KT számú rendelet 1 sz.
mellékletének módosításáról szóló 32/1999. (X. 29.) KT számú rendelet,
a gépjárműadóról szóló többször módosított 36/1995. (XII. 22.) KT számú rendelet módosításáról
szóló 34/1999. (XII. 13.) KT számú rendelet, az Önkormányzat 1999. évi költségvetésről szóló
20/1999. (VI. 25.) KT számú rendelettel módosított 11/1999. (III. 10.) KT számú rendelet
módosításáról szóló 35/1999. (XII. 21.) KT számú rendelet, a települési folyékony hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/1998. (III. 30.) KT számú rendelet
módosításáról szóló 3/2000. (II. 16.) KT számú rendelet, Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2000.
évi költségvetéséről szóló 5/2000. (III. 1.) KT számú rendelet, Gyomaendrőd Város Képviselőtestületének az 1999. évi költségvetéséről szóló többször módosított 11/1999. (III. 10.) KT számú
rendelet módosításáról szóló 6/2000. (III. 1.) KT számú rendelet, az önkormányzat 1999. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló 14/2000. (IV. 28. ) KT számú rendelet, Gyomaendrőd Város
Önkormányzata 2000. évi költségvetéséről szóló 5/2000. (III. 1.) KT számú rendelet módosításáról
szóló 18/2000. (VII. 18.) KT számú rendelet, a gépjárműadóról szóló 36/1995. (XII. 22.) KT számú
rendelet módosításáról szóló 29/2000. (XII. 14.) KT számú rendelet, az Önkormányzat 2000. évi
költségvetéséről szóló 18/2000. (VII. 18.) KT rendelettel módosított 5/2000. (III. 1.) KT rendelet
módosításáról szóló 31/2000. (XII. 27.) KT számú rendelet, Gyomaendrődi Önkormányzat vagyonáról
és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 24/1995. (X. 24.) KT
számú rendelet módosításáról szóló 2/2001. (I. 29.) KT számú rendelet, Gyomaendrőd Város
Önkormányzata 2001. évi költségvetéséről szóló 4/2001. (II. 27.) KT számú rendelet, Gyomaendrőd
Város Képviselő-testületének a 2000. évi költségvetéséről szóló többször módosított 5/2000. (III. 1.)
KT rendelet módosításáról szóló 5/2001. (II. 27.) KT számú rendelet, a 2000. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló 11/2001. (IV. 27.) KT számú rendelet, az önkormányzat 2001. évi
költségvetéséről szóló 4/2001. (II. 27.) KT számú rendelet módosításáról szóló 13/2001. (VII. 12.) KT
számú rendelet, Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2001. évi költségvetéséről szóló 4/2001. (II.
27.) KT számú rendelet módosításáról szóló 15/2001. (IX. 28.) KT számú rendelet, Gyomaendrődi
Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól
szóló 24/1995. (X. 24.) KT számú rendelet módosításáról szóló 19/2001. (XII. 11.) KT számú
rendelet, Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2001. évi költségvetéséről szóló 4/2001. (II. 27.) KT
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számú rendelet módosításáról szóló 22/2001. (XII. 27.) KT számú rendelet, Gyomaendrődi
Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól
szóló 24/1995. (X. 24.) KT számú rendelet módosításáról szóló 26/2001. (XII. 27.) KT számú
rendelet, Gyomaendrőd Város Képviselő Testületének a 2001. évi költségvetéséről szóló 4/2001. (II.
27.) KT számú rendelet módosításáról szóló 2/2002. (II. 5.) KT számú rendelet és a 2001. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2002. (IV. 30.) KT számú rendelet
Záró rendelkezések
3. § (1) E rendelet 2008. február 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az SZMSZ módosításáról szóló 9/1997. (IV. 28.)
KT rendelet 1. §-a valamint a 27/2006. (XII. 27.) KT rendelet 2. §-a.
Gyomaendrőd, 2008. január
Várfi András s.k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

E rendelet 2008. február hó 1. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. február 1.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
5. Napirendi pont
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2003. (IV. 28.) KT rendelet módosítása
Várfi András polgármester ismertette a napirendi pontot. A képviselő-testület 2007. novemberi
ülésén döntött az iskolák 2008. január 1-től beszedhető étkezési térítési díjainak alapjául szolgáló
nyersanyagköltség meghatározásáról. A rendeletben a nettó nyersanyagköltség került az eddigiekben
meghatározásra. A 2008. január 1-től érvényben lévő Általános Forgalmi Adóról szóló törvény újra
szükségessé tette a nyersanyagköltség rendeletben történő meghatározását. A változás miatt 2008.
január 1-től az intézmények a kifizetett nyersanyag költség után nem jogosultak az áfa
visszaigénylésére a gyermek étkeztetés vonatkozásában, mivel adóköteles bevételük nem származik a
tevékenységből. A dolgozói kedvezményes étkeztetés és a vendégétkeztetés vonatkozásában marad - a
20% áfa tartalom miatt - az adó visszaigénylés lehetősége. A véleményező bizottságok az alábbi
rendelet-tervezet elfogadását javasolják a Képviselő-testületnek.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában a képviselőket felkérte a rendeletről való szavazásra. A szavazás előtt felhívta
a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület 17 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen,
Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr.
Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2008.(II. 1.) Gye. Kt. rendeletét
a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2003. (IV. 28.) KT rendelet módosítása
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2003. (IV. 28.) KT rendelet
(továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja:
1. § A R. 1/a. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § (1) E rendelet 2008. február 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a 39/2007. (XI. 30.) Gye. Kt.
rendelet hatályát veszti.
(2) A térítési díjak számlázásakor e rendelet rendelkezéseit 2008. január 1-től kell alkalmazni.
Gyomaendrőd, 2008. január
Várfi András s. k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s. k.
jegyző

E rendelet 2008. február hó 1. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. február 1.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. számú melléklet a 4/2008. (II.1.) Gye. Kt. rendelethez
Oktatási intézmények élelmezési nyersanyagköltsége korcsoportonként
adatok forintban
Korcsoport Egész napi Részétkezés
Nyersanyagköltség részletekre bontva
és
Összesen:
Reggeli
Tízórai
ebéd
Uzsonna
Vacsora
intézmény
Óvoda
285,65,178,42,4-6 éves
Általános
534,362,64,80,215,67,108,Iskola
7-10 éves
Általános
587,392,73,80,245,67,122,Iskola
11-14 éves
Középiskola
488,118,206,164,15-18 éves
Munkahelyi
407,98,172,137,étkeztetés
+20%ÁFA
+20%ÁFA
+20%ÁFA
+20%ÁFA
19-60/1
Munkahelyi
204,étkeztetés
+20%ÁFA
19-60/2
A nyersanyagköltség más szervnél igénybe vett élelmezési szolgáltatás esetén sem lehet magasabb.
Az intézmény térítési díjának alapja, az élelmezési nyersanyagköltség.
Megjegyzés: A munkahelyi étkeztetési vonatkozó élelmezési nyersanyaghoz,
19-60 éves/1=Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
19-60 éves/2=Kis Bálint Általános Iskola, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola

6. Napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 36/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása
Várfi András polgármester a rendelet módosításáról a következők szerint tájékoztatta a jelenlevőket. A
szociális alapszolgáltatás egyik formája az étkeztetés, melynek feltételeit a szociális törvény, és a helyi
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önkormányzati rendelet szabályozza. A helyi rendeletben korábban az igénylő jövedelmi viszonyait is
meg kellett határozni, az ellátás megállapításának feltételéül. A Szt. 2008. január 1. napjától hatályos
rendelkezése az étkeztetésnél kimondja, hogy „Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem
határozható meg.” Ezért a helyi rendeletünkben módosítani kell, az erre vonatkozó rendelkezést. A
képviselő-testület 2007. novemberi ülésén döntött a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a 36/2007. (XI.30.) Gye. Kt.
sz. rendeletében. A rendeletben a szociális étkezés térítési díja 20%-kal növelt bruttó értékben került
meghatározásra. Az ÁFA törvény szükségessé tette a nyersanyagköltség rendeletben történő
meghatározását.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. A szavazás előtt felhívta a
figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület 17 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen,
Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr.
Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2008.(II. 1.) Gye. Kt. rendeletét
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint
a fizetendő térítési díjakról szóló 36/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)
bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 36/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelet (a
továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Étkeztetést az Szt. 62. § (1) bekezdése a)-e) pontjaiban meghatározott rászorulók közül azoknak
kell biztosítani, akik a mindenkor irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték.”
2. § A R. 2/a. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
Záró rendelkezések
3. § (1) E rendelet 2008. február 1. napján lép hatályba.
(2) A szociális étkeztetés térítési díjának számlázásakor e rendelet rendelkezéseit 2008. január 1-től
kell alkalmazni.
Gyomaendrőd, 2008. január
Várfi András s. k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s. k.
jegyző

E rendelet 2008. február hó 1. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. február 1.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
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1. számú melléklet az 5/2008. (II.1.) Gye. Kt. rendelethez
A Térségi Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjai 2008. február 1-től
Ellátás
2008.évi napi
2008.évi havi
Étkezés (szoc.étk.)
360,- Ft/fő
Idősek Klubja
-reggeli
183,- Ft/fő
-ebéd
483,- Ft/fő
-reggeli, ebéd
666,- Ft/fő
Rózsakert Esély Klub
-reggeli
183,- Ft/fő
-ebéd
483,- Ft/fő
-reggeli, ebéd
666,- Ft/fő
Őszi Napsugár Idősek Otthona
emeltszintű ellátás
Mirhóháti u. 8.
2.657,- Ft/nap/fő
79.710,- Ft/hó/fő
Idősek Otthona 1-2 ágyas, előteres,
önálló vizesblokkos szoba
Őszikék - Mirhóháti 1-5.
2.107,- Ft/nap/fő
63.210,- Ft/hó/fő
Rózsakert – Blaha u. 2-6.
2.107,- Ft/nap/fő
63.210,- Ft/hó/fő
Idősek Otthona
Őszikék - Mirhóháti u. 1-5.
2.007,- Ft/nap/fő
60.210,- Ft/hó/fő
Rózsakert – Blaha u. 2-6.
2.007,- ft/nap/fő
60.210,- Ft/hó/fő
Idősek Átmeneti Otthona
Blaha u. 2-6.
2.007,- Ft/nap/fő
60.210,- Ft/hó/fő
Szent Imre Idősek Otthona
Kondorosi u. 1.
1.843 Ft/nap/fő
55.290 Ft/hó/fő
Házi segítségnyújtás óradíja
200,- Ft/óra
Ebéd házhozszállítás intézményi
50,- Ft/adag
térítési díja, a házi segítségnyújtás
óradíja alapján (15 perc)
Támogató szolgálat
Személyi segítés óra díja
200,- Ft/óra
Szállítási díj
40,- Ft/km
-

7. Napirendi pont
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
7/2003. (III. 31.) Gye. Kt. rendelet módosítása
Várfi András polgármester a napirendben szereplő rendelettervezet lényegét ismertette. A helyi
önkormányzati rendeletben korábban az igénylő jövedelmi viszonyait is meg kellett határozni, az ellátás
megállapításának feltételéül. A törvény 2008. január 1-től az étkeztetésnél meghatározza, hogy a jövedelmi
helyzet nem határozható meg jogosultsági feltételként, ezért módosítani kell a helyi rendelet erre vonatkozó
részét. A képviselő-testület 2007. novemberben döntött a rendeletről, melyben az étkezés díja 20%-kal
növelt bruttó értékben került meghatározásra. A jogszabályi változások szerint a nyersanyagköltséget
rendeletben kell meghatározni, mivel adó alóli mentességben részesíti azt a szolgáltatásnyújtást és az ahhoz
szorosan kapcsolódó termékértékesítést, amelyet szociális ellátás keretében közszolgáltató teljesít.
Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő úgy vélte nem egészen igazságos még így sem a közgyógyellátási
igazolvány kiadása. Tapasztalatból tudja, nem csak havi 5000,- Ft alatti gyógyszerköltséget kell fizetni a
nyugdíjasoknak, hanem 60-70 ezer forintokat. A változás sem veszi figyelembe a jövedelemhatár és az
adható összeg közötti különbséget. Érdeklődött a közgyógyellátás alaptörvényétől lehet-e helyi rendelettel
eltérni. Ha lehet, akkor az Önkormányzat vizsgálja felül a jövedelemhatár és az adható összeg közötti
különbséget, az igazságosabb városi közgyógyellátás érdekében.
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Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, 2008. január 1-től tette kötelezővé a szociális törvény módosítása
az önkormányzatok számára, a nem alanyi jogon járó közgyógyellátási igazolványok tekintetében a
szabályozás lehetőségét. Keretszabályokat állapít meg a törvény, melyek között az önkormányzat szabadon
szabályoz, illetve alkotja meg a rendeletét. Ez a rendelet valójában a leg minimálisabb, leg rászorultabb
rétegnek nyitja meg a szabályozási lehetőséget. Lehetőség van a képviselő-testület részéről a rendelet
felülvizsgálatára és módosítására. Javasolja, fogadja el a rendeletet és bízza meg a Humánpolitikai illetve
az Ügyrendi Bizottságot, hogy vizsgálja felül, ha indokoltnak látja, javaslatával támogathatja a jogosultság
tágabbra nyitását. Akkor viszont adott esetben az önkormányzatnak hozzá kell járulni saját anyagi
lehetőségei tekintetében. Bizonyos fokú fedezetet a normatíva változás biztosít az önkormányzat számára,
ennek nagyságát ilyen rövid időn belül nem tudták felmérni. Általánosságban megjegyezhető, nagyon
gyors a jogalkotási folyamat. 2007. utolsó negyedévében sok rendelet jelent meg, ami a helyi jogalkotókat
rohamléptekben történő jogalkotásra késztették. Javasolta a módosítás elfogadását és a két bizottság
megbízását a rendelet felülvizsgálatára.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.
Hozzászólás hiányában a képviselőket felkérte a rendelettervezetről való szavazásra, valamint a
jegyzőkönyven rögzített Bizottságok megbízását a módosítás szükségességének megvizsgálásával.
További 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 17 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen,
Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr.
Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2008.(II. 1.) Gye. Kt. rendeletét
az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételéről szóló
7/2003. ( III. 31. ) KT rendeletmódosításáról és kiegészítéséről
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)
bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben kapott felhatalmazás alapján az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
nyújtásának módjáról és feltételéről szóló 7/2003. (III.31.) KT rendelet (a továbbiakban: Szr.)
kiegészítéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Szr. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Gyomaendrőd Város által nyújtott szociális rászorultságtól függő támogatások a:
a) lakásfenntartási támogatás
b) ápolási díj
c) átmeneti segély
d) temetési segély
e) közgyógyellátás”
2. § Az Szr. kiegészült a Közgyógyellátás címmel és a 32/A. § rendelkezéseivel:
„Közgyógyellátás
32/A. § (1) A szociálisan rászorult személy részére az egészségügyi állapot megőrzéséhez és
helyreállításhoz kapocsolódó kiadásainak csökkentésére az Sztv. 49.§-tól 53.§-ig, valamint a 63/2006.
(III.27.) Korm. rendelet 35.§-49.§-i alapján közgyógyellátási igazolvány adható ki.
(2) Az Szt. 50. § (1)-(2) bekezdésésében foglaltakon kívül e rendelet 32/A. § (3) bekezdésében
szabályozott szociálisan rászorult személy is jogosult közgyógyellátásra.
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(3) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni az 5.000,- Ft feletti havi rendszeres gyógyszerköltség esetén
azt a kérelmezőt, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében 200 %-át nem éri el.”
Záró rendelkezések
3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 22/2005. (X. 12.) KT rendelet 14. § (4) bek. b)
pontja
Gyomaendrőd, 2008. január
Várfi András s. k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s. k.
jegyző

E rendelet 2008. február hó 1. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. február 1.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. számú melléklet a 6/2008. (II.1.) Gye. Kt. rendelethez
A Térségi Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjai 2008. február 1-től
Ellátás
2008.évi napi
2008.évi havi
Étkezés (szoc.étk.)
360,- Ft/fő
Idősek Klubja
-reggeli
183,- Ft/fő
-ebéd
483,- Ft/fő
-reggeli, ebéd
666,- Ft/fő
Rózsakert Esély Klub
-reggeli
183,- Ft/fő
-ebéd
483,- Ft/fő
-reggeli, ebéd
666,- Ft/fő
Őszi Napsugár Idősek Otthona
emeltszintű ellátás
Mirhóháti u. 8.
2.657,- Ft/nap/fő
79.710,- Ft/hó/fő
Idősek Otthona 1-2 ágyas, előteres,
önálló vizesblokkos szoba
Őszikék - Mirhóháti 1-5.
2.107,- Ft/nap/fő
63.210,- Ft/hó/fő
Rózsakert – Blaha u. 2-6.
2.107,- Ft/nap/fő
63.210,- Ft/hó/fő
Idősek Otthona
Őszikék - Mirhóháti u. 1-5.
2.007,- Ft/nap/fő
60.210,- Ft/hó/fő
Rózsakert – Blaha u. 2-6.
2.007,- ft/nap/fő
60.210,- Ft/hó/fő
Idősek Átmeneti Otthona
Blaha u. 2-6.
2.007,- Ft/nap/fő
60.210,- Ft/hó/fő
Szent Imre Idősek Otthona
Kondorosi u. 1.
1.843 Ft/nap/fő
55.290 Ft/hó/fő
Házi segítségnyújtás óradíja
200,- Ft/óra
Ebéd házhozszállítás intézményi
50,- Ft/adag
térítési díja, a házi segítségnyújtás
óradíja alapján (15 perc)
Támogató szolgálat
Személyi segítés óra díja
200,- Ft/óra
Szállítási díj
40,- Ft/km
-
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8. Napirendi pont
A város helyi építési szabályzatáról szóló rendelet módosítása, kiegészítése
Várfi András polgármester a rendelet tervezet ismertetését az eredeti előterjesztéshez képest változtatva
mondta el. A Képviselő-testület 2007. évi határozatában döntött a gyomai köztemető és környéke
településrendezési terveinek módosításáról. A temetőhöz kapcsolódó települési rendezési terv
véleményeztetési anyagát a Tér és Terület BT elkészítette. Elfogadás előtt az érintett település
önkormányzati és érdekképviseleti szervekkel véleményeztetni kell a módosítást. A rendelet-tervezetet a
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselőtestületnek, hogy azt további államigazgatási egyeztetésre alkalmasnak ítélje meg.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselő-testület tagjait, határozatban rögzítsék, miszerint, a város helyi
építési szabályzatáról szóló 21/2002. (XI. 25.) KT számú rendeletének módosításáról és
kiegészítéséről szóló rendelet-tervezetet további államigazgatási véleményezésre alkalmasnak ítélik.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 17 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
4/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a város helyi építési szabályzatáról szóló
21/2002.8XI.25.) Kt. számú rendeletének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettervezetet további államigazgatási egyeztetésre alkalmasnak ítéli.
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosi állás betöltésére benyújtott pályázatok
elbírálása
Várfi András polgármester elmondta, a napirendi pont személyi kérdésről szól, viszont egyik pályázó
sem kérte a zárt ülésen való tárgyalást. A Városi Egészségügyi Intézmény megüresedő igazgató
főorvosi állás betöltésére a Képviselő-testület 2007. október havi ülésén döntött a pályázat kiírására. A
pályázat benyújtási határideje 2007. december 27. napján lejárt. A kiírásra a megadott határidőig
három pályázat érkezett – Dr. Torma Éva, Dr. Csellár Zsuzsanna, Dr. Maczó Norbert.
A pályázókat a képviselő-testület tagjaiból álló bizottság meghallgatta, és megállapította, hogy a
benyújtott pályázatok a pályázati kiírásnak megfelelnek. A pályázatokat két bizottság tárgyalta, első a
képviselőkből alakult, másik bizottság az Egészségügyi Intézmény részéről Dr. Mikola Julianna
főorvosasszony, és Dr. Csaba Kálmán főorvos úr az Orvosi Kamarát képviselte, mindkettő a Dr.
Torma Éva által benyújtott pályázatot támogatta és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. Dr.
Csellár Zsuzsanna jelezte, betegség miatt nem tud részt venni a mai képviselő-testületi ülésen.
Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.
Dr. Gedei Margit igazgató főorvos elsőként gratulált Dr. Torma Éva doktornőnek, azonkívül
megköszönte polgármester úr, Képviselő-testület, Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a segítőkész
együttműködést, és kívánta a doktornőnek is a hasonló segítséget.
Dr. Torma Éva megköszönte a bizottságok bizalmát az ő személyének jelölése miatt. Feltétlenül
szeretné a Dr. Gedei Margit tanácsait követni. Mindenképpen segítségére lesz átmeneti időszakban.
Várfi András polgármester megjegyezte, hogy a szavazógombot még nem nyomták meg, de
mindenki a tapssal jelezte az elfogadást.
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Mindegyik pályázó az ülésre kapott meghívást, és lehetőséget a hozzászólásra. Dr. Maczó Norbert
doktorúrnak magánéleti kapcsolata van a várossal, fiatal, még lehet a jövőben szerepe a város orvosi
életében. Sok sikert kívánt a további pályájához.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselő-testület tagjait döntsenek a bizottságok által javasolt Dr.
Torma Éva főorvosasszony megválasztásáról. A munkakörét 2008. február 15-én kezdi meg és 2013.
február 14-ig tölti be a határozati javaslat szerint. Felhívta a testület figyelmét, hogy a döntés
meghozatalához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
5/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő testülete Dr. Torma Éva neurológus Békéscsaba Gyóni G. út
14-16. I/6. szám alatti lakost megbízza a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosi
teendők ellátásával, heti 20 órában, 2008. február 15. napjától 2013. február 14. napjáig.
Bérét az 1992. évi XXXIII. törvény alapján a következőként állapítja meg:
Garantált illetmény I. 9 besorolásban
108.500.Magasabb vezetői pótlék
40.000.Neurológus garantált bér
36.150.Munkáltatói döntés
88.350.Összesen
273.000.Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kötelezi nevezettet 2008. március 1. napjától a
Városi Egészségügyi Intézményben a Neurológus szakellátás elvégzésére.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy Dr. Gedei Margit főorvos asszony
megbízatása 2008. február 14. napjával megszűnt.
Határidő: 2008. február 15.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester még egyszer megköszönte Dr. Gedei Margit főorvos asszonynak, hogy
lemondása után is hajlandó volt az Intézményt tovább vezetni. Azonkívül a város életében továbbra is
találkozhatunk vele.
10. Napirendi pont
Intézményi konyhák racionalizálása
Várfi András polgármester az intézményi konyhák racionalizálásával kapcsolatban valóban
megpróbál az Önkormányzat olyan ésszerű lehetőséget választani, hogy jobbá váljon, de a város
költségvetését kevésbé terhelje. Beszédtémává vált, miszerint helyi vagy vidéki vállalkozók vennék ki
a konyhát. Majd képviselő-testület ülésen Babos László képviselő felvetette, hogy a működtetést
vállalhatnák a jelenlegi élelmezésvezetők és az ott dolgozók. A város költségvetését jelenleg 25 millió
forint támogatás terheli az intézményi konyhák felé. Cél az, hogy a város hitelmentesen tudjon
gazdálkodni. Az elképzelések közül a bizottságok a működtetés racionalizálása érdekében felkéri a
képviselő-testület a polgármestert és a jegyzőt, hogy tárgyalást folytasson az élelmezésvezetőkkel a
koncesszióba adás feltételeiről. most részletekről nem beszélnek, mivel a koncesszióba adás
feltételeinek megismerése hosszabb tárgyalásokat von maga után, melyek eredményeiről későbbi
képviselő-testületi ülésen lesz szó.
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Tímárné Tóth Adrienn a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Szülői munkaközösség elnöke a
szülők aggodalmát mondta el a képviselő-testület előtt. Ősz óta beszédtéma a gyermekétkeztetés
vállalkozásba adása, valamint a város honlapján, illetve az iwiw fórumán értesültek arról, hogy most
elmondhassák véleményüket az ülésen. Kérik a képviselő-testület tagjait, gondolják át újra mit
jelenthet a gyermekek étkeztetésének profitorientálttá válása. A gyermekek a jelenlegi étkezéssel
elégedettek, sokfélét és finomat esznek, gyümölcsöt, tejterméket és alkalmanként meglepetést is
kapnak. Attól tartanak a szülők az étel minősége, mennyisége romlani fog. Elképzelhetetlennek
tartják, hogy valamelyik részén az étkeztetésnek ne essen csorba, ha most is támogatással működik.
Átgondolták a tárolóedényben való kiszállítás és osztásnak a hátrányait, az elmérés lehetőségét, ha
elmérik nem lesz meg mindenkinek az ebédje. A hátrányos helyzetű gyerekek hétfőn várják az ételt,
mivel ez az egyetlen lehetőségük arra, hogy jól lakjanak, többször repetáznak. Jelenleg ezt figyelembe
veszik az étkeztetés során. Ismerőseiktől hallott információk alapján más városokból rossz
tapasztalatokat hallanak, óvodák részéről ásványi anyag és vitaminszegény ételekről beszélnek.
Középiskolai étkeztetések során melegen tartó tálcákba előre kiadagolják az ételt, mire hozzájut
minden gyerek nem elég meleg az étel. A változatosnak nem mondható ételtől gyakran éhesek
maradnak. Ezeket a megoldásokat nem tartják jónak, erősíteni kell a gyerekekben az igényt a déli
finom, jó minőségű és meleg ételt egyenek. Jelenleg ezt biztosítani tudják, nem nyereséggel, de hosszú
távú nyereség a gyermekek egészséges ételeken nevelkednek és igényük lesz a sokoldalú
táplálkozásra. Mindezt figyelembe véve kérte a képviselő-testületet keressenek olyan megoldást, ami
nem a gyerekek egészségének rovására megy. Inkább fizetnének olyan programokért, mint például a
foci, mert az választható. Kérte a képviselő-testületet gondolják át a szülők javaslatait, próbáljanak
olyan megoldást találni, ami a gyermekek, a város leendő felnőttjeinek érdekeit szolgálja.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólást, és megadta a szót jegyző úrnak.
Dr. Csorba Csaba jegyző úgy gondolta egyet lehet érteni az elmondottakkal. A konyhák átszervezése
viszonylag hosszabb időre tekint vissza, több előterjesztés volt már. Éppen a szülők által felsorolt
aggályok miatt nem született döntés. Annak lehetőségét kell megkeresni, hogy lehetőség szerint a
most ott dolgozók közül foglalkozzanak ezzel a kérdéssel és biztosítsák az élelmezést. A határozati
javaslatban megfogalmazottak alapján a képviselő-testület a szolgáltatás megszervezésének a jogát
adja át az élelmezésvezetőnek. Amennyiben felvállalják, akkor megnyílik a lehetőségük a konyhai
szolgáltatás helyben történő biztosítása. Nem jelenti a jelenlegi teljes létszámban való működést, de
azok a jogszabályok, amelyek meghatározzák a gyermekélelmezést – nyersanyagnorma, térítési díjak
– a konyhai szolgáltatást végzőknek kötelezővé válnak. Nem jelent ebédhordást, helyben állítják elő az
ételt. Ez jelenthet garanciát arra, hogy a színvonal ne csökkenjen.
A szolgáltatásnak valóban nyereségesnek kellene lennie, kétféleképpen. Egyrészt önkormányzati
támogatással, így az önkormányzat nem vonul ki, változatlanul biztosít támogatást, még ha csökkenő
mértékben is. Valamint megnyílik a kifelé szolgáltatás lehetősége, mely valóban részben az óvodák, és
más igénylők felé nyílhatnak meg. Az ezekben rejlő lehetőségeket az bizonyíthatja, hogy mindkét
élelmezésvezető kíván a témával foglalkozni, le kíván ülni, tárgyalni a feladatról.
Jelenleg a képviselő-testület abban dönt – ami a szülők számára garancia lehet – hogy ezekkel a
személyekkel kell tovább tárgyalni, bár meghatározott idő egy évre nyílik meg, de garanciát jelent a
helyi személyek foglalkoztatására. A két általános iskola részéről talán megoldható, a Gimnázium
tekintetében folynak tárgyalások, a Gondozási Központnál marad az ellátás, annyira speciális, nem
célszerű keverni más szolgáltatással. Jelentős elmozdulás a korábbiakban tárgyaltakhoz képest.
Babos László képviselő közölte, érti a szülők aggódását a gyermekek étkeztetésével kapcsolatban.
Már több esetben tárgyalták a konyhák üzemeltetését. Négy határozati javaslat született, a negyediket
javasolta valamennyi bizottság. A javaslatban szerepel, ugyanazok az emberek, akik eddig végezték,
ugyanabban a környezetben, eszközökkel történne a munka. A gyerekek és az ott dolgozók
szempontjából is ez a legemberségesebb. Alapvetően nagy változás nem fog történni, alku kérdése,
mely a jövő hetek, hónapok alatt dől el.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás a jelenlevők részéről. Ajánlotta a
város honlapját, mely tartalmas, minden információt megkaphat az érdeklődő.
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Javasolta onnan tájékozódjanak önkormányzati ügyekben, valamint az önkormányzati képviselőtestületi ülésen és az azt megelőző bizottsági üléseken is részt vehetnek a szülők.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában megkérte a képviselőtestület tagjait a napirendi pont 4. határozati javaslatának
elfogadásáról szavazzon.
A képviselő-testület 16 igen, 1 tartózkodással a 4. határozati javaslatot szavazta meg az alábbi
határozatban: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén
tartózkodik, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
6/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a működési kiadások csökkentése érdekében az
intézményi konyhák működtetését racionalizálni kívánja. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt,
hogy folytasson tárgyalásokat az élelmezésvezetőkkel a koncesszióba adás feltételeiről.
Határidő: 2008. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyző
11. Napirendi pont
Óvodai és iskolai körzethatárok áttekintése
Várfi András polgármester a napirendi pontról elmondta, hogy az esélyegyenlőségről tájékoztat az
előterjesztés, mellyel gondok vannak. Az adott intézmény telephelyén belül is meghaladja a 25%-ot a
halmozottan hátrányos helyzetű (továbbiakban: hhh) gyermekek létszáma, valamint az intézményi
telephelyek között is meghaladja a 25%-ot. Óvodák tekintetében a Tulipános Óvodában és a
Csárdaszállási tagóvodában nagyon magas a hhh gyerekek száma. A tagóvodába járók esetében nem
lenne szerencsés az utaztatás, viszont a csökkenő létszám miatt elkerülhetetlen. Gyomaendrőd város
sajátossága, nehezen képzelhető el, hogy a Tulipános Óvodából néhány halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeket gyomai illetve endrődi óvodába kellene áthozni. Nehéz a jelenleg érvényes
tendenciának eleget tenni. Kétféle megoldás kerülhet szóba az óvodáknál. A Tulipános Óvoda
bezárása és a gyerekek a most is működő iskolabusz járattal a belterületen lévő Óvodákba kerülnek
behordásra. Azonban figyelni kell arra, hogy a közel 40 gyermek ne egy óvodába kerüljön, mert akkor
az őket befogadó óvodában fog megjelenni a szegregáció. Az óvodai körzetek átalakítást vonja maga
után az óvoda bezárása, egyébként az öregszőlői óvoda bezárásával még nagyobb hátrányba
kerülnének ezek a gyermekek. Másik megoldásként az óvodai körzetek átalakításával egyes
öregszőlőben lévő területek más óvodához kapcsolása, valamint a belterületek Tulipános Óvodához
kapcsolása a szülők ellenállásába ütközne, mivel a gyermekek utaztatását vonná maga után. A
jelenlegi törvényi szabályozás következtében ez csak fél megoldás lenne, hiszen a szülők szabad
óvoda és iskola választását a közoktatási törvény engedi.
Az általános iskolák tekintetében megoldásként a speciális tagozat székhelyen történő működtetése
kerülhet szóba, azonban ez pedagógiai szempontból nem biztos, hogy jó megoldás, tény az, hogy így
megszűnne a városban az intézmények közti szegregáció, azonban az intézményen belüli szegregáció
megmaradna, mely tovább mérséklődne azáltal, hogy időleges szegregáció alakulna ki: a tényleges
szegregáció a tanítási órákon maradna fenn.
A három iskola közötti polarizáció megjelenését emelte ki a szakértő az elkészült helyzetelemzésben,
mely két okra vezethető vissza:
- az endrődi településrész lakosságának összetételében magasabb a szociálisan és kulturálisan
hátrányos helyzetű családok száma
- a Szent Gellért Általános Iskola városi szintű beiskolázású – válogathat a gyomaendrődi tanulói
közül.
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola fenntartója és Önkormányzatunk képviseletében Várfi
András polgármester együttműködési megállapodást írt alá, melyet jelen előterjesztés mellékleteként
utólagos jóváhagyásra nyújtunk be a Tisztelt Képviselő-testület elé.
A határozati javaslat a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola együttműködési megállapodása, mely
egy egyoldalú jognyilatkozaton alapul. Annak alapja a Szentszék és Magyarország között lévő
egyezmény.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslatról történő szavazásra.
A határozatot 16 igen és 1 tartózkodással a képviselő-testület megszavazta, az alábbi határozatot hozta
meg: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné tartózkodik, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
7/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szent Gellért
Katolikus Általános Iskolai Főhatósággal, mint Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és
Óvoda fenntartójával kötött együttműködési megállapodást.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szent Gellért
Katolikus Általános Iskolai Főhatóság, mint Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és
Óvoda fenntartójának egyoldalú jogi nyilatkozatát, melyben kinyilatkoztatja a kötelező
közoktatási feladatellátásban való részvételét és csatlakozását a Gyomaendrőd Város
Közoktatás-fejlesztési tervéhez.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Az intézmények alapító okiratainak módosítása
Várfi András polgármester az intézmények alapító okiratainak módosításáról elmondta, a 2008. évi
TEÁOR és szakágazati rendváltozással összefüggésben vált szükségessé a Polgármesteri Hivatalnál,
valamint az önkormányzat fenntartásában működő intézményeknél. A fenntartóknak 2008. január
hónap folyamán felül kell vizsgálnia az intézmények alapító okiratát és a szükséges módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt okiratokat meg kell küldenie a Magyar Államkincstár Dél-alföldi
Regionális Igazgatóságának, hogy a változások a törzskönyvi nyilvántartáson átvezetésre kerüljenek.
Az alapító okiratokat a szakágazati rend és TEÁOR szám változás miatt szükséges módosítani, a
módosításokat a határozati javaslat tartalmazza.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás nem volt. Megkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselők egyhangú, 17 igen szavazattal a következő határozatot alkotta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
8/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Könyvtár 22/1998. (I. 29.)
KT. számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
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-Az alapító okirat 4./ pontjában törlésre kerül a „Fő tevékenység államháztartási szakágazat
száma: 925110
TEAOR 9251 Könyvtári tevékenység” és helyébe az alábbi szöveg kerül:
„Fő tevékenység államháztartási szakágazat száma: 910100
TEAOR 9101 Könyvtári tevékenység”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba
jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő:

azonnal

II.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi Intézmény
175/1999. (VI. 24.) KT. számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
-A alapító okirat 4. pontjában törlésre kerül az intézmény alaptevékenységének államháztartási
szakágazati száma és az ellátott feladatok TEÁOR száma és helyébe az alábbi szöveg kerül:
„Fő tevékenység államháztartási szakágazat száma: 862200
Az intézmény által fő tevékenységként ellátott feladatok:
Államháztartási szakágazat szám 862100 TEÁOR 8621
ügyelet
TEÁOR 8622 egészségügyi szakellátás, gondozás:
Szemészet
Belgyógyászat és EKG
Tüdőgondozó
Sebészet
Nőgyógyászat és onkológiai szűrés
Tüdőgyógyászat
(Pulmonológiai
szakrendelés)
Bőrgyógyászat
Urológia
Reumatológia
Fül-orr-gégészet
Neurológia
Nőgyógyászat MSZSZ
Ortopédia
Pszichiátria
Államháztartási Szakágazat szám 869000 TEÁOR 8690
Röntgen
Ultrahang
Labordiagnosztika
Fizioterápia
Gyógytorna
Védőnői szolgálat
iskola egészségügyi ellátás”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba
jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő:

azonnal

III.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 287/1999.
(X. 28.) KT. számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
- Az alapító okirat 5. pontjában a főtevékenység államháztartási szakágazat száma -751115törlésre kerül és helyébe az alábbi szám kerül: 841105
- Az alapító okirat 10. pontjának első francia bekezdése törlésre kerül –Városi Zene és
Művészeti Iskola- és helyébe az alábbi szöveg kerül: „Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény”
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba
jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő:

azonnal

IV.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda 288/1999. (X. 28.) KT. számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
- Az alapító okirat 4. pontjában a főtevékenység államháztartási szakágazat száma -801000törlésre kerül és helyébe az alábbi szám kerül: 852010
- Az alapító okirat 4.1. pontjában a „TEÁOR 8010” törlésre kerül, és helyébe az alábbi szöveg
kerül: „TEÁOR 8520”
- Az alapító okirat 4. 1. pontjának utolsó mondata törlésre kerül: „TEÁOR 5551 Munkahelyi
étkeztetés – diákétkeztetés iskoláskorú gyermekek számára.”és helyébe az alábbi szöveg kerül:
„Egyéb vendéglátás államháztartási szakágazat száma: 562900 TEÁOR 5629 Munkahelyi étkeztetés, diákétkeztetés iskoláskorú gyermekek számára.”
- Az alapító okirat 4.2. pontjából a „TEÁOR 8010” törlésre kerül.
- Az alapító okirat 4.2. pontja az alábbi első mondattal egészül ki: „ Óvodai nevelés
államháztartási szakágazat száma: 851020 TEÁOR 8510”
- Az alapító okirat 4.2 pont negyedik francia bekezdése törlésre kerül: „Óvodában szervezett
intézményi étkeztetés”, helyébe az alábbi szöveg kerül: „Egyéb vendéglátás államháztartási
szakágazat száma: 562900 TEÁOR 5629- Munkahelyi étkeztetés, gyermekétkeztetés
óvodáskorú gyermekek számára.”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Csorba
Csaba jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő: azonnal
V.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény 290/1999. (X. 28.) KT. számú határozatával elfogadott alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
- Az alapító okirat 3./ pontjában törlésre kerül a „Főtevékenység államháztartási szakágazat
száma: 801000. TEÁOR 8010” és helyébe az alábbi szöveg kerül: „Főtevékenység
államháztartási szakágazat száma: 852020. TEÁOR 8520”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Csorba
Csaba jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő: azonnal
VI.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozatával elfogadott alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
- Az alapító okirat 3./ pontjában törlésre kerül a „Főtevékenység államháztartási szakágazat
száma: 802100, 802200 TEÁOR 802 Középfokú Oktatás TEÁOR 8021” és helyébe az alábbi
szöveg kerül: „Főtevékenység államháztartási szakágazat száma: 853100. TEÁOR 8531”
- Az alapító okirat 3. pontjában törlésre kerül „TEÁOR 8022 Szakmai középfokú oktatás”
szövegrész és helyébe az alábbi szöveg kerül: „Szakmai középfokú oktatás államháztartási
szakágazat száma 853200 TEÁOR 8532”
- Az alapító okirat 3. pontjában törlésre kerül „TEÁOR 5523 Egyéb szálláshely szolgáltatás
(kollégiumi ellátás)” szövegrész és helyébe az alábbi szöveg kerül: „Üdülési egyéb átmeneti
szálláshely szolgáltatás államháztartási szakágazat szám: 559000 TEÁOR 5590–
kollégiumi ellátás”
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- Az alapító okirat 3. pontjában törlésre kerül „TEÁOR 5551 Munkahelyi étkeztetés,
diákétkeztetés”szövegrész és helyébe
az alábbi szöveg kerül: „Egyéb vendéglátás
államháztartási szakágazat száma: 562900 TEÁOR 5629- Munkahelyi étkeztetés,
diákétkeztetés”
- Az alapító okirat 3. pontjában törlésre kerül „TEÁOR 5521 Ifjúsági szálló” szövegrész és
helyébe az alábbi szöveg kerül: „Üdülési egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
államháztartási szakágazat szám: 552000 TEÁOR 5520 –ifjúsági szálló”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Csorba
Csaba jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő: azonnal
VII.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 175/2005.(VII.
14.) KT számú határozata, Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
54/2005. (VII. 18.) KT számú határozata, Hunya Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 67/2005. (VII. 12.) KT számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
- Az alapító okirat 3. pontjában a főtevékenység államháztartási szakágazat száma -801000törlésre kerül és helyébe az alábbi szám kerül: 852010.
- Az alapító okirat 3.2. pontjában a „TEÁOR 8010” törlésre kerül, és helyébe az alábbi szöveg
kerül: „TEÁOR 8520”.
- Az alapító okirat 3.3. pontjában törlésre kerül „TEÁOR 5523 Egyéb szálláshely
szolgáltatása” szövegrész és helyébe az alábbi szöveg kerül: „Üdülési egyéb átmeneti
szálláshely szolgáltatás államháztartási szakágazat szám: 559000 TEÁOR 5590”
- Az alapító okirat 3.3. pontjában törlésre kerül „TEÁOR 5551 Munkahelyi
étkeztetés”szövegrész és helyébe az alábbi szöveg kerül: „Egyéb vendéglátás
államháztartási szakágazat száma: 562900 TEÁOR 5629- Munkahelyi étkeztetés,
diákétkeztetés”
- Az alapító okirat 3.3. pontjában törlésre kerül a „TEAOR 9251”szövegrész és helyébe az
alábbi szöveg kerül:
„Könyvtári tevékenység államháztartási szakágazat száma: 910100 TEAOR 9101”.
- Az alapító okirat 3.3. pontjában törlésre kerül „TEÁOR 5521” szövegrész és helyébe az
alábbi szöveg kerül: „Üdülési egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás államháztartási
szakágazat szám: 552000 TEÁOR 5520”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Csorba
Csaba jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő: azonnal
VIII.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Térségi Humánsegítő Szolgálat
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Közoktatási Intézményi Társulás a 3/2006. (VII. 10.)
számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiakban módosítja:
- Az alapító okirat 4. pontjában a főtevékenység államháztartási szakágazat száma -853200törlésre kerül és helyébe az alábbi szám kerül: 889900.
- Az alapító okirat 4.1. pontjában a „TEÁOR 8532” törlésre kerül, és helyébe az alábbi szöveg
kerül: „TEÁOR 8899”.
- Az alapító okirat 4.2. pontjában a „TEÁOR 8532” törlésre kerül, és helyébe az alábbi szöveg
kerül: „TEÁOR 8899”.
- Az alapító okirat 4.3. pontjában az első mondat „Pedagógiai Szakszolgálat TEÁOR 8042
tevékenysége körében” törlésre kerül és helyébe az alábbi szöveg kerül: „Oktatást kiegészítő
tevékenység államháztartási szakágazat száma 856000 TEÁOR 8560 – Pedagógia
Szakszolgálat tevékenysége körében”.
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- Az alapító okirat az alábbi 4.4. ponttal egészül ki: „Fő tevékenysége mellett másodlagos
tevékenysége ’Máshová nem sorolt egyéb oktatás’ államháztartási szakágazat száma
855900 TEÁOR 8559 – szociális szakemberek és önkéntesek számára képzés biztosítása,
szervezése.”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba
jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő: azonnal
IX.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Térségi Szociális Gondozási
Központ a 389/1998. (XII. 15.) számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiakban
módosítja:
- Az alapító okirat 4. pontjában a főtevékenység államháztartási szakágazat száma -853100törlésre kerül és helyébe az alábbi szám kerül: 881000.
- Az alapító okirat 4. pontjában a
„SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, TEÁOR szám: 85.3 melyből fő tevékenységként látja el;
a.) TEÁOR szám: 85.32. Szociális ellátás elhelyezés nélkül – szociális alapszolgáltatást, ebből
ellátja az
- étkeztetést
- házi segítségnyújtást
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtást
- támogató szolgáltatást
- közösségi ellátásokat
- nappali ellátást
Idősek Klubja
Fogyatékosok Klubja működtetésével.
b.) TEÁOR szám: 85.31 Szociális ellátás elhelyezéssel -Szakosított ellátást biztosít
- idősek Otthona
- időskorúak gondozóháza működtetésével.” szövegrész törlésre kerül és helyébe alábbi
szöveg kerül:
„ Az intézmény az ’Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül’ TEÁOR 8810
tevékenysége körében az alábbi szociális alapszolgáltatást nyújtja:
- étkeztetést
- házi segítségnyújtást
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtást
- támogató szolgáltatást
- közösségi ellátásokat
- nappali ellátást
Idősek Klubja
Fogyatékosok Klubja működtetésével.
Az intézmény az ’Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása’ államháztartási szakágazat
száma 873000 TEÁOR 8730 tevékenysége körében szakosított ellátást biztosít
- idősek Otthona
- időskorúak gondozóháza működtetésével.”
- Az alapító okirat 4. pontjában törlésre kerül „TEÁOR szám: 5551 Munkahelyi étkeztetés”
szövegrész és helyébe az alábbi szöveg kerül: „Egyéb vendéglátás államháztartási
szakágazat száma: 562900 TEÁOR 5629”
- Az alapító okirat 4. pontjában törlésre kerül „TEÁOR szám 8042 Máshová nem sorolt felnőtt
és egyéb oktatás”
és helyébe az alábbi szöveg kerül: „Máshová nem sorolt egyéb oktatás államháztartási
szakágazat száma 855900 TEÁOR 8559”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Csorba
Csaba jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő: azonnal
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13. Napirendi pont
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szervezeti és működési szabályzatának
elfogadása
Várfi András polgármester a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szervezeti és
működési szabályzatának elfogadására kérte a képviselő-testületet. A közoktatásról szóló törvény
szerint az intézményvezető készíti el, majd a szak alkalmazotti értekezlet elfogadása után a fenntartó
jóváhagyása után válik érvényessé. A határozati javaslatot a véleményező bizottság elfogadásra
javasolta.
Megkérdezte a jelenlevőket van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás nem volt, így a képviselőket a határozatról való szavazásra kérte fel.
A képviselő-testület tagjai egyhangú, 17 igen szavazattal elfogadták a javaslatot, és a következő
határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné
igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén
igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
9/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szervezeti és működési szabályzatát.
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
Ifjúsági és Sport Tábor bérleti szerződésében foglalt építési és felújítási munkák teljesítésének
vizsgálati eredménye
Várfi András polgármester elmondta az Ifjúsági és Sport Tábor bérleti formában, vállalkozó részére
van kiadva. A határozati javaslat szerint az ott elvégzett fejlesztési és felújítási munkálatokat
felülvizsgálnák.
Illés János képviselő elmondta, köztudott, hogy a Gyoma-Gyöngye Kft. nem csak a Sport tábor, Sport
csarnok és a Tourinform Iroda működtetését is elnyerte. Ebből a Tourinform Iroda működtetése
visszakerült az Önkormányzathoz. A Sportcsarnoknak – több bejelentés alapján – a szociális
helyiségekben a tisztaság és a felújítás tekintetében elhanyagolás mutatkozik. Javasolja szerződésben
van-e kitétel a Városi Sportcsarnok vizsgálatát is.
Hangya Lajosné bizottsági elnök megkérdezte, egy ÉMI szakértői vélemény mennyibe kerül.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, kb 650-700 ezer forint a vizsgálat díja. A saját
javaslatára került vissza a képviselő-testület elé az ügy. Javasolja a vizsgálat elvégzését mivel a bérleti
időtartam nagyon hosszú. 25 év múlva kerül vissza a képviselő-testület rendelkezési jogába a
sporttábor. Ha nem megfelelő minőségű a beépített anyag mennyisége, minősége, akkor
leamortizálódott vagyont kaphat vissza. Az ügyben jártasak elvégezték a vizsgálatokat. A mellékletben
foglaltak – elvégzett munkák – különösebb problémát nem látott. De egy önkormányzattól független
szakértőnek kell vizsgálni, ami a képviselő-testületnek jelenthet garanciát. Azt követően csak a
rendeltetésszerű használatot kell ellenőrizni, ami első szemrevételezéssel könnyebben megállapítható.
Várfi András polgármester megköszönte jegyző úr tájékoztatását. Elmondta még, hogy soknak tűnik
az összeg, amit a szakértői véleményért kell fizetni, de a képviselő-testület tagjai felesküdtek a legjobb
belátásuk szerinti döntésre. Dönteni pedig csak kellő információk rendelkezésre állásával, kellően
körüljárva lehet. Ha a vizsgálatot nem rendelnék el, később, amikor visszakapja az ingatlant, a
döntésre vissza lehet gondolni. Illés János képviselő hozzászólásában valószínűleg nem egy ÉMI
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vizsgálatra gondolt a Sportcsarnokkal kapcsolatban. A városüzemeltetési osztály vezetője el fog járni,
a Sportcsarnok állagát megnézni. Ha komolyabb vizsgálódásra lenne szükség, akkor egy későbbi
képviselő-testületi ülés keretében foglalkoznak vele.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselő-testület tagjait a határozati javaslatról való döntésre.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta meg: [Babos László igen,
Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen,
Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László
igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
10/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyoma-Gyöngye Kft. által az
Ifjúsági és Sport Táborban elvégzett felújítási és fejlesztési munkák pénzügyi
dokumentumainak pénzügyi és műszaki tartalmának ellenőrzésével megbízza az ÉMI
szakértőit.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert, hogy a megbízással kapcsolatos teendőket végezze el, és az ellenőrzés
eredményéről számoljon be a Képviselő-testületnek.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
Városi Könyvtár kérelme rendkívüli selejtezés tárgyában
Várfi András polgármester elmondta, Dinyáné Bánfi Ibolya a Városi Könyvtár vezetője az
intézményben végrehajtandó nagyarányú selejtezési eljáráshoz való állásfoglalást kért a képviselőtestülettől. A könyvállomány gyarapítás mellett ugyanolyan fontos, hogy az állomány minőségének
javítása, frissességének megőrzése érdekében folyamatosan, tervszerűen kivonásra kerüljenek azok a
dokumentumok, amelyek tartalma elavult, korszerűtlen ismereteket hordoz, az olvasói érdeklődés
megszűnt, vagy elhanyagolhatóan csekély mértékű, amelyek természetes elhasználódás során a
kölcsönzésre alkalmatlan állapotba kerültek és a duplum példányok. A könyvtári állomány helyszíni
vizsgálata után, a selejtezés alapelveinek meghatározására a Békés Megyei Könyvtár módszertani
szakértője fog javaslatot tenni. A selejtezési eljárás során, várhatóan olyan mennyiségben kell törölni a
dokumentumokat az állományból, amely rendkívülinek ítélhető meg (több ezer kötetről van szó). A
selejtezési eljárásnak nem csak a törlésről kell rendelkeznie, de a könyvek további sorsát is meg kell
határoznia. A selejtezési munkában egy bizottság venne részt, akik a határozati javaslatban vannak
meghatározva.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában a képviselő-testület tagjait felkérte a
könyvtári selejtezésről szóló határozatról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János
igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
11/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Városi Könyvtárban
elvégzendő rendkívüli selejtezéshez, azzal, hogy a selejtezési eljárás során a Békés Megyei
Könyvtár módszertani képviselője által meghatározott alapelveket be kell tartani.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi bizottságot hozza létre,
melynek feladata a selejtezési eljárás lefolytatása.
A bizottság elnöke:
Csányi István alpolgármester
A bizottság tagjai:
Szabó Balázsné önkormányzati képviselő
Szonda Istvánt Tájház vezetője
Kiszely Zsuzsa könyvtáros
Löveiné Márton Gizella könyvtáros
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Városi Könyvtár
vezetőjét, hogy a selejtezés lezárását követően annak eredményéről számoljon be a Képviselőtestületnek.
Határidő: azonnal
16. Napirendi pont
Beszámoló az orvosi ügyelet 2007 évi munkájáról
Várfi András polgármester elmondta, 2004. május 4-től 2007. év végéig Dr. Abdul-Nabil Hamid volt
az orvosi ügyelet szolgáltatója. Kötelezettségének megfelelően rövid, tömör beszámolót készített a
2007. évi ügyeleti szolgáltatás teljesítéséről. A beszámolót a Humánpolitikai Bizottság véleményezte
és javasolja a beszámoló elfogadását. Az orvosi ügyeleti szolgáltatást 2008. januártól új szolgáltató
látja el.
Putnoki László képviselő elmondta, a beszámolóban említi a doktor úr, hogy kötelezettségének nem
tudott eleget tenni. A napokban volt hír, egy fiatalember elhalálozott az ügyeletes orvos késedelme
miatt. Szilveszterkor ügyeletes orvos nem volt, szerencse, hogy nem történt a városban olyan eset,
aminek kimenetele, a szolgáltatás hiánya miatt haláleset történt volna. Az orvosi ügyeleti ellátásban
átmenetileg elég nagy zavar volt, mivel a doktor úr már kint dolgozott Angliába, itt viszont az ügyelet
ellátása nem volt megfelelő szintű. Kérte, hogy kerüljön jegyzőkönyvbe, amit mondott. Kérte az
ügyelet fokozottabb ellenőrzését.
Hangya Lajosné bizottsági elnök egyetértve az előtte felszólaló képviselővel elmondta, ilyen
beszámolót nem fogadtak volna el, ha ilyen szervezeti változás nem állt volna be. A problémákról tud
a Humánpolitikai Bizottság, a főorvos asszony elmondta, milyen problémák voltak év elején. Ezeket
helyrehozták, ma már rendben mennek a dolgok.
Dr. Gedei Margit főorvos asszony a témával kapcsolatosan megjegyezte, csak január 2-án tudta meg,
hogy nincs ügyeleti szolgáltatás, mert akkor nem hagyták volna a várost orvos nélkül, megkértek
volna egy itt lakó orvost az ellátásra. Úgy tudja január elejétől nincs gond a szolgáltatással.
Várfi András polgármester megköszönte főorvos asszonynak a hozzászólást. Elmondta még az
ügyeleti tevékenységről olyan információk hallatszanak, hogy jól és eredményesen végzik a
tevékenységet az új szolgáltató által. Javasolta a beszámoló elfogadását. Azonkívül megjegyezte,
nemcsak a képviselő úr hozzászólása, hanem minden képviselő hozzászólása és, ami a teremben
elhangzik, jegyzőkönyvbe kerül. Az egészségügy fontos, figyel rá a képviselő-testület a továbbiakban
is. További hozzászólás hiányában megkérte a képviselőket a beszámoló elfogadásáról szavazzanak.
A képviselő-testület 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Dr. Abdul-Hamid Nabil beszámolóját
a 2007. évi orvosi ügyelet munkájáról: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István
igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
12/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr. AbdulHamid Nabil egészségügyi szolgáltatónak az orvosi ügyelet 2007. évi munkájáról
készített beszámolóját.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
Betegszállítás helyzete
Várfi András polgármester a betegellátás helyzetével kapcsolatos napirendi pontban elmondta, a
betegszállítás éppen olyan része az egészségügynek, mint a vizitdíj, a kórházi napidíj. Ezen a területen
sincs rend. A Békés megyei Képviselő-testület külön rendkívüli Egészségügyi Bizottsági ülésen
foglalkozott ezzel, mert rendkívül gyorsan történt az átszervezés a betegszállításnál. December 27-én
kezdődött, majd 29-én kaptak a háziorvosok e-mailben értesítést. Nem minden háziorvos figyelte
ekkor az elektronikus levelezését, viszont 2008. január 2-tól már felállt az új betegszállítási rendszer.
Fontosnak tartotta Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, hogy foglalkozzon a betegszállítás
helyzetével. Nem járható út, hogy a kirendelt betegszállítónál egy ember nem tudja a betegek
szállítását megoldani, illetve ülőbeteg szállító érkezik fekvő beteg szállításához.
Dr. Palya József képviselő, és mint háziorvos tapasztalata alapján mondta el, e-mail értesítése nem
volt minden orvosnak. Papíron egy nap késéssel megérkezett a tájékoztató, olyan telefonszámokkal,
melyek többszöri hosszas telefonálgatások után is nehezen voltak elérhetők. Beosztották egy
kecskeméti céghez, mely nehezen volt elérhető. Egy régi megyei betegszállító cég, Gyula Med főleg a
daganatos betegek szállítását végezte, erről volt tudomásuk az orvosoknak. Eleinte nagyon nehezen
indult a rendszer, előfordult, hogy Endrődről a gyomai részbe való átszállítást megrendelte, majd a
délutáni rendelési időpontra délelőtt jelentek meg, ráadásul egy fő, ahová legalább kettő kellett volna.
Megbeszélte a céggel, hogy jól adta le a rendelést, a papírt nem találják, délutánra újra megrendelte a
szállítást. Következő alkalomra sem mentek a betegért. Azonkívül elmondta a cég, hogy nekik ezen a
részen fekvőbeteget szállító járművük nincs, forduljanak a Gyula Medhez, ők átvették a szállítást, de
nehézkesen lehet a szállítást szervezni. Békés megyében sajnos nem jól mérték fel a szükségleteket,
nincs elég betegszállító, nem adtak ki elég engedélyt. A mentő betegszállítást nem végez.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő csatlakozva Dr. Palya képviselő hozzászólásához elmondta, hogy
elsők között tapasztalta szülei révén a betegszolgáltatás hátrányát. Nem tudják fizikailag intézni saját
érdekeiket. A szállítást orvosilag alátámasztotta, elmondták, hogy a betegszállító 15 percet lehet a
kórházban a beteg mellett, majd ott kell hagyja. A magatehetetlen beteg viszont nem tudja elintézni
még a szükségleteit sem, így hagyják ott őket. A Gyula Med-el vette fel a kapcsolatot, felvállalták a
szállítást. Elvitték fél 5-től két súlyos beteggel 160 km-t tettek meg Gyuláig a fél 10-es rendelésre.
Délután két óra körül a békéscsabai rendelő intézetnél tovább nem utaztak, mert egy magatehetetlen,
ülésre alkalmatlan embert, egy szál pelenkában, hajléktalan, bőrproblémákkal szállították volna tovább
őket. Saját autóval kerültek haza. Egyedi betegszállítást kért, de ez általános probléma, hogy nem
tudják megoldani. Nem differenciálták, hogy olyan betegek is vannak, akik magatehetetlenek és nem
tudják saját magukat koordinálni, nem tud bejutni az orvoshoz. Békéscsabán és Gyulán áldatlan
állapotok vannak a rendelőintézetekben, amelyeket valamikor azért hoztak létre, hogy járóbetegeket
lássanak el. Most a súlyos betegeket is oda viszik, az ágyszám leépítés miatt, nem veszik fel a
kórházba őket. Mivel az Önkormányzatnak van véleményezési joga, azt használják ki és
kezdeményezzék az Egészségügyi Minisztériumnál a törvény felülvizsgálatát.
Várfi András polgármester megállapította, hogy további hozzászóló nem volt. A határozati javaslat
kifejezetten a betegszállítással kapcsolatos, mely szerin Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete nem tartja megfelelőnek a betegszállítást, ezért kezdeményezi az Egészségügyi
Minisztériumnál annak felülvizsgálatát.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben járjon el. A határozatot
továbbítják országgyűlési képviselőnek, valamint az Egészségügyi Minisztériumnak is egy megfelelő
levelet írnak.
Felkérte a képviselőket, szavazzanak a határozat elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal elfogadta a betegszállításról szóló határozatot:
[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen,
Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
13/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település lakosságának
betegszállítását a jelenlegi formában nem tartja megfelelőnek, ezért az 1990. évi LXV. tv. 2. §
(3) bekezdésében foglaltak alapján kezdeményezi az Egészségügyi Minisztériumnál annak
felülvizsgálatát.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben járjon el.
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
Betegszállítási tevékenység beindításának támogatása
Várfi András polgármester az előző napirendi ponthoz szinte kapcsolódó betegszállítási tevékenység
beindításának támogatásáról szóló előterjesztést ismertette.
Kovács Tiborné és Szmolnik Zoltánné kérelme szerepel, mint vállalkozók Dévaványa és
Gyomaendrőd területén szeretnék a betegszállítási tevékenységüket végezni, ehhez kérik az
önkormányzat támogatását. A jegyző úrral beszéltek alapján kiegészítésre kerül a határozat, felkérte
mondja el a kiegészítést.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, előzetesen ülőbeteg szállítás ellátására nyújtották be a kérelmet.
Ezt részben elutasították azzal, hogy az Egészségügyi Minisztérium akkor ad támogatást, ha a
fekvőbeteg szállítást is meg tudja oldani a kérelmező. Nem csak gépjárműről, hanem megfelelő
hordágyakról is gondoskodni kell. A Dévaványai Önkormányzat sem zárkózott el a támogatáskor,
kérte a költségeinek előzetes bemutatását. Kérték a kérelmező vállalkozók, ahhoz, hogy rövid időn
belül teljesíteni tudják a feltételeket, kb. 10 millió forintos beruházásra van szükségük. Bármilyen
támogatást szívesen vesznek, az önkormányzat részéről. A költségvetési egyeztetés után kiegészítő
módosító javaslatot terjesztenek a képviselő-testület elő, melyben egymillió forint visszatérítendő
támogatást biztosítson az Önkormányzat, ez az összeg 2008. december 1-vel visszafizetésre kerülne
havi egyenlő részletekben. Költségvetés vonatkozásban kímélő módnak minősül.
Ezzel helyi, térségi problémát segítene az Önkormányzat. A megyében jelenleg nincs olyan szállító,
aki fekvőbeteg szállítást is végez.
Várfi András polgármester megköszönte jegyzőúr kiegészítését. A határozatban szereplő
vállalkozókon kívül ez előző képviselő-testület már támogatott egy másik vállalkozót, Paróczai Pétert,
ülőbeteg szállításra, támogatást nem kért. Javasolta, részére a támogatási nyilatkozatot egy külön
határozatban támogassa a képviselő-testület.
Első határozati javaslat a Visit Betegszállító Kft. részére a korábban elmondott támogatással együtt.
Felkérte a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a szavazza meg a javaslat elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal a határozatot megszavazta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
14/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Tiborné és Szmolnik
Zoltánné gyomaendrődi lakosoknak, Vizit Betegszállító Kft. néven, a betegszállítási
tevékenységük beindítását támogatja.
Valamint 1.000.000,- Ft – azaz Egymillió forint – kamatmentes hitelt ad Gyomaendrőd Város
Önkormányzata 2008. december 1-ig, melyet havi egyenlő részletekben kell visszafizetni.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester kérte a képviselő-testületet a Paróczai Péternek ülőbeteg szállítási
feladatok ellátására kiadott támogató nyilatkozatot, fogadja el.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal a határozatot megszavazta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
15/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi és megerősíti Paróczai Péter
Gyomaendrőd, Selyem út 76/1. szám alatti lakosnak betegszállítási tevékenység indításához a
támogató nyilatkozat kiadását
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
A Gyermekétkeztetési Alapítvány pályázata
Várfi András polgármester a Gyermekétkeztetési Alapítvány „Mindenki Ebédel 2008.” Című
pályázatáról elmondta, hogy ez egy 10%-os sajáterős pályázat, a program összköltsége 1,5 millió
forint. Minden esztendőben pályázik az Önkormányzat. Egyik évben a nagylaposi gyermekek, másik
évben öregszőlői gyermekek, most a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola tanulói között
történne kiosztás. Az Alapítvány működésének célja, hogy a gyermekek ne csak az iskolai szorgalmi
időszak alatt étkezzenek rendszeresen. Az ellátandó gyermekek kijelölésében a Térségi Humánsegítő
Szolgálat segítségét veszik igénybe.
Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt, ezért a képviselő-testület a határozati javaslatról a
következők szerint szavazott.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
16/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Gyermekétkeztetési
Alapítványhoz, 20 gyermek ellátására a 2008. évben.
Az önkormányzat a saját forrást, a program költségének 10%-át, 150.000 forintot a 2008. évi
költségvetéséből biztosítja.
A program összköltsége (100%):
1.500.000 Ft
Alapítványi támogatás (90%):
1.350.000 Ft
Saját erő (10%):
150.000 Ft
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A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtásra, és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. január 28.
Felelős: Várfi András polgármester
20. Napirendi pont
KEOP 1.1.1 pályázat benyújtása
Várfi András polgármester tájékoztatóul elmondta, a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
kívánja benyújtani a KEOP 1.1.1., azaz a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
fejlesztése” című pályázatát. Mivel a Gyomaendrődi Önkormányzat múlt év decemberében
csatlakozott a társuláshoz, ezért kell a Képviselő-testület döntése az ezen projektre való települési
társuláshoz való csatlakozásról. Mivel az önkormányzat gazdasági programjában és
hulladékgazdálkodási tervében szerepel a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése. Kifejezetten fontos a
szervesen lebomló zöldhulladék szelektív gyűjtésének megszervezése és tárgyi feltételeinek
biztosítása. Erre nyílna mód a pályázaton való részvétellel. Sajnos rövid volt az idő a pályázat
megfelelő összeállítására, Szarvason készítik, de sok alapadatot kértek, melyekért a későbbiekben
számonkérhető felelősséget nem tudnak vállalni. A pályázat megnyerése után újra kell értékelni.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket támogassák a pályázat benyújtását a határozati
javaslatban leírtak szerint.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
17/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a KEOP 1.1.1, azaz a „Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése” című kiírásra pályázat benyújtása céljából csatlakozik a
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának ezen projektre vonatkozó települési
társulásához. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozásra vonatkozó
megállapodás aláírására.
2./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a pályázat során megvalósítandó fejlesztéseket az
alábbiakban határozza meg:
- Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása:
- Zöldhulladék gyűjtő szállítójármű beszerzése:
- Zöldhulladék aprító gép beszerzése:
- Zöld kukák beszerzése:
- Komposztáló konténerek beszerzése:
- Zöld konténerek beszerzése:
Összesen:

3.932.000,-Ft
24.000.000,-Ft
6.000.000,-Ft
9.096.000,-Ft
1.963.200,-Ft
5.997.000,-Ft
50.988.200,-Ft

3./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a beruházás forrásösszetételét az alábbiakban
határozza meg:
Támogatás
Saját erő
Összesen
1. forduló-Előkészítési költségek2.600.398,-Ft (85 %)458.894,-Ft (15 %) 3.059.292,-Ft (6 %)
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2. forduló-Megvalósítás

35.691.740,-Ft (70 %) 15.296.460,-Ft (30 %)

50.988.200,-Ft

Összesen:
38.292.138,-Ft (71 %)15.755.354,-Ft (29 %)54.047.492,-Ft (100
%)
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a beruházáshoz szükséges saját erőt 2008. évi
költségvetésében biztosítja.
4./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat
benyújtásához szükséges nyilatkozatok aláírására.
Határidő: 2008. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyző
21. Napirendi pont
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás okiratainak elfogadása
Várfi András polgármester elmondta, a Körös-szögi Kistérség Többcélú társulás okiratai a
településünk csatlakozása miatt változtak. Az okiratok az előterjesztés mellékleteként szerepelnek,
ezek: az alapító okirat, megállapodás és az SZMSZ.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a társulási okiratokból nem tudta meg, mennyi az a pénzügyi
hozzájárulás, amennyit a városnak adni kell. Annyit megtudott, hogy lakos-szám arányosan kell adni.
Megkérte a jegyző urat mondja el a képviselő-testület előtt is.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, a legutolsó határozat szerint 500,- Ft/lakos/év.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozatról való szavazásra.
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás okiratainak elfogadását a képviselő-testület 17 igen
szavazattal elfogadta, az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen,
Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr.
Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
18/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Alapító okiratát, Kistérség Többcélú Társulás Megállapodását, valamint a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Szervezeti Működési Szabályzatát.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert az okiratok aláírására.
Határidő: azonnal
22. Napirendi pont
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Megállapodásának módosítása
Várfi András polgármester elmondta, a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás módosítani kívánja
a Társulási Megállapodás egy pontját, amelyet minden Képviselő-testületnek határozattal kell
elfogadnia. Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság véleményezte és javasolja a képviselő-testületnek annak elfogadását.
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A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
19/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a 2007. november 29-én elfogadott Körösszögi Kistérség Többcélú Társulás Megállapodásának a 2007. évi CXLVI. Tv. 20.§-a alapján,
az alábbiak szerint történő módosítását.
„ 4./ A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás menete:
- A pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásban rögzített fizetési határidőt követő
30. napon a Kistérségi Iroda fizetési felszólítást küld a kötelezettségvállalást nem
teljesítő önkormányzatnak.
- A fizetési felszólítást követő 30 napon belül az önkormányzat fizetési halasztást,
részletfizetést kérhet a Társulási Tanácstól, megalapozott indoklással alátámasztva.
- A halasztási, részletfizetési kérelmet a Társulás Pénzügyi Bizottsága soron következő
ülésén elbírálja s javaslatot tesz a Társulási Tanácsnak a kérelem teljesítésére vagy
elutasítására.
- Az eljárás eredménytelensége, illetve a halasztás, részletfizetés nem teljesítése esetén
a Kistérségi Iroda azonnali beszedési megbízást nyújt be a kötelezettségvállalást nem
teljesítő önkormányzat számlavezető pénzintézetéhez. „
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Megállapodás aláírására.
Határidő: 2008. február 7.
Felelős: Várfi András polgármester
23. Napirendi pont
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési Megállapodásának elfogadása
Várfi András polgármester elmondta, az előterjesztés szerint szükséges a képviselő-testület
jóváhagyása a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési feladatainak végrehajtásáról,
valamint az ehhez kapcsolódó költségek viselését szabályzó Megállapodásról. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírásra.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozatról való szavazásra.
A képviselő-testület tagjai 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot a Megállapodás
elfogadásáról: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
20/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
belső ellenőrzési feladatainak végrehajtását, valamint az ehhez kapcsolódó költségek viselését
szabályozó Megállapodást.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
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24. Napirendi pont
Intézményi közös fenntartására alkotott Társulási Megállapodás módosítása
Várfi András polgármester elmondta az Intézményi közös fenntartásra alkotott Társulási Megállapodás
módosítására azért van szükség, mert abból nem volt megállapítható, hogy Gyomaendrőd Város
polgármestere egy személyben jogosult eljárni a fenntartó nevében.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzászólásában elmondta, nem konkrétan az előterjesztéshez kapcsolódik
mondanivalója. Jelzésként mondta el, hogy a Megállapodást, mely mikro térségi társulásra vonatkozik,
február folyamán célszerű módosítani a társulási megállapodásban ellátott feladatokat szükségszerű és
célszerű kiterjeszteni a szociális étkeztetésre. A Gondozási Központ részéről a házi segítségnyújtástól
terjedő szolgáltatásnyújtás tekintetében él ez a lehetőség. Azért indokolt a módosítás végrehajtása, mert
megnyílik a társulási normatíva igénybevételének a lehetősége, ezen feladatokra vonatkozóan is.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való
szavazásra.
A képviselő-testület tagjai egyhangú, 17 igen szavazattal elfogadták a napirendi pontot, az alábbi
határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
21/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmény közös fenntartására
alkotott Társulási Megállapodás III. fejezetének 4.3 pontját az alábbi mondattal egészíti ki.
„A társulási döntések végrehajtásával járó feladatokat Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának polgármestere látja el.”
Határidő: azonnal
25. Napirendi pont
Szakképzés-szervezési társulás létrehozása
Várfi András polgármester elmondta, mint emlékezetes a testület a decemberi ülésén döntött arról, hogy
szakképzési társulást hoz létre Túrkerve, Mezőtúr, Tiszaföldvár, Szarvas és Szeghalom város
önkormányzataival - Berettyó-Körös Szakképzési Szervezési Társulás néven. A középfokú oktatási
intézmények, melyeknek szakképző osztályuk is van, akkor jogosultak a szakképzési támogatás
igénybevételére, ha társulásban működnek. Társulásban tudnak pályázni különböző pályázatokon.
A decemberben létrehozott társulás túl nyúlt a megyehatáron, viszont időközben a részt vevő települések
úgy döntöttek, hogy megyehatáron belül kívánnak maradni, Tiszaföldvár, Mezőtúr és Túrkeve város
önkormányzatai a Jász-Nagykun-Szolnok megyei szakképzés szervezési társulásban kíván részt venni.
Békés megyén belül Szeghalom, Szarvas, Gyomaendrőd, Battonya és Sarkad város polgármesterei
gondolták úgy, hogy a jövőben ezen települések tekintetében a szakképzéssel összefüggő önkormányzati
feladatok végrehajtásáról szakképzés-szervezési társulás útján gondoskodnak. A tervek szerint a társulás az
első összejövetelét Gyomaendrődön tartaná meg.
Felkérte a képviselőket támogassák a társulás létrehozását az előterjesztésben leírtak szerint.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János
igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
22/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a
408/2007. (XII.20.) Gye. Kt. számú határozatát.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Szakképzés-szervezési társulási megállapodást köt
Szarvas és Szeghalom, Battonya és Sarkad Város Önkormányzataival határozatlan időre
szakképzés-szervezési feladatok ellátására.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert az előterjesztés mellékletét képező szakképzés-szervezési társulási
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Dr. Kovács Béla képviselő a szavazógéppel történő szavazás megvalósulása kapcsán javasolta, hogy a
jövőben lehetőség szerint valósítsák meg, hogy az egyes szavazások végén, név szerint is jelenjen
meg, hogy melyik képviselő hogyan szavazott az adott kérdésben.
Megyeri László aljegyző a felvetésre reagálva elmondta, a kérés teljesítése költségvetést érintő kérdés,
természetesen műszakilag megoldható. Ugyanakkor tudni kell, hogy a kijelző táblán néhány másodpercig
jelenik meg a szavazási eredmény, ennyi idő alatt nem lehet áttekinteni, ki hogyan szavazott. Az
elektronikus jegyzőkönyv viszont tartalmazza a névszerinti szavazási eredményeket, ezért a jegyző úrral
történő közös döntés alapján a februári jegyzőkönyvben már nem csak az összesített eredményt, hanem a
névszerinti szavazás eredményét is feltüntetik, minden egyes napirendi pontnál történő szavazásnál. A
jegyzőkönyvek az önkormányzat honlapján publikálásra kerülnek, azok mindenki számára elérhetőek.
26. Napirendi pont
A Polgármester és a Jegyző 2008. évi illetményének megállapítása
Várfi András polgármester felkérte az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság elnökét, Szabó Balázsnét a napirendi pont ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a 2008. évi költségvetési törvény rendelkezett a
köztisztviselői illetményalap 5 %-al történő emeléséről, mely kihatással van a Polgármester és a
Jegyző illetményére is. A törvény szabályozza, hogy polgármester részére megállapított illetmény a
köztisztviselői illetményalap 13 szorosa, illetve ez kiegészül a költségátalánnyal, ami a polgármester
illetményének 25 %-a. A jegyző vonatkozásában a köztisztviselői illetményalap 8 szorosa. Vezetői
illetménypótléka pedig a jegyző részére megállapított alapilletmény 30 %-a.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági valamint az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság megtárgyalta, és javasolja a Képviselő-testületnek a tisztségviselők
illetményének előterjesztés szerinti megállapítását 2008. január 1. napjától. Összegszerűen a
polgármester illetménye: 628.100 Ft, a jegyző illetménye: 402.000 Ft.
Felkérte a képviselőket, hogy a határozati javaslatokról külön-külön döntsenek.
Putnoki László képviselő a maga részéről nem értett egyet a javasolt illetménymódosításokkal. A
törvény szerinti minimumszorzókkal történő illetményemelést támogatta. Ez egy gesztus értékű lépés
lenne a lakosság felé, főleg akkor, amikor minden döntésünknél a költségtakarékos megoldást
helyezzük előtérbe.
Szilágyiné Bácsi Gabriella a pénzügyi osztályvezetője hangsúlyozta, a tisztségviselők illetményének
változására a költségvetetési törvény rendelkezése alapján kerül sor, amely a köztisztviselői
illetményalapot 38.650 Ft-ban határozta meg.
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Putnoki László képviselő a szorzó mértékén csökkentene. Tudomása szerint a törvény a polgármester
esetében az illetményét az illetményalap 12.5-13.5 szorosában határozza meg. Gesztus értékű lenne a
választópolgárok felé, ha a polgármesternél a 12.5 szorzót alkalmaznák.
További érdemi hozzászólás nem volt Szabó Balázsné bizottsági elnök felkérte a képviselőket elsőként
Várfi András polgármester illetményéről döntsenek, amely szerint 2008. január 1. napjától 628.100 Ftban állapítják meg.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki
László tartózkodik, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András tartózkodik.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
23/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András polgármester illetményét hivatkozással az
1994. évi LXIV. tv. 3. valamint 18. §-ára a következőként állapítja meg 2008. január 1. napjától:
Régi:
Új:
502500.-Ft
alapilletmény
478400.-Ft
költségátalány
119600.-Ft
125600.-Ft
összesen
598000.-Ft
628100.-Ft
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet készítésekor
vegye figyelembe az illetmény és költségátalány megváltozott összegét.
Határidő: azonnal
Ezt követően Szabó Balázsné Bizottsági elnök a jegyző illetményének megállapításáról kérte a testület
döntését, melynek összege 2008. január 1. napjától 402.000 Ft lenne.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal a javaslatot támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
24/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Dr. Csorba Csaba jegyző illetményét az 1993. évi XXIII.
tv.45. § (2) bekezdés c) pontja, a 46. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következőként állapítja meg
2008. január 1. napjától:
Régi:
Új:
alapilletmény
294400.-Ft
309200.-Ft
Vezetői illetménypótlék
88300.-Ft
92800.-Ft
összesen
382700.-Ft
402000.-Ft
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet készítésekor
vegye figyelembe az illetmény megváltozott összegét.
Határidő: azonnal
27. Napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft. valamint a Gyomaközszolg Kft Ügyvezető igazgatói álláshely
együttes betöltésére pályázati kiírás
Várfi András polgármester ismertette az előterjesztést, majd megkérdezte a képviselőket, a
jelenlévőket van e kérdésük, hozzászólásuk a napirendi ponthoz.
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Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal a pályázati kiírást támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
25/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 380/2007. (XI.29.) Gye. Kt. határozata alapján a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. valamint a Gyomaközszolg Kft. ügyvezető igazgató álláshely
együttes betöltésére a következő pályázatot írja ki:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
(5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.)
pályázatot hirdet a GYOMASZOLG IPARI PARK Építő és szolgáltató Kft., valamint a
GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Kft
(5500 Gyomaendrőd Ipartelep út 2. sz.)
Ügyvezető igazgató álláshely együttes betöltésére.
Pályázati feltételek:
- szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (magasépítő-, mélyépítő-mérnök, településüzemeltető)
- legalább 5 éves vezetői gyakorlat
A Pályázathoz csatolni kell:
- képesítést tanúsító okiratok másolatát,
- szakmai önéletrajz,
- erkölcsi bizonyítvány,
- a cég vezetésére vonatkozó programját,
- szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseit.
- személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot
Egyéb információ:
- a vezetői kinevezés meghatározott időre 5 évre szól,
- bérezés megállapodás szerint bérigény megjelölésével
- a pályázat elkészítéséhez szükséges információkról érdeklődhet: Várfi András polgármesternél
a 386-122/131, 386-919-es telefonon.
A cég tevékenységével kapcsolatos elvárások:
- a cég vezetésének összehangolt irányítása (a cégjegyzékben meghatározott feladatok
tekintetében)
- a társaság eredményes működtetése
- új gazdasági kapcsolatok kialakítása
- az Ipari Parkba új befektetők telepítése
- az önkormányzattal kötött szolgáltatási és egyéb szerződésekben rögzítettek költség
hatékonyabb végzése
A pályázat benyújtásának
- határideje: 2008. február 28.
- helye:
- Gyomaendrőd Város Polgármestere címére
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent építőiparban szerzett vezetői szakmai gyakorlat.
Az állás 2008. április 1. napjától tölthető be.
Határidő : azonnal

39

28. Napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft ügyvezető igazgató 2008 évi bérének, valamint a könyvvizsgáló
díjazásának emelése
Várfi András polgármester elmondta, a véleményező bizottságok javaslata alapján Fábián Lajos, a
Kft ügyvezető igazgatójának bére 2008. január 1. napjától visszamenőleges hatállyal bruttó 524.000
Ft-ra kerülne megemelésre, míg Cséffai János a kft könyvvizsgálójának díjazását nettó 75.000 Ft-ban
határoznák meg.
Felkérte a képviselőket amennyiben egyetértenek a bizottságok javaslatával, úgy hozzák meg
döntésüket.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal a javaslatot támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
26/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezető igazgató
bérét 2008 év január 1. napjától visszamenőleges hatállyal megemeli bruttó 524.000 Ft/hó
összegre.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Cséffai János könyvvizsgáló díjazását 2008 év január
1. napjától nettó 75.000 Ft/ hó összegben határozza meg.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: Várfi András polgármester
29. Napirendi pont
Gyomaendrődi köztemetők üzemeltetési díjainak 2008 évre tervezett árváltozásai
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, a köztemetőket üzemeltető Gyomaszolg Ipari
Park Kft 6.4 %-al kívánja emelni az üzemeltetési díjakat február 1. napjától.
A véleményező bizottságok támogatják, és elfogadásra javasolják a tervezett díjemelést.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal a javaslatot támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
27/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete jóváhagyja a Gyomaszolg Ipari Park Kft., mint a
gyomaendrődi köztemetők üzemeltetője által 2008 évre meghatározott üzemeltetési díjakat.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: Várfi András polgármester
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30. Napirendi pont
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft megbízott ügyvezető tiszteletdíja
Várfi András polgármester elmondta, a véleményező bizottságok nem javasolják a megbízott
ügyvezető tiszteletdíjának módosítását, tekintettel arra, hogy a megbízás 2008. május 31. napjával
lejár.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal támogatta a javaslatot és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
28/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. megbízott
ügyvezetőjének tiszteletdíját tekintettel a 2008. május 31. napjával lejáró megbízatásra nem
változtatja meg.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: Várfi András polgármester
31. Napirendi pont
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft kérelme – Kiegészítés
Várfi András polgármester előljáróban elmondta, a Kft kérelmének lényege, hogy az üzemviteli
épület tetőterének beépítésével kereskedelmi szálláshelyet alakítanának ki. A beruházás
megvalósításához a Kft. hitelt kíván felvenni 10 éves futamidőre, melyhez kéri az önkormányzat
készfizető kezességvállalását.
A véleményező bizottság azzal a feltétellel javasolja kezességvállalás nyújtását, hogy a hitel törlesztő
részletét a Kft-nek a szálláshely által nyújtott szolgáltatás bevételeiből kell finanszírozni, erre a célra
az önkormányzattól kapott működési támogatást nem használhatja fel.
Felkérte a képviselőket a napirendi pont megvitatására.
Illés János képviselő hangsúlyozta a Kft 40 millió Ft összegű hitel felvételéhez kéri az önkormányzat
készfizető kezességvállalását. A megtérülési mutatóban egy hónapra 55 %-os kihasználtság mellett
300.000 Ft nyereséget prognosztizáltak. Ennek alapján döntött úgy a Pénzügyi és Gazdasági bizottság,
hogy támogatásra javasolja a kérelmet.
A maga részéről mélyebb utána számolást végzett, és súlyos hibákat talált a megtérülési mutatóban,
ugyanis aki ezt készítette, az a fürdő belépő árát is számításba vette. Ezzel a számítási móddal
számolva, ha 8 fő az év minden napján itt száll meg, akkor a vendégéjszakák száma 2920-ra fog
növekedni. A fürdő jelenlegi szálláshely kihasználtsága 5620 körüli, és ha ebbe beszámítjuk a fürdő
belépő díját is, akkor az azt jelentené, hogy kb. 50 %-al növekszik az effektív fürdőlátogatók száma.
Megítélése szerinti ilyen mértékű növekedés képtelenség megvalósítani. Viszont, ha kivesszük a
számításból a fürdő belépő árát, és a 2920 vendégéjszakát megszorozzuk a 2000 Ft-al, 5.840 e Ft lenne
az árbevétel. Így a havi 400.000 Ft-os törlesztő részlet 4.800 E Ft-ot fog jelenteni. A számítások a
szolgáltatás ráfordításra 100.000 Ft/fő összeggel számolnak, ami éves szinten 1.200 e Ft-ot jelent. Ezt
az összeget hozzáadva a 4.800 e Ft-hoz, az 6 millió Ft, a bevétel ezzel szemben 5.840 e Ft, így eleve
veszteséges ez a tevékenység. Nem szólva arról, hogy egy szálláshelynél alapkövetelmény a recepciós
alkalmazása, továbbá a takarító, egyéb személyzet, akiknek a bérköltsége tovább növeli a ráfordítás
összegét. Ugyanakkor megítélése szerint a víz, villany stb. költségét sem jól állapították meg, hiszen
2920 vendégéjszakával számolva ez a költség több százezer forintra rúghat.
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Összegezve: megítélése szerint semmilyen szakmai alapot nem tükröz ez az előterjesztés, és csak azért
került a testület elé beterjesztésre, hogy a 40 millió Ft-os hitel felvételhez a készfizető kezességet az
önkormányzat magára vállalja. A maga részéről nem a szálláshely bővítésében látná a fürdő
látogatottságának effektív növekedését, hanem abban, hogy a fejlesztésre szánt összegek ténylegesen
látványfejlesztésre fordítódjanak, ami ténylegesen csalogatja a vendégeket. A fürdő alakítson ki jó
kapcsolatot a helyi szállásadókkal, mert ezt a 2920 vendégéjszakát bárhol el lehet tölteni a városban,
ehhez nincs szükség külön beruházásra. Amennyiben a felvett hitelre készfizető kezességet vállal az
önkormányzat, viszont a tervezett vendégforgalom nem jön be, úgy a fürdő ezen része is veszteséges
lesz, ebben az esetben a felvett hitelt az önkormányzatnak kell visszafizetni.
Módosító indítványt terjesztett elő, amely szerint a képviselő-testület ne támogassa a Liget Fürdő Kft
kérelmét.
Vass Ignác a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke hangsúlyozta a bizottság ülésén is megosztottak
voltak a vélemények, Illés János képviselő úr ott is elmondta ezen aggályait. Sőt a maga részéről is
aggályosnak tartotta, hogy a tervezett %-os kihasználtság tartható e, mennyire realizálható. Ennek
ellenére a bizottság támogatni javasolta a kérelmet. Egyrészt, mert nem tartotta jó számítási módnak,
hogy a fürdő belépőt a szállásdíj ne tartalmazza. Ez bár melyik fürdőhelyen így van, a szállásdíj
tartalmazza az alapvető fürdő szolgáltatás díját. Másrészt véleményük szerint egy olyan fürdőhelynek,
legyen az bár milyen típusú, sokkal nagyobb a vonzóereje, ha együtt van a szálláshellyel, onnan nem
kell kimenni a vendégnek.
Természetesen, mint minden vállalkozásnak ennek is meg vannak a kockázatai, senki nem tudja
garantálni azt, hogy ezek a számítások így bejönnek. Nagyban függ attól is, hogy milyen a környezet,
amiben fogadják a vendéget, milyen a létesítmény marketing munkája, és nem utolsó sorban, hogy
milyen lesz a fizetőképes kereslet. Akkor, amikor erre készfizető kezességet vállal az önkormányzat,
nem elsősorban arra vállal, hogy ez nyereséget fog termelni, hanem arra, hogy ezáltal megépül ott egy
vagyon, ami gyarapítja a fürdő, az önkormányzat vagyonát. Tehát, ha a tevékenység még 10 év múlva
veszteséggel fog működni, a megépült vagyon akkor is megmarad, amire kezességet vállal az
önkormányzat.
Összegezve: ezek a szempontok voltak azok, ami miatt a kérelem támogatása mellett döntött a
bizottság. Lényegében a vagyongyarapodást támogatnák ezáltal. Kétségtelenül vannak a városban
olyan szálláshelyek, melyek nincsenek kellőképpen kihasználva. Az ebből eredő problémákat nyilván
lehetne valami módon orvosolni, ez azonban az üzemeletetők, működtetők dolga.
Illés János képviselő reagálva úgy ítélte meg, hogy egy vagyongyarapodás, amennyiben nem jön be,
egy halott tőke, nem fog nyereséget hozni. Abban az esetben, ha a szállásdíjba bele számoljuk a belépő
árát, úgy 50 %-al több vendégnek kell érkezni a városba. Vagy a kempingből fog átmenni a vendég a
jobb szálláshelyre, így viszont a kemping lesz veszteséges. Nem fog 50 %-al több vendég érkezni a
városba.
Továbbra is meggyőződése volt, hogy a szolgáltatásnak azt az oldalát kell erősíteni a fürdőben, ami a
vendégeket csalogatja. Nem azt kell erősíteni, amiből jelenleg túlkínálat van a városban.
Megjegyezte továbbá, hogy a fürdő a beruházáshoz előzetesen nem kérte a testület hozzájárulását,
jelen kérelem arról szól, hogy egy előre eldöntött beruházáshoz a testületnek mellé kell állni.
Továbbra is fenntartotta a módosító indítványát.
Csányi István alpolgármester, és mint a fürdő felügyelő bizottságának elnöke, egyetértett az előtte
felszólaló képviselők véleményével. Látni kell azt, hogy a fürdőben a szolgáltatások körét bővíteni
kell, a szálláshely lehetőség biztosításával.
Hangsúlyozni kívánta, hogy a fürdő ezen beruházásához a fenntartó képviseletében a felügyelő
bizottság hozzájárult, ezért nem került a testület elé beterjesztésre. Jelen esetben a készfizető kezesség
vállaláshoz kell az önkormányzat döntése. Egy ilyen számítás mindig szubjektív, hiszen előre senki
nem tudja megmondani, hogy az jó vagy nem jó. Az viszont biztos, hogy ennek az üzemviteli
épületnek a tetőtere jelenleg kihasználatlan, tehát lehetőséget teremt egy értéknövelő beruházás
megvalósítására. Nyilván a hasznosítására is meg lesz a lehetőség abban az esetben, ha a fürdő nem bír
vele, akár bérleti, akár más módon történő üzemeltetésre.
A maga részéről elfogadásra javasolta a beterjesztett határozati javaslatot.
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Putnoki László képviselő egyetértett Vass Ignác bizottság elnök véleményével. Fontos ez az irányú
fejlesztése a fürdőnek. Ezzel szemben nem mellékes az sem, amit Illés János képviselő úr elmondott, a
számítást újra el kell végezni, hogy valóban jók e ezek a számok.
Szabó Balázsné bizottsági elnök a fejlesztés szükségszerűségét nem vitatta, viszont nem lenne szabad
már a kezdetkor úgy nyilatkozni, hogy amennyiben nem bír vele a fürdő, akkor más módon
üzemeltetik, adott esetben eladják. Kérdésként vetette fel, hogy próbálkozott e fürdő pályázati
lehetőséggel, esetleg az ehhez szükséges önerő biztosítására hitelt felvenni. További kérdése volt,
hogy mi történik akkor, ha a fürdő, mint egyszemélyes Kft, belebukik a vállalkozásba, hogyan lesz
tovább, az itt marad az önkormányzatnak.
Ezt a kérdést együtt az önkormányzattal kell megoldani, mert ahhoz, hogy a város turisztikailag
fejlődjön szükségszerű ez a szálláshely kapacitás bővítése, de a helyi szállásadókkal összefogva ez a
probléma a kezdeti időszakban könnyebben megoldható lenne.
Csányi István alpolgármester hangsúlyozni kívánta, hogy a más módon történő üzemeletetést illetően
nem az eladásra gondolt, hanem a bérletbe történő kiadásra, mint ahogy az most is van a fürdőn belül
működő szolgáltatásoknál – fodrászat, büfé stb.
Vass Ignác bizottsági elnök megítélése szerint a fürdő választott felügyelő bizottsága felelősséggel
tartozik azokért a döntéseiért, amelyek ide kerülnek a testület elé. Azért kerültek megválasztásra, hogy
a fürdő gazdálkodását, működését havonta értékeljék, és arról tájékoztassák a képviselő-testületet. Ha
már a felügyelő bizottság így állást mert foglalni, akkor nyilván kellően tájékozódott is ebben a
kérdésben. Mint a fürdő egykori vezetője személyes tapasztalatból is tudja, hogy jó néhány
alkalommal próbálták a helyi szállásadókat összefogni, kapcsolatot teremteni, sajnos nem sok sikerrel,
és igaz ez a mostani időszakra is. Ahhoz, hogy nem csak egy adott turisztikai célcsoportot, hanem
mindenkit meg lehessen nyerni, oda lehessen csalni, programokra, csomagokra, és legfőképpen
nagyon nagy együttműködésre lenne szükség, ami jelenpillanatban itt hiányzik.
Dr. Kovács Béla képviselő megítélése szerint valamennyi elhangzott véleményt igen csak meg
kellene fontolni a döntés meghozatala előtt. Ugyanakkor azt sem kellene figyelmen kívül hagyni, hogy
a megbízott ügyvezetőnek május 31-el lejár a megbízatása. Éppen ezért addig érdemes lenne,
alaposabban kielemezni ezt a kérdést, a döntés végrehajtását pedig a majdani ügyvezetőre bízni.
Illés János képviselő ismételten hangsúlyozta, hogy a számításokat újból, és nagyon komolyan el kell
végezni. Figyelembe kell venni azt, hogy a szezon csupán három hónap, itt viszont 12 hónappal 50 %os kihasználtsággal számoltak.
A maga részéről, mint szálláshelyet üzemeltető tett lépéseket a fürdő vezető felé az együttműködésre,
amire azt a választ kapta, hogy a fürdő elsősorban a saját szálláshelyeit kell, hogy megtöltse, csak
utána tudják az egyéb szálláshelyeket ajánlani. Ezzel szemben az általa üzemeltetett szálláshely
prospektusában a fürdő ingyenesen szerepel, nem így a fürdő prospektusaiban, amiben a megjelenésért
a szálláshelyeknek fizetni kell. Jelenleg a turisztikában érdekelt szolgáltatók közül négyen egy projekt
kidolgozásán munkálkodnak a megfelelő vendégforgalom érdekében, tehát itt nem a haragról van szó,
hanem arról, hogy az együttműködés más irányban próbáljon működni. Igen is kellhet a fürdőbe
szálláshely, de egy öt csillagos szálloda, nem egy tetőtéri szoba, ami szerinte csak diáküdültetésre
alkalmas.
Továbbra is fenntartotta a módosító indítványát, a képviselők pedig döntsenek belátásuk szerint.
Rácz Imre képviselő módosító indítványként javasolta, vegyék le a témát a napirendi pontról, a
döntéssel várják meg ezt a három hónapot, még kiderül ki lesz az új ügyvezetője a fürdőnek. Ezt
követően tűzzék újra napirendre.
Várfi András polgármester figyelemmel az elhangzott véleményekre, hozzászólásokra, úgy ítélte
meg, hogy a téma nincs kellően előkészítve, jelenleg az ötlet szintjén tart. Egy ekkora beruházásnál
komolyabb hatástanulmány elkészítésre van szükség.
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Összegezve javasolta, hogy vegyék le a témát a napirendről, újra gondolásra adják vissza a felügyelő
bizottságnak, aki az új ügyvezető személyének ismeretében, kellő kidolgozás után terjessze újból a
testület elé.
Felkérte a képviselőket, hogy Illés János képviselő úr módosító javaslatára is figyelemmel
határozatban fogadják el, miszerint a Liget-Fürdő Kft. kérelmét leveszik a napirendi pontról, azt
további kidolgozásra visszaadják a Felügyelő bizottságnak.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 17 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
29/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. kérelme tárgyú
előterjesztést leveszi a napirendi pontról, azt további kidolgozásra visszaadja a Fürdő
Felügyelő Bizottságának.
Határidő: 2008. március 30.
Felelős: Csányi István a Felügyelő Bizottság elnöke
32. Napirendi pont
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft alapító okiratának módosítása
Várfi András polgármester elmondta, az alapító okirat módosítására azért van szükség, mert a
Központi Statisztikai Hivatal megváltoztatta a gazdasági társaságok által gyakorolható tevékenységek
statisztikai megjelölését, azaz a TEÁOR-számokat.
Felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
30/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 401/2007. (XII.20.) Gye. Kt. határozatát módosítva
és kiegészítve a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(cégjegyzékszáma: Cg.04-09-005983; székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.)
Gyomaendrődön, 2003. évi július 1. napján kelt és többször módosított alapító okiratát – e
tárgyban hozott határozata keltének hatályával – az alábbiak szerint módosítja:
1./ Az alapító okirat 6./ pontjának a Társaság tevékenysége címszó alatti rendelkezései
helyébe – változatlan címmel – a következő rendelkezések lépnek:
Főtevékenység:
96.04’08
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
A társaság egyéb tevékenységei:
43.22’08
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29’08
Egyéb épületgépészeti szerelés
47.74’08
Gyógyászati termék kiskereskedelme
47.78’08
Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme
55.30’08
Kempingszolgáltatás
56.10’08
Éttermi-, mozgó vendéglátás
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68.20’08
73.11’08
77.21’08
79.90’08
86.90’08
93.29’08

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Reklámügynöki tevékenység
Szabadidős-, sporteszköz kölcsönzése
Egyéb foglalás
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

2./ Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlan érvényűek.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezen határozatnak megfelelő módosító
okirat aláírására.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: Várfi András Polgármester a módosító okirat aláírásáért;
Szabados Krisztina ügyvezető a módosítás cégbírósági bejelentéséért.
33. Napirendi pont
Gyomaendrődi Hírmondó kiadásához támogatás biztosítása
Várfi András polgármester elmondta, az előterjesztett határozati javaslat szerint a képviselő-testület a
Gyomaendrőd Város Közéletéért Egyesület részére, az egyesület által alapított Gyomaendrődi
Hírmondó ingyenes havi lap három hónapon keresztül történő kiadásához, terjesztéséhez, 1.500.000.
Ft összegű vissza nem térítendő támogatást állapít meg. A biztosított támogatás felhasználásáról az
egyesületnek a 2008. áprilisában megtartandó testületi ülésen részletesen be kell számolni.
Megkérdezte a képviselőket van e kérdés, észrevétel a napirendi ponthoz.
Putnoki László képviselő megdöbbent a támogatásra javasolt pénzösszeg nagyságán, irreálisan
soknak tartja, annál is inkább, mert a Gyomaendőrdi Hírmondó elődje a Gyomaendrődi Híradó éves
szinten kapott 640.000 Ft önkormányzati támogatást. Idézetet olvasott fel a Szó-beszéd c. helyi lapban
a Gyomendrődi Hírmondóval kapcsolatban megjelent igen csak kritikus cikkből. A cikkben leírtak
alapján a maga részéről azt a következtetést vonta le, hogy az első három hónapban megbukott a
Gyomaendrődi Hírmondó. Alapvetően nem tölti be funkcióját, ezért nem tartja támogatásra
érdemesnek. Véleménye szerint bár melyik másik helyi újság felveszi a versenyt ezzel, és tájékoztatja
a lakosságot. Ugyanakkor az sem biztos, hogy minden helyi lakos igényt tart erre az ingyenes helyi
újságra. A lakosság felé történő tájékoztatást más módon is megoldhatná az önkormányzat.
Például a egy –egy önkormányzati ülésről alkalmanként 40.000 Ft-ért videofelvételt készítene a
szarvasi Ezüst Szarvas Kft, amit a kábel tv-n láthatna a lakosság. A javasolt támogatási összeg éves
szinten 6 millió Ft-ot jelentene, amelynek biztosítását a maga részéről nem támogatta. A jelen
megszorítások közepette havonta nem szabad kiadni 500.000 Ft-ot egy újságra. Amennyiben az
egyesület tagjai- melyek többsége képviselő – annyira fontosnak tartják az újság létét, ajánlják fel a
tiszteletdíjukat annak működésére. A maga részéről a kábel tv-n keresztül történő tájékoztatást tatja
fontosabbnak, ezt kellene inkább szorgalmazni.
Módosító indítványként javasolta a támogatás biztosításának elutasítását. A jövőben is a testület által
korábban megszavazott havi 54.000 Ft támogatást biztosítsák az egyesület részére. Megítélése szerint
vannak ettől sokkal fontosabb dolgok a városban, amelyre ezt a pénzt el lehetne költeni.
Illés János képviselő hangsúlyozta, a javasolt támogatási összeget csak három hónapra nyújtaná az
önkormányzat, nem egész évben.
Putnoki László képviselő indítványozta, hogy az általa tett módosító indítványról névszerinti
szavazással döntsön a képviselő-testület.
Várfi András polgármester figyelemmel a fenti indítványra felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára. Tájékoztatásként elmondta, hogy a névszerinti szavazás elrendelésére tett indítványról
a testület vita nélkül határoz.
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A képviselő-testület 4 igen, 12 nem és 1 tartózkodással a névszerinti szavazásra tett indítványt
elutasította. [Babos László nem, Béres János nem, Czibulka György nem, Csányi István nem, Gellai Józsefné nem,
Hangya Lajosné igen, Illés János nem, Izsó Csaba nem, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla tartózkodás, Lehóczkiné Timár
Irén nem, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre nem, Szabó Balázsné nem, Vass Ignác nem, Várfi András
nem.]

Várfi András polgármester ezt követően Putnoki László képviselő úr módosító indítványáról kérte a
testület döntését, amely szerint nem támogatják a Gyomaendrőd Város Közéletéért Egyesület részére,
az egyesület által alapított Gyomaendrődi Hírmondó ingyenes havi lap három hónapon keresztül
történő kiadásához, terjesztéséhez, 1.500.000. Ft összegű vissza nem térítendő támogatás
megállapítását.
A képviselő-testület 2 igen, 15 nem szavazattal a módosító javaslatot elutasította. [Babos László nem,
Béres János igen, Czibulka György nem, Csányi István nem, Gellai Józsefné nem, Hangya Lajosné nem, Illés János nem,
Izsó Csaba nem, Jakus Imre nem, Dr. Kovács Béla nem, Lehóczkiné Timár Irén nem, Dr. Palya József nem, Putnoki László
igen, Rácz Imre nem, Szabó Balázsné nem, Vass Ignác nem, Várfi András nem.]

Várfi András polgármester a fenti szavazás eredményére figyelemmel, az eredetileg beterjesztett
határozati javaslatról kérte a testület döntését.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, és 1 tartózkodás mellet a határozati
javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János tartózkodás, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné nem, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László nem, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
31/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Gyomaendrőd Város
Közéletéért Egyesület részére, az egyesület által alapított Gyomaendrődi Hírmondó ingyenes
havi lap három hónapon keresztül történő kiadásához, terjesztéséhez, 1.500.000. Ft összegű
vissza nem térítendő támogatást állapít meg.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező
támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg.
Felkéri a képviselő-testület az egyesületet, hogy a Gyomaendrőd Hírmondó
megjelentetéséhez, és terjesztéséhez biztosított támogatás felhasználásáról a 2008. áprilisában
megtartandó testületi ülésen részletesen számoljon be.
Határidő: Támogatási szerződés megkötésére 2008. február 5. Az egyesület beszámolójára
2008. április 24.
Felelős: Várfi András polgármester, Szabó Balázsné elnök
34. Napirendi pont
A 2008-2009. évre, parkfenntartási tevékenység ellátására kiírt közbeszerzési eljárás
eredményhirdetése
Várfi András polgármester az érdeklődők tájékoztatására elmondta, a Gyomaendrőd város
belterületén parkgondozási feladatok ellátása 2008-2009. években” tárgyban meghirdetett
közbeszerzési eljárás bíráló bizottság az eljárás nyertes ajánlattevőjének az érvényes ajánlatot benyújtó
és az alkalmassági követelményeknek megfelelő Gyomaszolg Ipari Park Kft-t javasolja a képviselőtestületnek hirdetetni. Az ajánlattevő által meghatározott ajánlati ár 43.057.828,- Ft.
Hangya Lajosné bizottsági elnök nem tetszését fejezte ki azon jogi szabályozással szemben, amelyik
előírja, hogy egy város parkfenntartására közbeszerzési eljárást kell kiírni, aminek következtében
előadódhat, hogy egy másik távoli városban működő szolgáltató cég lássa el ezt a feladatot.
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Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva a képviselő felvetésére hangsúlyozta, a közbeszerzési törvény
szabályozása szerint kellett ezt az eljárást lefolytatni. Tulajdonképpen ez a jogszabály szolgálja a
közpénzek hatékony felhasználását. Ugyanakkor tudni kell azt, hogy az európai uniós belső piacot
tekintetve, mindazon potenciális vállalkozások, akik megfelelnek a kritériumrendszernek, szabadon
vállalkozhatnak, ebben a szolgáltatási piacban részt vehetnek bár hol az országban, adott esetben akár
az unió területén. Továbbá nem kell figyelmen kívül hagyni a verseny kérdését is, hiszen a piacon
folyó verseny a legtisztább értékmérő, hogy azt az adott munkát milyen áron lehet elvégezni. Fontos
azonban tudni, hogy csak abban az esetben lehet kifejezetten helyi székhelyű, 100 %-ban
önkormányzati tulajdonú céggel végeztetni ezt a tevékenységet, ha a cég árbevételének 90 %-a ebből a
tevékenységből származik. Kizárólag ebben az esetben lehet eltéri a közbeszerzési eljárás szabályaitól.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólást, majd felkérte a képviselőket a döntsenek a
beterjesztett határozati javaslatról.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 17 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
32/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
I./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gyomaendrőd város
belterületén parkgondozási feladatok ellátása 2008-2009. években” tárgyban meghirdetett
nyílt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
II./
Az eljárás nyertes ajánlattevőjének az érvényes ajánlatot benyújtó és az alkalmassági
követelményeknek megfelelő Gyomaszolg Ipari Park Kft-t (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep
utca 2.) hirdeti ki. Az ajánlattevő által meghatározott ajánlati ár
35.881.523,- HUF + ÁFA = 43.057.828,- HUF
III./
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert, hogy a szerződést a nyertes
ajánlattevővel kösse meg.
IV./
A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az önkormányzat 2008. évi költségvetésébe az ajánlati
ár 2008. évre vonatkozó része kerüljön beillesztésre a „kisegítő mezőgazdasági
szolgáltatások” szakfejezeten.
Határidő: azonnal
35. Napirendi pont
Templárius Alapítvány terem-és eszközbérleti díjainak módosítása
Várfi András polgármester elmondta, a Közösségi házat működtető Templárius Alapítvány az
előterjesztésben felsorolt terem-és eszközbérleti díjakat kívánja alkalmazni.
Kérte a képviselőket, hogy a díjakat fogadják el.
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A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen,
Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné
igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén
igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
igen, Várfi András igen.]
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
33/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Déryné Közösségi Ház térítési díj emelését az
alábbi összegekkel fogadja el 2008. január 1. napjával:
2008.
Rendszeresen működő csoportok
650 Ft/óra
Hétvégén működő csoportok
3.750 Ft/óra
Rendszeresen működő szerv., pártok, alap., egyházak és
más int.hétköznap
830 Ft/óra
Rendszeresen műk.szerv., pártok, alap., egy., és más
2.150 Ft/óra
int.hétvégén
Tanfolyamok
1.070 Ft/óra
hétköznap
Tanfolyamok hétvégén
1.840 Ft/óra
Családi rendezvények hétköznap
1.830 Ft/óra
Családi rendezvények hétvégén
2.290 Ft/óra
Kereskedelmi
tev.
3.210 Ft/óra
Asztal
bérbeadása
310 Ft/db
Szék
120 Ft/db
bérbeadása
Fénymásolás
25 Ft/oldal
Telefondíj
Helyben
25 Ft/perc
Körzeten belül
50 Ft/perc
Körzeten kívül
70 Ft/perc
Mobil
120 Ft/perc
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 391/2007. (XII.20.) Kt. határozatának
II. pontja hatályát veszti.
Határidő: 2008. január 01.
Felelős: Várfi András polgármester
36. Napirendi pont
Markt Platz Egyéni Cég kérelme
Várfi András polgármester elmondta, fent nevezett cég üzemelteti bérleti szerződés alapján a gyomai
piacot, valamint az endrődi vásárteret. A bérleti szerződésben az üzemeltető cég több fejlesztést vállalt
az 5 éves szerződés időtartamára évenkénti ütemezésben. 2007 évre 300.000 Ft volt beütemezve,
amely nem valósult meg. A mázsaházakhoz kapcsolódó állat kifutók területén az előírásoknak
megfelelően árnyékoló szerkezetet kellett kialakítani. Az árnyékoló szerkezetek kialakításának
költsége összesen: 177.466 Ft volt.
Kolohné Pelyva Edit kérése hogy, a cég által elvégzett 177.466 Ft összegű beruházás kerüljön
beszámításra, a 2007 évre beütemezett 300.000 Ft fejlesztés összegébe. A különbségként jelentkező
122.534,- Ft –ot Kolohné Pelyva Edit 2008. január 9.-i teljesítéssel átutalta a polgármesteri hivatal
bankszámlájára.
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Az előterjesztést véleményező bizottságok javasolják a kérelem támogatását a határozati javaslatban
leírtak szerint.
Kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen,
Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné
igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén
igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
igen, Várfi András igen.]
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
34/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Markt Platz Egyéni Céget képviselő Kolohné
Pelyva Edit kérelmének helyt ad.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Markt Platz Egyéni Cég által elvégzett
összesen 177.466 Ft összegű, a gyomai és endrődi mázsaházak állat kifutóihoz megvalósított
árnyékoló szerkezetek beruházásának beszámítását a bérleti szerződésben vállalt 2007 évre
ütemezett 300.000 Ft fejlesztés összegébe.
A Markt Platz Egyéni Cég a 2007 évre ütemezett 300.000 Ft fejlesztés és az elvégzett 177.466
Ft összegű beruházás közötti különbség összegét átutalta a polgármesteri hivatal
bankszámlájára.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: Várfi András polgármester
37. Napirendi pont
Projektmenedzseri iroda 2007 évi beszámolója
Várfi András polgármester az érdeklődők tájékoztatására elmondta, hogy az említett időszakban a
Projektmenedzseri Iroda által készített valamennyi pályázat mind tartalmi, mind formai szempontból
hibátlan, érdemi bírálatra megfelelően előkészített volt. Összesen 21 db pályázat került benyújtásra,
eddig 18 elbírálása történt meg, melyből 10 részesült összesen 253 850 966,- Ft támogatásban, 8
pályázatunkat forráshiány miatt elutasítottak, 3 benyújtott pályázat elbírálása pedig folyamatban van.
Hozzászólás hiányában javasolta a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:[Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
35/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Projektmenedzseri Iroda 2007. évi
beszámolóját.
Határidő: azonnal
38. Napirendi pont
Beszámoló a Gyomaendrőd Regionális Hulladékkezelő Mű működéséről
Várfi András polgármester elmondta, a beszámoló három részből tevődik össze:
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Az első a Remondis Kft. beszámolója a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű 2007. évi
üzemeltetéséről, második rész a 2007. évi hulladék mennyiségek és bérleti díjak alakulásának
bemutatása, végül tájékoztató a hulladéklerakót érintő bírósági keresetről.
A témához kapcsolódóan kívánta elmondani, hogy a Beruházási Munkacsoport tag önkormányzatai
nem elégedettek a hulladékkezelőt működtető Remondis Kft-vel kötött üzemeltetői szerződéssel.
Valószínűleg a nem kellő körültekintés hiányzott a szerződések megkötésénél. Az ügy kivizsgálása
folyamatban van.
Probléma van továbbá a mennyiségek és a bérleti díjak tekintetében is, hiszen amikor csökkenni
kellene a hulladékmennyiségnek, akkor a szerződésben az áll, hogy a Remondis Kft az adott
mennyiséget kívánja elszállítani.
Végzetül a hulladéklerakót érintő bírósági keresetet illetően meg kívánta jegyezni, hogy Szabó
Balázsné képviselő asszony az ügyben érintett, aki a képviselővé történő megválasztása előtt vállalta
fel az ügyben érdekeltek képviseletét.
Személyének, mint Polgármesternek ebben a perben úgy kell eljárni, mint aki a várost képviseli, és így
is fog eljárni, bízva a magyar bíróság szakszerűségében és igazságszolgáltatásában.
A Remondis Kft. ellenőrzése tárgyában tett intézkedések vonatkozásában meg fogják vizsgálni, hogy
megfelelően lett e megkötve az üzemeltetési szerződés, milyen problémák vannak, és megpróbálják a
szerződés módosítását a jogszabályoknak megfelelően.
Tájékoztatta továbbá a képviselő-testületet, hogy a hulladéklerakót érintően az elmúlt napokban
érkezett egy újabb kártérítési igény az ASA cég részéről, aki a Remondis Kft-vel együtt részt vett a
közbeszerzési eljárásban. Nevezett cég megtámadta a közbeszerzési döntőbizottság azon döntését,
amelyben a Remondis Kft-t hozta ki az eljárás nyertesének. A cég fellebbezését a közbeszerzési
döntőbizottság nem fogadta el, így a Fővárosi Bíróság elé került az ügy, aki az ASA-nak adott igazat,
amit az Ítélőtábla is helyben hagyott. Az Ítélőtábla kimondta, hogy az önkormányzat Remondis Kftvel kötött szerződése semmis. Jelenleg az ügy itt tart, az önkormányzat megfelelően fog eljárni az
ASA-val szemben.
Megkérdezte a képviselőket van e kérdésük, észrevételük.
Szabó Balázsné képviselő, bizottsági elnök elmondta, a polgármester által elmondott probléma nem
ebből a ciklusból ered. Mint a témában érintett sokáig gondolkodott azon, hogy tegyen e hozzászólást,
végül az igen mellett döntött annál is inkább, mert a város honlapján is megjelent a bírósági
keresetlevél teljes terjedelemben. A tisztánlátás érdekében azonban meg kell ismertetni az
olvasóközönséget a másik fél álláspontjával is, amely eltér az előterjesztésben olvashatóktól.
Az előző ciklusban született egy embert nem tisztelő, környezetet nem becsülő döntés, az akkori
testület által, az akkori polgármester irányításával. A Beruházási Munkacsoport egy közös céllal
megépítette a hulladéklerakót, amelyhez különböző pályázati, uniós pénzt is felhasználtak.
Az akkori testület tagjai között akkor többen is a Körösök Vidékéért Egyesület színében foglaltak
helyet a testületben, amely egyesület céljai között környezetünk és természeti értékeink megóvása
fontos szerepet játszik. A víz, levegő és a talajszennyeződésének megvédése. Megítélése szerint az
akkori testület tagjai nem voltak kellően tájékoztatva a döntéshozatal előtt néhány dologgal
kapcsolatban. Mint például a hatásgyakorlás a környezetre, vagy a védelmi övezet jelentősége.
Megfogalmazódik részéről a kérdés, hogy már megint csak a pénz volt a legfontosabb? Figyelmen
kívül hagyva az emberi értékeket, csak az üzlet?
Bár akkor is volt városüzemeltetés,
városüzemeltetési bizottság, és annak elnöke, akinek körültekintően kellett eljárni a döntés
megvitatásakor. Esetleg a beruházással megbízott hivatali ügyintézőtől e témában több információt
kellett volna kérni. Mindettől függetlenül a döntés megszületett, a védelmi övezet be lett jegyezve az
érintettek megkérdezése nélkül, megkeserítve ezzel 22 család életét. Néhányukat teljesen el
lehetetlenítve a jövőre nézve, komoly értékcsökkenést okozva ingatlanjaik vonatkozásába. Életvitel
változást és erkölcsileg megbecsülhetetlen kárt okozva nekik ezzel a döntéssel. Nyilván, hogy az
vitatható, hogy ki mit nevez kárnak. A családok abban látják kárukat, hogy a 33-34 AK értékű
termőföldjeiken a mezőgazdasági termelés vonatkozásában élelmiszer célt szolgáló növényt nem lehet
termelni, illetve állat ott nem tartható. Az övezeten belül sem állandó, sem átmeneti emberi
tartózkodásra szolgáló létesítmény nem építhető. A már korábban megépültekbe nem lehet
bejelentkezni. Járványügyileg az állandó fertőzés veszélye áll fenn, a tengernyi légy és az özön
patkány miatt. A madarak, kapirgálják és hordják szét a szennyvíziszapot és a szemetet.
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A széljárástól függően elviselhetetlen a bűz. Potenciális vevők szóba sem jöhetnek a bejegyzés és a
látvány miatt. A kárt a korlátozást a családok ebben látják és érzik. Nem szólva arról, hogy a döntéssel
milyen mérhetetlen módon keresztül néztek emberi életeken. Hiszi azt, hogy az itt jelenlévők közül
bárki az érintettek helyébe lenne másként vélekedne. Más vetületét látná az előterjesztésben
leírtaknak, amely nem minden esetben van törvényekkel alátámasztva.
Nem kívánt az ügy felett vitát nyitni, de mint képviselő, és mint érintett úgy gondolta, joga és
kötelessége a választópolgárok érdekeit megvédeni, amit vállalt még a megválasztása előtt. A döntést
meghozók pedig a választási szlogenhez méltón magyarázzák el a város lakóinak tetteiket, döntésük
eredményét. „Hirdetjük, hogy felelősséget kell vállalnunk tetteinkért.” A döntés a bíróság dolga, nem
itt, és nem mi döntünk.
Dr. Kovács Béla képviselő elmondta, a polgármester úr elmondása alapján olyan többrétű probléma
halmozódik a hulladéklerakó körül, ami a város költségvetését akár hosszú távon ellehetetlenítheti.
Kétségtelen, hogy a szemetet el kell helyezni valahová. Bár a maga részéről képviselőként már akkor
sem örült annak, hogy Gyomaendrődre hozzák majd a környék összes szemetét. Sőt annak idején még
hulladékégető műről is szó volt, amit hál istennek sikerült meggátolni. A jelen testület tagjainak közel
fele, bele értve személyét is, részese volt az akkori döntésnek, amit környezetvédelmi hatóságok,
hozzá értő szakemberek hitelt érdemlő módon elhitettek a képviselőkkel. Amellett, hogy maximálisan
együtt érez, átérzi a bírósági perben résztvevő családok érzelmeit, szenvedélyét, jó lenne tudni, hogy
ténylegesen mennyi a kártalanítási összeg, milyen szerepet játszik ez a város költségvetésének
ellehetetlenítésében. Erről az oldalról is nézni kellene ezt a dolgot, ugyanakkor azt sem kellene
figyelmen kívül hagyni, hogy a hulladéklerakó telep megépítése előtt is szeméttelep működött ezen a
részen, évtizedeken keresztül. A helyzet mostanra annyiban változott, hogy most ott egy Eu modell
szerint működő szeméttelep van, ami nem csökkent a 22 család kárán semmit, de viszont, akik oda
költöztek, vagy ott licitált földre, az annak tudatában tették azt, hogy ott a szeméttelep akkor is ugyan
úgy működött.
Babos László képviselő hangsúlyozta, az 1980-as években a legnagyobb gondot a vasút mellett – a
jelenlegi Shell benzinkút – helyén lévő szeméttelep okozta a városnak, amelynek megszüntetésére
hihetetlen összegű pénzt fordítottak. Aztán kialakították a szeméttelepet egy kevésbé látványos helyen
a volt téglagyár mögött, ami az évek alatt többszörösére növekedett, a szemét mennyiséget már nem
volt képes befogadni, ezért az akkori testületnek erre megoldást kellett keresni. Nem kevés
szakvéleményt kértek ki, és szakembert hallgattak meg a lehető legjobb megoldás érdekében. Sőt
emlékezete szerint még társadalmi vitát is folytattak a témában, amire csekély volt az érdeklődés.
Mára aztán sikerült olyan helyzetet teremteni, egy nagyon hosszú folyamat eredményeként, hogy
megoldódott a szemétlerakás elhelyezése Gyomaendrődön.
A regionális hulladéklerakó úgy jött létre, hogy több település összefogott, amely összefogást a
települések polgármesterei képviselték. Akkor ők döntöttek volna rosszul? Hiszen a Remondis Kft-vel
ők kötöttek szerződést. Ha ez valóban így van, és a hulladéklerakó nem megfelelően működik, akkor
igen is ez ügyben el kell járni. A visszafelé mutogatással azonban az ügy előremozdítását nem fogják
elősegíteni, annak semmi értelem.
Várfi András polgármester reagálva a fenti hozzászólásra hangsúlyozta, itt nem visszamutogatásról
van szó, hiszen ebben az előterjesztésben olyan dolgok vannak leírva, és az ASA kártalanítási igénye
is olyan, hogy visszafelé mutogatva kell megvizsgálni. Jelen beszámoló is arról szól, hogy milyen
formában fogják ezt megvizsgálni.
Csányi István alpolgármester előre bocsátotta, a bírósági kereset tárgyában nem kíván nyilatkozni,
annak eldöntése a Magyar Bíróság dolga.
Szabó Balázsné képviselő asszony által elmondottakra reagálva kérte, hogy pontosítsa, hogy a
hozzászólásában melyik ciklusban működő városüzemeltetési bizottságra, annak elnökére gondolt. Ez
a beruházás ugyanis 2001-ben kapott építési engedélyt, akkor indult a beruházás, ezért azt gondolja,
hogy annak a ciklusnak az elnökéről lehet szó. Az előző ciklusban ugyanis ő volt az említett
bizottságnak az elnöke, és ennek a bizottságnak már nem volt ebben a témában döntési joga.
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A bírósági keresetet illetően megjegyezte, tiszteletben tartva az érintettek akaratát, azt tudomásul kell
venni, hogy onnan már ezt a hulladéklerakó telepet nem fogják elvinni, bár mit is ítél meg a bíróság,
bár milyen kár érhette ezeket a családokat. Egy várossal szemben egy ilyen keresetet megindítani, a
maga részéről még magánemberként sem tette volna meg, hiszen még is csak egy egész város
lakosságának a biztonságáról van szó.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő érzelmileg maximálisan egyetértett Szabó Balázsné és társai
helyzetével. Hasonlóan lehetetlen helyzet ez is, mint amilyenben az ó családja van 1974 óta a Fő úti –
a lakása előtti – buszmegálló miatt. El lehetetlenítették a családja életét, a lakásuk elértéktelenedett. A
törvény ugyan meg van arra, hogy 5 méter távolságra a lakóépület ablakától nem lehet buszvárót
elhelyezni, ennek ellenére soha nem talált meghallgatásra a családja kérelme. Egy ilyen helyzetet csak
az tud igazán átérezni, aki hasonló helyzetben kénytelen élni. Magánemberként kitartást, és erőt kívánt
képviselő társának ahhoz, hogy legyen ereje az igazát véghezvinni.
Csicsely Mihályné mint károsult el kívánat mondani, hogy családja kilenc évvel ezelőtt három
gabonatároló szín építésére kapott építési engedélyt. A beruházást pályázaton nyert pénzből
valósították meg, melyben vállalták, hogy tíz évig abban nem fognak más tevékenységet folytatni. Ezt
követően értesült a családja arról a kellemetlen hírről, hogy környezetvédelmi korlátozás alá helyezték
ezeket az épületeket, mikor erre nem lett volna joga annak, aki ezt a korlátozást bejegyeztette. Ezek
alapján hogyan mondhat bár ki olyat, hogy ezeket a családokat nem érte kár. Ki az, aki ilyen
bejegyzett korlátozással hajlandó lenne ezeket a területeket bár mikor is megvenni. Ilyen feltétellel
biztos, hogy nem. Az igaz, hogy az épületeik körül szemétgödör volt, de nem szeméttelep.
Kérdése volt, hogy a hulladéklerakó beruházás során az abban érintettek kártalanítására különítettek e
el összeget, ha igen mennyit, ha nem, miért nem. Felügyelte e ezt egyáltalán valaki. A beruházásban
társult önkormányzatok a terület kijelölésében mennyire vettek részt, tudták e egyáltalán, hogy ez a
hulladéklerakó milyen területre épül. Az rendben van, hogy valahová el kell helyezni a szemetet, de itt
a VII. kerületben is lettek volna olyan beláthatatlan, alacsonyabb AK értékű területek, amelyek
alkalmasak lettek volna erre.
Véleménye szerint a beruházás során a törvények betartása nem történt meg. Nehezményezte
ugyanakkor, hogy a károsultak által benyújtott bírósági kereset teljes terjedelmében olvasható volt a
város internetes honlapján. Sérti a személyiségi jogait.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, itt egy hosszabb folyamatról van szó, mely több lépcsőből
tevődik össze. Az első, ami kérdésként is elhangzott, hogy mennyi az a kár összeg, amit a társult
kilenc település önkormányzattól kérnek bírósági megállapítás útján. Ennek összege 190 millió Ft-ban
határozható meg, ami valóban egy jelentős összeg.
A védelmi övezet kijelölésének jogszerűségét a bíróság szakértők bevonásával el fogja majd bírálni.
Nem mindegy azonban, hogy kártérítésről, vagy kártalanításról beszélünk. Az utóbbi esetében a Ptk.
ide vonatkozó szabályai szerint egy jogszerű állapotból következő esetleges károknak a megtérítésére
folyik a bírósági eljárás. Az, hogy van e jogszerű kár, a jogszerűen kialakult állapotnak van e olyan
hatása, ami azt eredményezheti, hogy a kártérítésben kell részesíteni a környező területek
tulajdonosait, megítélése szerint többes szakértői vélemény figyelembe vételével fogja megállapítani a
bíróság. A benyújtott kereset szerint az érintett területeken a mezőgazdasági termelés korlátozás alá
esik. A 21/2001. Korm. Rendelet szabályozása szerint a kijelölt védelmi övezetben nem lehet
lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre
kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építmény. Ebből a
szempontból lényeges az, hogy valóban vannak e ott olyan épületek, a képviselő-testületek által
korábban elfogadott rendezési tervek lehetővé tették e ennek a hulladéklerakónak a megépítését.
Ennek ismeretében joggal vásárolhattak volna e ott potenciális ingatlantulajdonosok földterületet.
Ezek az építmények nem a mostani hulladéklerakó miatt voltak tiltottak, hanem a korábbi szeméttelep
miatt, ugyanis ott 1 km-es védelmi övezet, építési tilalom volt elrendelve az 1994-től hatályos
külterületi rendezési tervben. Tehát ez a korlátozás ezen épületek vonatkozásában nem most
keletkezett. A benyújtott kereset ezen részét szintén a bíróság fogja majd elbírálni. Tudni kell azonban,
hogy minden környezetet érintő építmény hosszú, és szigorú eljárási rend lefolytatása után kaphatja
meg a végleges használatban vételi engedélyét. A hulladéklerakó engedélyezési ügyében nem
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Gyomaendrőd Város hatósága járt el, nem is járhatott el, mivel érintett volt ebben a beruházásban. Az
engedélyek rendelkezésre állnak, amelyekbe a felperes jogi képviselője betekinthetett, és meg is nézte
azokat. Ebből is látható, hogy minden helyzet megítélése tekintetében azért megoszlanak a
vélemények és az álláspontok.
Az, hogy történt e személyiségi jog megsértése ebben az ügyben, vagy nem, úgy gondolta, nincsen,
mivel ez a felek közötti vitának az eljárási rendje, amiben a felek véleménye eltér, amiben a
bíróságnak dönteni kell.
Végezetül ismételten hangsúlyozta, a kártalanítási összeg megállapítása szakértői kérdés. A beruházási
munkacsoport oldaláról megadták a szakértőknek a meghatalmazást arra, hogy ezt megvizsgálják, és
mondjanak véleményt.
Összegezve úgy gondolta, hogy olyan jelentőségű és precedens értékű ügyről van szó, amiben
mindenképpen a bíróságnak kell dönteni.
Tudni kell azonban, hogy nem ez a hulladéklerakó az első, amit átadtak, hiszen Kétpon és
Szelevényben hasonló, közel ebben az időben átadott lerakó működik. Az ottani önkormányzatok
annyit tettek, hogy a védelmi övezetet nem jegyeztették be, ami azt jelenti, hogy a korlátozás
ugyanúgy megvan, viszont nem szabályos az állapot. Ebben a tekintetben az általunk folytatott eljárás
sokkal korrektebbnek tekinthető. A védelmi övezet fenntartásával kapcsolatos költségek vagy a
tulajdonost illetik, vagy ha nem a tulajdonos a szennyező forrás fenntartója, akkor az üzemeltetőt
érinti. Itt levegő tisztaság védelmi övezetről van szó, ami eltér az általános védelmi övezet
kategóriájától.
A polgármester úr által említett ASA által benyújtott kártalanítási kérdést tekintve, ez a hulladékos
ügyben valóban egy új elem, hiszen arról az elmúlt hét folyamán szereztek tudomást a társult
önkormányzatok. Ez is egy elég bonyolult helyzet, nem véletlenül járta meg a Fővárosi Ítélőtáblát is.
A döntőbizottság az ASA jogorvoslati kérelmét első fokon elutasította. Ami azt jelenti, hogy a
döntőbizottság határozata végrehajtható, fellebbezés a döntés tekintetében nincs, viszont megnyílik a
bírósági felülvizsgálat lehetősége. A társult önkormányzatoknak akkor az volt a véleményük, hogy
ebbe az eljárási folyamatba nem célszerű nekik részt venni. Természetesen az más kérdés, hogy ez
milyen jogi helyzetet teremt és az érintett kilenc önkormányzat hogyan tudja kezelni ezt a kialakult
jogi helyzetet. Kétségtelenül egy nagyon hosszú peres eljárás előtt állnak a társult önkormányzatok,
ami azt eredményezi, hogy vagy elutasítja felperesek keresetét vagy adott eseten kártalanítást, vagy
kártérítést állapít meg a bíróság.
Végezetül lényegesnek tartotta szólni arról, hogy annak idején, amikor ennek a hulladéklerakónak az
építése megkezdődött, addigra a korábbi szeméttelep betelt, tehát a településnek a saját hulladékának
elhelyezéséről döntenie kellett.
Egy döntés helyezet előtt volt az akkori testület, hiszen vagy azt választja, hogy innen elszállítja a
szemetet, aminek van egy szállítási költsége, vagy maga próbálkozik az elhelyezéssel. Az, hogy a
választott döntés jó volt e, vagy nem azt mindenkinek magának kell mérlegelni.
Várfi András polgármester fontosnak tartotta, hogy ezt a témát most alaposan kielemezzék, mindenki
elmondja erről a véleményét. Javasolta, hogy a későbbiekben se helyezzék szemben 15.000 ember
érdekét egy ember érdekével. Az, hogy jelen ügyben mi fog történni, azt bízzák a Magyar Bíróságra.
Nem lenne jó, hogy a képviselő-testület ezen ügy kapcsán szembe állna ezzel a társasággal, akik az
igazukat védik.
Szabó Balázsné bizottsági elnök az elhangzott hozzászólások alapján, amennyiben a képviselőtestület úgy gondolja, ő felajánlja a lehetőséget és lemond a körzeti képviselői megbízatásának
fenntartása mellett a rá ruházott minden egyéb megbízatásáról. Ettől kezdve akkor magánemberként
fogja ezt az ügyet továbbvinni.
Dr. csorba Csaba jegyző ismételten hangsúlyozta, ezt a kérdést a bíróság szakértők bevonásával el
fogja dönteni. Addig ezt minősíteni bármilyen szinten nem szerencsés, amellett, hogy természetesen
mindenkinek lehet erről véleménye. Az sem vitatható azonban, hogy az, aki úgy érzi, hogy sérelmet
szenvedett az a bírósághoz forduljon. Egyenlőre mindössze ennyiről van szó, nem többről.
/ Szabó Balázsné képviselő távozott az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 16 fő. /
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Várfi András polgármester lezárta a vitát, majd felkérte a képviselőket döntsenek a határozati
javaslatról.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen,
Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
36/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű
2007. évi üzemeltetéséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
/ Szabó Balázsné képviselő visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 17 fő. /
39. Napirendi pont
Tájékoztató a Dél-Alföldi Ivóvízminőségjavító Program helyzetéről
Várfi András polgármester megkérdezte, van e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára:
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
37/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András
polgármestert, hogy a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium által lefolytatott
közbeszerzési eljárás keretében nyertesként kihirdetett és megbízott AQAPROFIT Műszaki,
Tanácsadási és Befektetési Zrt. által vezetett tervezői konzorcium részére az előterjesztés
mellékletét képező megbízást adja, illetve annak ellátásához a „Meghatalmazás és
Megbízólevél” című dokumentumot írja alá.
Határidő: azonnal
40. Napirendi pont
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati szabályzatának
változásáról
Várfi András polgármester ismertette az előterjesztést, majd hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket a tájékoztató elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
38/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
közszolgálati szabályzatának változásáról szóló tájékoztatót elfogadta.

köztisztviselőinek

Határidő: azonnal
41. Napirendi pont
A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények
meghatározását szolgáló kiemelt célok 2008. évre
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket, hogy az előterjesztésben felsorolt célkitűzésekkel
értsenek egyet, azt fogadják el.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
39/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja 2008. évre a Polgármesteri Hivatal
célkitűzéseit.
Határidő: azonnal
42. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 2008. évi munkaterve
Várfi András polgármester a képviselők figyelmébe ajánlotta, hogy a korábbiaktól eltérően a
képviselő-testület a nyári ülésszünetet július hónapban fogja tartani.
Felkérte a képviselőket a munkatervet fogadják el.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
40/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2008. évi munkatervét az előterjesztés mellékletét
képező tervezet szerint elfogadja, figyelemmel az 1990. évi LXV tv. 12. §-ban, valamint a
7/1991. (IX. 19.) KT. rendelet 10. §-ban foglaltakra.
Határidő: azonnal
43. Napirendi pont
A Kossuth u. 32. sz. alatti ingatlan értékesítése
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Várfi András polgármester elmondta, mint köztudott az ingatlant már több alkalommal is meghirdette
értékesítésre az önkormányzat, ez idáig sikertelenül. A tervezett értékesítési árat nem sikerült
megkapni érte. Az épület állaga rohamosan romlik, ezért lényeges lenne azt minél előbb eladni.
Dr. Békés Bt. vételi ajánlatot tett az ingatlanra, 17 millió Ft összegben. A képviselő-testülettől kapott
felhatalmazása alapján a tárgyalást lefolytatta az ajánlattevővel, melynek eredményeként 17 millió Ft
vételárban megegyeztek. Az ingatlan értékesítését a határozati javaslatban felsorolt feltételek mellett
javasolta támogatni a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
41/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 141 helyrajzi számú Gyomaendrőd,
Kossuth u. 32. szám alatti társasházi ingatlant értékesíti a Dr. Békés Betéti Társaságnak (
Gyomaendrőd, Kossuth u. 30. szám, adószám: 20863414 – 1 - 04 ) az alábbi feltételek mellet.
1. Az ingatlan bruttó vételára: 17 millió Ft.,
2. Az adásvételi szerződés megkötése a Képviselő – testületi döntés kézhezvételétől számított 15
napon belül.
3. A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés aláírását követő 90 napon belül
átutalással.
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a teljes vételár kifizetéséig a tulajdonjog fenntartásával
él, amelynek ténye az ingatlan – nyilvántartásba bejegyeztetésre kerül.
5. 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.
6. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az ajánlatát a Képviselő – testületi döntés
kézhezvételétől számított 15 napig tartja.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: Várfi András polgármester
44. Napirendi pont
Erdei iskola – KEOP pályázat
Várfi András polgármester elmondta, Pájer Sándor vállalkozó kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, hogy az általa működtetett, erdei iskola fejlesztésére,- mely az endrődi városrészen,
a Pájer-strand mellett található tanösvény,- közösen nyújtsanak be pályázatot.
A támogatás maximális aránya 100%, tehát saját erő nélküli. Az önkormányzat az adatszolgáltatásban,
pályázat elkészítésében nyújtana segítséget. A megvalósuló fejlesztés a városban maradó érték lenne,
ezáltal eredményesebben tudna működni az eredi iskola.
A maga részéről javasolta a pályázat benyújtásának támogatását.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal a javaslatot támogatta és az alábbi határozatot
hozta:[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
42/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata javasolja az endrődi „erdei iskola” fejlesztése érdekében
pályázat kidolgozását a KEOP 3.3.0 pályázati kiírás keretében.
Határidő: azonnal
További írásos napirendi pont nem volt, Várfi András polgármester megkérdezte a képviselőket, a
jelenlévő érdeklődőket van e bejelenteni valójuk.
Elsőként szólt arról, hogy az Ipari Parkban két beruházó kíván ipari csarnokot építeni. Helyi
vállalkozók, akik további 20-30 fővel növelik a foglalkoztatotti létszámot a településen. Megyei
projekt keretében valósult volna meg egy iparcsarnok inkubátorház, amely tudomása szerint pályázati
forrást nem nyert, ettől függetlenül a megyei vezetés ennek megépítési szándékát továbbra is
fenntartja. Ugyanakkor az ipari park stratégiai koncepciójának kidolgozásával az ipari park megbízott
egy társaságot, aki felveszi a kapcsolatot a testvérvárosi településekkel vizsgálva a kapcsolódási
pontokat. Összegezve: szeretnék, ha végre elindulna az ipari park fejlődése.
Vass Ignác képviselő elmondta, a Gyomaendrődi Hírmondó decemberi számában, Iványi Lajos
tolmácsolásában megjelent egy „iromány”, amit nagyon sokan nem tudtak hogyan értelmezni. Az
iromány azzal zárult, hogy annak folytatása következik. Több városlakóval egyetértésben azt kérte, ne
legyen ennek a cikknek folytatása.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, bízik abban, hogy Molnár Lajos személyében egy
megfelelő köztájékoztató főszerkesztőre találtak, akivel a korábbi testületnek is már volt kapcsolata.
Ez az újság megfelelően, valóban a köztájékoztató újság lesz. Természetesen emellett fontosnak
tartaná a média más szereplőit is bevonni, ezért is lenne jó lépni a kábel tv ügyében is, de sajnos ez
ügyben a FiberNet nem lép megfelelően Gyomaedrődön.
Putnoki László képviselő hozzászólásában kifogásolta, hogy az ünnepek után több helyen elmaradt a
szemétszállítás a városban. Például a Wesselényi utcában is. Január 1-től fizetni kell a
hulladékszállításért, hogyan lesz differenciálva a fizetés. Azt követően kellett volna fizetőssé tenni, ha
ahhoz meg van a feltételrendszer.
Várfi András polgármester reagálva a hozzászólásra a képviselő úr figyelmébe ajánlotta elolvasásra a
testület által decemberben megalkotott települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
szóló rendeletet, amely többek között a fizetés módját is szabályozza. Természetesen a díj bevezetését
lehetett volna húzni a feltételek megteremtéséig, de megítélése szerint a most befolyó összegből az
önkormányzat meg tudja azt teremteni.
Illés János képviselő a témához kapcsolódóan mondta el, hogy az általa vezetett cég fizetési
nehézségek miatt, bizonyos ideig nem tudta a szemétszállítási díjat kifizetni, ezért a szolgáltató
Gyomaszolg Ipari park Kft megtagadta a szemétszállítást és a szerződést is felbontotta. Személyes
megbeszélés ellenére ez a mai napig nem változott, a szemetet a Stafirung Kft-től nem szállítják el, így
a kukát már ki sem teszik, de ennek ellenére a harmadik negyedévre a cég a számlát megkapta, holott
szerződésük sincs. A számlát visszaküldte a Kft-nek, erre a negyedik negyedévre is megkapta azt.
Várfi András polgármester további bejelentés hiányában az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján a
Kötvény kibocsátáshoz kapcsolódó szerződés-tervezetek tárgyú előterjesztés megtárgyalásához
javasolta a zárt ülés elrendelését.

57

Felhívta a képviselők figyelmét, hogy a zárt ülés elrendeléséhez minősített többségű szavazatra van
szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
43/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján a Kötvény
kibocsátáshoz kapcsolódó szerződés-tervezetek tárgyú előterjesztés megtárgyalásához zárt
ülést rendel el.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ápolási díj ügyében érkezett
fellebbezés elbírálása tárgyú előterjesztés is a zárt ülésen kerül megtárgyalásra.
Megköszönte a jelenlétet és a nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Szabó Balázsné
hitelesítő

Babos László
hitelesítő
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