Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
6/2008.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2008. március 27-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester,
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,
Tárgyalási joggal az egyes napirendi pont megtárgyalásában érintett
meghívottak,
A helyi és a megyei sajtó képviselői,
Érdeklődő állampolgárok,
Jakucs Mária és Hoffmanné Szabó Gabriella jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a mai napra összehívott képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket, a Jegyző, Aljegyző urat, az intézmények vezetőit, az osztályvezetőket és a
meghívottakat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 17 fős testületből jelen volt 15 fő.
Csányi István alpolgármester és Babos László képviselő jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt
venni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Izsó Csaba és Jakus Imre képviselőket.
Az érdemi munka megkezdése előtt két ünnepi eseménnyel folytatódott az ülés.
Pápai Pálné köztisztviselő 40 éve dolgozik a Polgármesteri Hivatalban, ebből az alkalomból és
nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntötte Várfi András polgármester és Dr. Csorba Csaba jegyző úr.
Kívántak neki, jó erőt, egészséget és hosszú boldog nyugdíjas éveket.
Pápai Pálné megköszönte a kedves megemlékezést. Köszönetet mondott azért, hogy 40 évvel ezelőtt
lehetővé tették számára, hogy bekerülhetett a közigazgatásba, és ezen a helyen végig dolgozhatta ezt a
hosszú életpályát. Köszönte a vezetőinek, kollégáinak a segítséget, valamennyiüknek további sikereket
kívánt a munkájuk során, családi életükben sok boldogságot, és nagyon jó egészséget.
Várfi András polgármester ezt követően felkérte Megyeri László aljegyzőt konferálja fel a következő
ünnepi eseményt.
Megyeri László aljegyző: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007-ben több kategóriában
elismerő oklevelet alapított. Ez alkalommal a Gyomaendrőd Város kultúrájáért elismerő oklevél
adományozására kerül sor.
Az oklevél átadása előtt kérte hallgassák meg Raffael Pétert a Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény tanulóját, aki Dunántúli népdalokat ad elő. Felkészítő tanára: Erdei Attila

Műsorszám
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Megyeri László aljegyző: Gyomaendrőd városának kulturális életében 40 éve meghatározó szerepet
játszik a Körösmenti Táncegyüttes. Az elmúlt 40 évben az együttes számos hazai és külföldi
fesztiválon szerepelt. Tagjai közül számos zenész, színész, hivatásos táncos került ki és sokan
hivatásuknak választva a táncot pedagógusként adják át a néptánc szeretetét.
Weigert László 30 éve aktív táncosa és 15 éve művészeti vezetője a Körösmenti Néptáncegyüttesnek.
Vezetése alatt a csoport szinte minden díjat magáénak tudhat, mely a hazai néptánc mozgalomban
elnyerhető. Több koreográfusi és együttes vezető díjat kapott. Ezekből kiemelkedik a háromszoros
Kiváló Minősítés és Örökös Kiváló Táncegyüttesi díj valamint az Együttes vezető díj
Felkérte Várfi András polgármester urat a Gyomaendrőd Város kultúrájáért elismerő oklevél
átadására.
Weigert László megköszönte az elismerést, mely úgy érzi nem csak kifejezetten személyének szól,
hanem mindazoknak, akik az elmúlt 15 év alatt segítették a munkáját, és ugyan úgy a gyomaendrődi
néptánc mozgalomért tevékenykedtek. Köszönetet mondott azoknak is, akik erre az elismerésre
felterjesztették, és a képviselő-testületnek, hogy részére ezt az elismerést megszavazták.
Megyeri László aljegyző: Befejezésül kérte hallgassák meg Kiss Alexandrát a Városi Alapfokú
művészetoktatási Intézmény tanulóját, aki Népdalcsokorral köszönti a tisztelt hallgatóságot. Felkészítő
tanára: Imre Mária

Műsorszám
Várfi András polgármester rátért az ülés érdemi részére, és javaslatot tett az ülés napirendjére. A
napirendet a meghívóban felsorolt sorrendtől eltérően az alábbi módosítással javasolta elfogadásra: 6
napirendi pontként a Szakorvosi óraszám kapacitásmódosítása tárgyú előterjesztés kerüljön
megtárgyalásra.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 15 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Béres János igen, Czibulka György 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
98/2008. (III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Békés Megyei Vízművek Zrt. 2008. évre vonatkozó díjszabása és a 31/2003. (XII. 29.) KT
rendelet módosítása
2. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet módosítása
3. A vásárokról és piacokról szóló 23/1995. (VIII. 30.) KT rendelet módosítása
4. A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2003. (IV. 28.) KT rendelet módosítása
5. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
7/2003. (III.31.) Gye. Kt. rendelet módosításának felülvizsgálata
6. Szakorvosi óraszám kapacitásmódosítása
7. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 36/2007. (XI. 30.) Gye. KT rendelet kiegészítése
8. Intézményi konyhák működési költségeinek csökkentése
9. Az önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervének elfogadása
10. Parkgondozásra irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása
11. Helyi autóbuszközlekedésre beérkezett pályázatok értékelése
12. Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft, valamint a Gyomaközszolg Kft ügyvezetői
tisztségének álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálása
13. 2007. évi támogatást szolgáló alapokból elnyert támogatások pénzügyi beszámolója
14. Beszámoló a Városi Sportcsarnok és az Ifjúsági Tábor 2007 évben végzett tevékenységéről
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2007 évi munkájáról
Beszámoló a Gyámhivatal munkájáról
Tanyagondnoki szolgáltatás beindításához benyújtandó pályázat támogatása
Hétszínvirág-Tüskevár Nonprofit Szolgáltató Bt. kérelme
Emlékmű elhelyezése a Kommunizmus Áldozatai és Üldözöttei emlékére
Emléktábla elhelyezése a régi endrődi belterületi iskolaépületeken
A Fő u. 133. sz. alatti ingatlan megvásárlása
Gyomaszolg Ipari Park Kft. területvásárlási kérelme
A 1049 hrsz.-ú kert ingatlan értékesítése
A települési környezetvédelem intézkedési programja
Külterületi holtágak rehabilitációja
Gyomaendrődi építészeti örökségének megőrzése c. pályázat benyújtása
Balesetveszélyes állapotú fák kivágása a helyi védettség alatt álló hársfasorból
Tájékoztató az elkerülő út építésével kapcsolatos intézkedésekről
Tájékoztató a belterületi ingatlanok árveréséről
Tájékoztatás a települést ért viharkár eseményeiről, vis maior támogatási kérelem benyújtása
Bejelentés

Határidő: azonnal
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ötv. 12. § -a alapján a
Hulladékszállítással kapcsolatos fellebbezések tárgyú előterjesztés zárt ülésen kerül megtárgyalásra.
Ezt követően röviden beszámolt az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről:
A képviselő-testület tagjai egy csekély kis ajándékot kaptak a Tourinform Iroda vezetőjétől, Varga
Zsófiától. Ezeket a gyomaendrődi címerrel ellátott ajándéktárgyakat az idelátogató vendégek az
irodában megvásárolhatják.
Amennyiben az ideje engedi és meghívást kap, részt szokott venni a helyi környezetvédelmi
egyesületek közgyűlésein. Legutóbb a Kecsegés zugi egyesület március 1-i ülésén vett részt.
Ugyan ezen a napon az endrődi közösségi házban az Endrődi Gazdakör vacsoráján vett részt.
Március 5-én a Békés Megyei Földhivatal vezetője által szervezett rendszerbemutatón vett részt a
helyi Földhivatalban, melynek keretében bemutatták a térképnyilvántartó és lekérdező szoftvert. A
rendszer lényege, hogy nem csak az adott Földhivatal illetékességi területén, hanem az ország bármely
területén lévő ingatlan adatát le tudják kérdezni, és arról helyszínrajzot tudnak készíteni.
Március 6-án ülésezett a hulladéklerakóra alakult Beruházási Munkacsoport. Korábbi testületi ülések
alkalmával volt már szó arról, hogy a beruházással kapcsolatban milyen peres ügyek vannak
folyamatban, és mire lehet számítani.
Ugyan ezen a napon a megyei Katasztrófa Védelem tartott ellenőrzést a helyi Tűzoltó Egyesületnél,
melynek célja az volt, hogy az egyesület köztestületté történő alakuláshoz egyre közelebb kerüljön.
Ehhez egyre inkább közelítünk, egyre jobbak a feltételek. Az egyesület a különböző tűz és egyéb
eseményeknél megfelelő, vagy kiváló szinten jelenik meg. Lényegesen gyorsabban érnek ki, mint a
szarvasi, vagy a mezőtúri tűzoltók.
Március 8-án a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola alapítványi bálján vett részt.
Március 9-én a városban rendben lezajlott a népszavazás, melynek eredménye egyértelmű volt nem
csak itt nálunk, hanem az ország más településein is.
Március 13-án a Békés megyei Közgyűlés március 15-i ünnepi kihelyezett ülésén vett részt Sarkadon.
A rendezvény a Körös Tv adásában volt látható.
Március 14-én a Polgármesteri Hivatal hölgydolgozóinak tartottak nőnapi vacsorát a Fészek Panzióba.
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A március 15-i nemzeti ünnepi megemlékezést a gyomai településrészen a Református Templomban
tartották. Az ünnepi szentmisét a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola diákjainak nagyon
szép, és színvonalas ünnepi műsora követte, majd Dr. Kertész Ádám, a Békés Megyei Levéltár
igazgatója mondott ünnepi beszédet. Előadásában beszélt a szolidaritásról, az összefogásról, olyan
példákat említette, melyek napjainkban is hasznosítható és érvényes.
Március 17-én a kibocsátott kötvény felhasználásával kapcsolatban Csapó Ágnes az önkormányzat
által megbízott pénzügyi tanácsadó tartott tájékoztatót a képviselő-testület tagjainak.
Március 18-án Temesváron járt, ahol a Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési
program 2007-2013, nyitó rendezvényen vett részt. Mint Gyomaendrőd város Polgármestere
partnerkereső céllal volt ezen a rendezvényen, ugyanis a határ jobb és bal oldalán lévő 4-4 megyéhez
tartozó településeknek lehetősége van arra, hogy összefogva uniós pályázatot nyújtsanak be.
Gyomaendrődnek egy Arad megyei települést célszerű keresni. A városról vitt szóróanyagokat igen
hamar elvitték, melyek román nyelven is olvashatóak.
Március 19-én és 20-án rendezte meg az immár hagyománynak számító Kner Napokat a helyi Kner
Imre Gimnázium. Sok, értékes és nagyszerű előadásokat láthattak. Külön kiemelte a 10. osztályosok
által bemutatott színdarabot, melyet érdemesnek tartott a nagyközönség számára is bemutatni. Kérte az
igazgató urat, hogy ennek megszervezésében működjön közre.
Március 20-án a Jegyző és Közigazgatási című folyóirat XXXIX. Konferenciája volt a Katona József
Művelődési Központban. Mintegy 110 fő volt jelen, akik elismeréssel szóltak a szervezésről, a
helyszínről.
Ugyan ezen a nap délután Leader fórumon vett részt az endrődi Közösségi Házban. A Leader
tulajdonképpen egy vidékfejlesztési módszer melyre pályázatot lehet majd benyújtani. A fórum egy
előkészítő munka, ezt követően kerül majd sor a pályázatok kiírására, majd a pályázatok benyújtására.
A fórum vendége volt Pásztói András miniszteri biztos, aki korábban az FVM államtitkára volt.
Március 21-én az OMar Könyvesboltban a gyomai származású Juhász Katalin néprajzkutató „ Meg is
mosakodjál” című könyvének bemutatóján vett részt.
Március 22-én szombaton a Siratói Holtág Egyesület tartotta összejövetelét a városházán.
Megkezdődtek az előkészületei a X. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt –és Túrófesztiválnak, melyet
május 1-2-án rendez meg a Bethlen Gábor Szakképző Iskola a már megszokott helyszínen, a volt Ipari
Iskola udvarában. A szervezési munkában jelentős része lesz a Tourinform Iroda vezetőjének is, Varga
Zsófiának.
Május 9-12 között a lengyelországi kirándulást szerveznek a képviselő-testület tagjai,
intézményvezetők, a hivatal osztályvezetői részére. A vendéglátó a lengyelországi testvérvárosunk,
Pilznó, mely látogatás célja, az egymás közötti munka, és baráti kapcsolatok alakítása, mélyítése.
Az önkormányzat igyekszik a lakosság jobb tájékoztatása érdekében minél több hírforrási lehetőséget
kihasználni. Az írott sajtón kívül, most már a kábel tv-n keresztül a Videó krónika adásában felvételről
teljes terjedelmében nézhető a képviselő-testület ülése, illetve egyre több hír jelenik meg a város
online újságjában a gyomaendrod.mconet.biz oldalon. Az oldal szerkesztője Molnár Lajos, Kérte az
intézmények vezetőit és mindenkit, aki hírekkel bír, azt neki jelezze.
A képviselő-testület a legutóbbi ülésén döntött az Idegenforgalmi és a Környezetvédelmi Alap
pályázati kiírásokról. Az alapokra a pályázatok benyújtási határideje március 31. Az alapok pénzügyi
forrása a helyi adókból befolyt bevétel bizonyos része, ez kerül visszaosztásra a pályázatokon
keresztül.
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A témához kapcsolódóan kívánta elmondani, hogy nyilván a vállalkozók többségét kellemetlenül
érintette, hogy noha nem volt helyi adóemelés, egy jogszabály alkalmazásával csak a 2,5 millió Ft
árbevételig van lehetőség arra a vállalkozóknak, hogy az építmény adót az iparűzési adóban
kompenzálják. Az ettől magasabb összegű árbevételt elért vállalkozásoknak az idei évben fizetniük
kell iparűzési és építmény adót is. Ez több nagyobb vállalkozást is károsan érint, ami a 124 vállalkozó
esetében 13.7 millió Ft-ot jelent. Amennyiben az önkormányzat számukra eltörölné az építményadó
fizetési kötelezettséget, úgy az 452 építményt érintene, mely 23.5 millió Ft adóbevétel kiesést
jelentene az önkormányzatnak.
A könyvtárban elvégzett selejtezéssel kapcsolatban sokan nem értik, miért kellett onnan annyi értékes
könyvet kiselejtezni. Hangsúlyozta, a könyvtár az nem levéltár, annak az a funkciója, hogy a keresletkínálat függvényében biztosítsa azokat az olvasmányokat, melyeket az olvasók igényelnek. A
selejtezésre igen is szükség van, melynek során most 13.201 db lett kiselejtezve. Ugyanakkor
korábban már 3.925 db könyvtől meg kellett volna válni, de ez nem történt meg, így összesen 17.126
db könyv került ki az állományból. Ha a selejtezést a korábbi könyvtárvezető a megfelelő ütemterv
szerint elvégezte volna, úgy most mindössze 3.000 db könyvet kellett volna levenni a polcokról.
Szólt még arról, hogy a MÁV építkezés során kikerülő kő egy része a beruházás során újra
felhasználásra kerül, az alsó részt viszont, ami még tartalmazhat követ, a beruházó cég az
önkormányzat rendelkezésére bocsátja. A hivatal részéről a beruházóval kapcsolatot tartó személy
Szujó Zsolt a városüzemeltetési osztály vezetője. Más úton ez az un. aljakő nem mozoghat a
településen, hiszen ez a kő a környezetet szennyezi, az önkormányzat is csak a környezetvédelmi
előírások szigorú betartása után használhatja fel útalapba.
Sok szó esik arról, hogy mi történik az iskolákkal. A művészeti iskolák összevonása előkészítés alatt
van, és véleménye szerint meg kell vizsgálni a többi iskola helyzetét is. Ilyen például a gimnázium,
melynél meg fogják nézni, hogy mennyibe kerül a városnak, és megkérdezik a megye véleményét,
hogy ő milyen arculatot szánna ennek az iskolának. Ennek ismeretében véleménye szerint lehet a
gimnáziumról is dönteni, mert ha az megfelelő körbe kerül, és ez által nem fogy a gyermeklétszám,
hanem még szélesebb lesz a kínálat, akár a gimnázium megyének történő leadása is szóba kerülhet.
Minderről az ismeretanyag birtokában lehet majd beszélni.
Az általános iskoláknál viszont éppen a pedagógusok részéről merül fel, hogy miért nem vonják össze
őket. Ezt azonban itt a városban meglépni, igen nehéz lenne, az iskolák elhelyezkedéséből adódóan.
Tájékoztatásként elmondta, hogy a városháza dísztermébe is beszerelésre került a voksolási rendszer.
A költségvetési törvény ismét lehetőséget biztosít a 85 méter tengerszint alatt lévő településeknek
belvízre pályázni, 50 millió Ft-ra pályázhatnak.
Az Ipari Parkkal kapcsolatosan elmondta, hogy jelenleg egy terület kelt el, ahol még az idén
megkezdik a csarnok építését. Két terület vonatkozásában az adásvétel folyamatban van, illetve
döntöttek egy harmadik területről, melynek tulajdonosa vállalta, hogy ott két éven belül kíván
csarnokot építeni. A helyi vállalkozások vonatkozásában is azt kellene szorgalmazni, hogy
kiköltözzenek az ipari parkba, adott esetben ne a város központjában legyen a telephelyük.
További napirend előtti bejelentése nem volt, megkérdezte a képviselő-testület tagjait, a jelenlévő
érdeklődőket van e kérdésük, hozzászólásuk.
Fülöp István hozzászólásában örömét fejezte ki arról, hogy a lakossági tájékoztatás formáját
kibővítették a Tv felvétellel, ami által gyors és pontos információhoz jut a lakosság a városban zajló
eseményekről, a képviselő-testület munkájával kapcsolatban.
Ugyanakkor elismeréssel szólt a március 15-i ünnepséggel kapcsolatban, szép színvonalas műsor és
ünnepi megemlékezés résztvevői lehettek.
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Illés János képviselő tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Liget Fürdő kft ügyvezetőjének,
Szabados Krisztinának május 31. napjával lejár a megbízatása. A vezetői állásra vonatkozó pályázati
kiírással viszont jelen ülés anyagában nem találkozott, mi lesz májusban, ha a megbízatás lejár.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva a fenti hozzászólásra hangsúlyozta a bizottság elnökök
foglalkoztak az ügyvezető igazgatói megbízatások lejárásának kérdésével, ugyanis mindkét
önkormányzati tulajdonú kft. ügyvezetői tisztsége is lejár. A bizottság elnökök úgy foglaltak állást,
hogy az áprilisi ülésen megbízatással kellene rendezni ezeket a tisztségeket, majd, ha úgy ítéli meg a
testület, akkor a pályázatokat ki kellene írni.
Fülöp Istvánné a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatója a polgármesteri beszámolóban az
iskolákra vonatkozó hozzászólásra reagálva hangsúlyozta, az általános iskolák pedagógusai és
számára is megnyugtató, hogy a település szerkezetéből adódóan az önkormányzat nem tervezi azok
összevonását.
Gecsei Tamás nevelőszülő hozzászólásában a nevelő szülőktől megvont állami támogatás és a
gyermekek étkeztetésére kapott támogatás megvonásával kapcsolatban kérdezte, milyen segítséget tud
nyújtani az önkormányzat ezeknek a családoknak.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, több családot is érint ez a probléma. Ezeket a
kedvezményeket jogszabály szabályozza. A jogi szabályozás megváltoztatásáig az önkormányzat
részéről átmeneti segítségnyújtásra van lehetőség, ami azonban a nevelő szülő által felvetett problémát
nem oldja meg.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, majd az első napirend megtárgyalása
előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült jelentéssel kapcsolatban kérte a képviselőtestület döntését.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal a jelentést elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Béres János igen, Czibulka György 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
99/2008. (III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a
79/2007.(II.22.), 80/2007.(II.22.),
396/2007.(XII.20.), 403/2007.(XII.20.), 26/2008.(I.31.), 28/2008.(I.31.), 30/2008.(I.31.),
34/2008.(I.31.), 41/2008.(I.31.), Kt. számú határozatok végrehajtásáról készült jelentést
elfogadta.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Békés Megyei Vízművek Zrt. 2008. évre vonatkozó díjszabása és a 31/2003. (XII. 29.) KT
rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkért Szabó Balázsnét az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság elnökét röviden ismertesse a rendelet módosítás lényegét.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a Békés Megyei Vízművek Rt. által végzett vízszolgáltatás
és csatornaszolgáltatás kapcsán önkormányzatunk, mint árhatóság köteles a díjakat és egyéb
szolgáltatási jellemzőket rendeleti úton szabályozni. A bizottság ülésén a Vízművek Rt. Részéről részt
vett Dr. Moskovits Sándor úr a cég gazdasági igazgatóhelyettes, aki tájékoztatást adott az általuk
javasolt szolgáltatási díjak mértékéről, mely díjakat előzetes számítások alapján dolgoztak ki. A
tervezett díjemelés mértéke 11,9 %, melynek elfogadását javasolja a bizottság a képviselő-testület
számára.
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Összegszerűen a lakossági ivóvíz díj mértéke 2008-ban nettó 121,40 Ft, a lakossági csatornadíj nettó
155,10 Ft, míg az alapdíj mértéke az elmúlt évhez képest nem változna, marad 520 Ft. A ivóvíz
esetében a változás mértéke 20,8 %, a csatornánál pedig 11,9 % az elmúlt évhez képest. Az új
díjszabás 2008. április 1-től kerülne alkalmazásra.
A bizottság ülésén Czibulka György képviselő úr részéről kérdésként merült fel, hogy az állattartók
esetében hogyan lehetne a díjat differenciálni. Az állatok etetésére, itatására felhasznált víz után ne
kelljen csatornadíjat fizetni. Erre a problémára a külön felszerelt szennyvíz kifolyó mérő jelentene
megoldást, ez azonban igen költséges, a felhasználónak kell eldönteni, hogy megéri e neki felszerelni,
vagy nem.
Összegezve a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a díjak elfogadását, a rendelet előterjesztés
szerinti megalkotását.
Várfi András polgármester megköszönte az ismertetőt, majd hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket a rendelet megalkotására. A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet
megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal megalkotta: [Béres János igen, Czibulka György 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2008. (III. 31.) Gye. Kt. rendeletét
az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. Évi
LXV. Törvényben, az árak megállapításáról szóló módosított 1990. évi LXXXVII. Törvény 7. § (1)
bekezdésében foglaltakra, valamint a módosított 38/1995. (IV. 5.) számú Kormányrendeletre
figyelemmel az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet (a továbbiakban: R.)
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
Záró rendelkezés
2. § E rendelet 2008. április 1.-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 24/2006. (XII. 15.) KT rendelet
hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2008. március
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2008. március hó 31. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. március 31.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
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1. sz. melléklet a 10/2008.(III. 31.) Gye. Kt. rendelethez
a) Vízszolgáltatási alapdíjak 2008. április 1.-től
Vízmérő mérete
Értékesítési irány
13-20
Lakossági
Nem lakossági
25-40
Lakossági és nem lakossági
50-80
100-200

Alapdíj (Ft/db/hó)
520
787
5.560
16.210
26.400

b) Fogyasztott mennyiségtől függő vízdíjak (Ft/m3) 2008. április 1.-től
Hatósági
Önkormányzati
Ivóvízdíjak
2008
221,80
184,30

Lakossági
121,40

c) Fogyasztott mennyiségtől függő szennyvízdíjak (Ft/ m3) 2008. április 1.-től
Hatósági
Önkormányzati
Csatornadíjak
2008
247,50
221,80

Lakossági
155,10

d) A folyékony hulladék - kezelőműbe kiszállított szippantott kommunális szennyvíz fogadási - díja
2008. április 1.-től
A mindenkor érvényes csatornadíj másfélszerese: 371,30 Ft/m3
A mellékletben szereplő árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák
2. Napirendi pont
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét ismertesse a
napirendi pont lényegét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a rendelet módosítás lényege, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő 24 db költségalapú bérlakásból 8 db a Magtárlaposi út 14-16. szám-, 16 db az
Endrődi u. 5-7 szám alatt található. A Magtárlaposi úton lévő bérlakások fiatalok részére, az Endrődi
úton lévő bérlakások nyugdíjasok részére kerül kiutalásra. A lakásokért a lakóknak bérleti díjat kell
fizetni, továbbá a bérlőkkel kötött bérleti szerződés szerint betétkönyvben tartósan lekötött
készpénzvagyonnal kell rendelkezniük. Az idősek esetében ez az összeg arra szolgál, hogy abban az
esetben, ha már önmaga ellátására nem képes át tudjon kerülni az intézményi ellátásba. Ez évi 600.000
Ft-ot jelentet, melynek betétkönyvben való meglétét évente egyszer be kellett mutatnia a hivatalnak.
Az elmúlt évben viszont az önkormányzat jó pár emelt szintű bentlakásos intézményi férőhelyet
visszaminősített, a városban csak az Őszi Napsugár Idősek Otthonában biztosított az emelt szintű
bentlakásos ellátás. Az intézmény által biztosított ellátást, szolgáltatást az veheti igénybe, aki a
mindenkori hatályban lévő rendelet alapján az intézményben, az intézményi térítési díjat meg tudja
fizetni. Ez az összeg 2008-ban: 79.710,- Ft/hó. Mindezek alapján a bérlőknek előírt betétkönyvben
tartósan lekötött készpénzvagyoni kötelezettséget a helyi rendeletből törölni javasolja a bizottság.
Gellai Józsefné képviselő az érintett bérlakásban élők kérdését tolmácsolva megkérdezte, a
rendeletmódosítást követően ezek a bérlők élveznek e valamilyen elsőbbséget az intézményi ellátásba
bekerülést illetően, vagy ezzel a döntéssel ugyanolyan helyi állampolgárrá válnak, ugyan úgy
jelentkeznek az intézményi ellátásra, mint mások.
Tudomása szerint, ha valakinek az ápolási szükséglete nem éri el a napi 4 órát, igen nehéz bekerülni,
ezek az idősek inkább a házi segítségnyújtást kapják.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva hangsúlyozta, ugyan úgy mint más gyomaendrődi állampolgár
esetében ezen idősek intézménybe történő bekerüléséről az ennek megfelelő eljárási rendnek
megfelelően a gondozási szükségletükre figyelemmel dönt az erre illetékes bizottság.
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Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, majd felkérte a képviselőket a rendelet
megalkotására. A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített
többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal megalkotta: [Béres János igen, Czibulka György 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2008. (III. 31.) Gye. Kt. rendeletét
a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet
módosításáról
A Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. § (1) bekezdésében, valamint a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésére vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja.
1. § A a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet 8/A.
§ (3) bekezdés a) pontjának 2. és 3. francia bekezdése, valamint a 19/2005. (VIII. 5.) KT rendelet 3. §
hatályát veszti.
Záró rendelkezések
2. § E rendelet 2008. április 1. napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2008. március
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2008. március hó 31. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. március 31.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
3. Napirendi pont
A vásárokról és piacokról szóló 23/1995. (VIII. 30.) KT rendelet módosítása
Várfi András polgármester Vass Ignácot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét kérte fel a
rendelet módosítás lényegének ismertetésére.
Vass Ignác bizottság elnök elmondta a városban a vásár, piacrendezési és mérlegelési tevékenységet a
Markt Platz Egyéni Cég végzi, aki az általa kalkulált szolgáltatási díjak elfogadását kérte a képviselőtestülettől. Az emelés mértéke az egyes díjtételeknél eltérő.
A bizottság egyhangúlag javasolja a díjtételek elfogadását.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő hozzászólásában a választókörzetében élő lakosok kérését
tolmácsolta, miszerint, ne csak a díjakat emelje az üzemeltető, hanem a vásártéren próbáljon meg
kialakítani egy kulturáltabb illemhelyet.
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Várfi András polgármester: a fenti hozzászólásban elhangzottakat továbbítani fogják az üzemeltető
felé, fel fogják szólítani annak teljesítésére.
Megköszönte a hozzászólásokat, majd felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. A szavazás
előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal megalkotta: [Béres János igen, Czibulka György 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2008. (III. 31.) Gye. Kt. rendeletét
Gyomaendrőd Város Önkormányzata által rendezett vásárokról és fenntartott piacokról szóló
23/1995. (VIII. 30.) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete az Ötv. 16. § (1) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján figyelemmel a vásárokról és piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Kormányrendelet
9. § (2) bekezdésében foglaltakra a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által rendezett vásárokról és
fenntartott piacokról szóló 23/1995. (VIII. 30.) KT rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az
alábbiakban rendelkezik:
1. § A R. 1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.
Záró rendelkezés
2. § E rendelet 2008. április 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 15/2007. (III. 30.) Gye. Kt. rendelet
4. § hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2008. március
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2008. március hó 31. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. március 31.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. számú melléklet a 12/2008.(III. 31.) Gye. Kt. rendelethez
Helyhasználati díjak
a., Országos állat- és kirakodó, heti vásáron és piacon élő állat és terményárusítása esetén:
1.
Ló, szarvasmarha, szamár:
330 Ft/db
2.
Öszvér, borjú, csikó:
300 Ft/db
3.
Sertés, juh, kecske:
150 Ft/db
4.
Malac, bárány, gida:
100 Ft/db
5.
Baromfi-féle:
30 Ft/db
6.
Galamb párja:
20 Ft/pár
7.
Egyéb háziállat, kisállat:
50 Ft/db
8.
Napos, hetes baromfi, egyéb kisállat:
160 Ft/m2
b., Vásárokon, piacokon, használtcikk piacon:
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1.
2.
3.
4.
5.

Őstermelői, vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők, jogi személy és
egyéb nem jogi személy:
Használtcikk árusítók:
Büfékocsi:
Egyéb kereskedelmi tevékenységet folytatók számára elkülönített
helyen, amennyiben nem alanyai a helyi iparűzési adónak:
Bérlettel nem rendelkezők napi használati díja:

c., Vásárokon, piacokon tartózkodó járművek, amennyiben azokról árusítás nem folyik:
1.
Tehergépjármű:
2.
Személyautó, utánfutó, egyéb lassú jármű

160 Ft/m2
2
160 Ft/m
2
1000 Ft/m
300 Ft/m2
200 Ft/ m2
160 Ft/db
120 Ft/db

d., Vásárokon, piacokon tartózkodó járművek, amennyiben azokról árusítás folyik (kivéve állatvásár esetén)
1.
Tehergépjármű 3,3 t felett:
900 Ft/db
2.
Tehergépjármű 3,3 t alatt:
750 Ft/db
3.
Személyautó, utánfutó, egyéb lassú jármű
600 Ft/db
e., Vásárokon, piacokon felvásárlói tevékenységet folytatók:
1.
Tehergépjármű:
2.
Személyautó, utánfutó, egyéb lassú jármű
f., Meghatározott időre előre váltott árusítóhely:
1.
Elárusító hely bérlete a napi hely megfizetése mellett:
g., Hangos hirdetés:
1.
Hirdetés lakosság részére
2.
Hirdetés vállalkozók, vállalkozások részére

700 Ft/db
500 Ft/db
2
320 Ft/m /hó
100 Ft/db
500 Ft/db

h., Hirdető táblán történő hirdetés:
1.
1 hétre:
2.
1 hónapra:

30 Ft
110 Ft

i., Mosdó használati díj:
1.
Használati díj:

60 Ft/fő

j., Pótdíj:
2.
Pótdíj:
Megjegyzés:

1000 Ft

Minden megkezdett négyzetméter egésznek számít, kivéve az őstermelő esetén, ahol a 1/2 m2-t nem haladja
meg az elfoglalt terület, úgy a díj 100 Ft.

2. számú melléklet a 12/2008.(III. 31.) Gye. Kt. rendelethez
Mérlegelési díjak
Mérlegelési díjak élő állat esetén:
1.
0-50 kg-ig:
2.
51-200 kg-ig:
3.
201-500 kg-ig:
4.
500 kg felett:
5.
Egyéb mérlegelés esetén:
Mázsanyitás / felvásárló díja / alkalmanként: 1.000,-Ft
Az általános forgalmi adó köteles szolgáltatások díjtételei tartalmazzák az ÁFA-t.
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100 Ft/db
150 Ft/db
290 Ft/db
320 Ft/db
100 Ft/db

4. 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 felkérte Szabó Balázsné bizottság elnököt a napirendi pont ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, az Áfa törvény módosítása a szóban forgó helyi
rendeletünket is érintette. A törvényváltozás következtében a helyi rendelet gyermekétkeztetésre
vonatkozó része januárban módosításra került, de mivel a hivatalnak nem volt egyértelmű a törvény
adó alóli mentességet szabályozó része, ezért a pontos értelmezéssel kapcsolatban állásfoglalást kértek
az APEH-tól. Az írásban megérkezett állásfoglalás szerint „ a szolgáltatásnyújtást és ahhoz szorosan
kapcsolódó termékértékesítést végzőkre vonatkozóan a gyermekétkeztetést és ifjúságvédelem
keretében közszolgáltatást végző tevékenység, így a diákok étkeztetése áfa köteles és ennek kapcsán
alkalmazandó a 20 %-os adó”.
Czibulka György képviselő hangsúlyozta, már a bizottság ülésén is kifogásolta, a különböző
tételeket. Nem igazán értette, hogy az egyik étkeztetéshez miért kell fizetni az Áfát, míg a másikhoz
nem.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető a tisztánlátás érdekében elmondta, ebben a helyi
rendeletben a nyersanyagköltség kerül meghatározása. Az Áfa erre terhelődik, az intézményi térítési
díjat nem érinti, viszont ez által drágul a gyermekétkeztetés.
Egyéb hozzászólás, kérdés nem hangzott el Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a
rendelet megalkotására.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen, 1 nem szavazattal megalkotta: [Béres János igen, Czibulka György
nem, 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2008. (III. 31.) Gye. Kt. rendeletét
a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2003. (IV. 28.) KT rendelet módosításáról
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. § E rendelet 2008. április 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a 4/2008. (II. 1.) Gye. Kt. rendelet
hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2008. március
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző
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E rendelet 2008. március hó 31. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. március 31.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. számú melléklet a 13/2008. (III. 31.) Gye. Kt. rendelethez
Oktatási intézmények élelmezési nyersanyagköltsége korcsoportonként
adatok forintban
Korcsoport
Egész
Részétkezés
Nyersanyagköltség részletekre bontva
és
napi
Összesen:
Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Vacsora
intézmény
Óvoda
237,- +áfa
54,- +áfa
148,35,- +áfa
4-6 éves
+áfa
Általános
302,67,179,56,Iskola
7-10 éves
Kollégium
445,302,- +áfa
53,- +áfa 67,- +áfa
179,56,- +áfa 90,- +áfa
7-10 éves
+áfa
+áfa
Általános
327,67,204,56,Iskola
11-14 éves
Kollégium
490,327,- +áfa
61,- +áfa 67,- +áfa
204,56,- +áfa 102,- +áfa
11-14 éves
+áfa
+áfa
Középiskola
183,15-23 éves
Kollégium
425,- +
100,- +
183,- +
142,- +
15-23
áfa
áfa
áfa
áfa
Munkahelyi
183,étkeztetés
19-60/1
Munkahelyi
204,étkeztetés
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
5. Napirendi pont
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
7/2003. (III.31.) Gye. Kt. rendelet módosításának felülvizsgálata
Várfi András polgármester felkérte Hangya Lajosné bizottság elnököt ismertesse a napirendi pontot.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, az előterjesztés a méltányossági közgyógyellátás
feltételeinek felülvizsgálatával foglalkozik. A testület januári ülésén került elfogadásra a rendelet
módosítása, melynek során Lehóczkiné Timár Irén képviselő asszony kérte a méltányossági
közgyógyellátásra vonatkozó rész felülvizsgálatát, a jövedelemhatár és az adható összeg közötti
különbséget, az igazságosabb városi közgyógyellátás érdekében. Kérte a jövedelemhatár felemelését,
mert jelenleg a városban ez az összeg egyedül élő esetében 200 %, családban élő esetében pedig 150
%-a a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének. Tehát a gyógyító ellátás költsége nálunk
5000 Ft, a nyugdíjminimum pedig jelenleg 28.500 Ft. A képviselő asszony kérése szerint, ha a
jövedelemhatár a családosoknál 200 %-ra tolódna ki, akkor az egy főre eső jövedelem 57.000 Ft lenne,
így több személy lenne jogosult erre az ellátásra.
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Ebben az esetben viszont a bizottságnak meg kellene jelölni ennek az összegnek a forrását is a
költségvetésbe. A mai átlagjövedelmeket ismerve a családok nagy többsége jogosult lenne a
méltányossági közgyógyellátására, éppen ezért mivel a bizottság nem tudta kijelölni a forrást, azt
javasolja a képviselő-testületnek, hogy várják meg ezt az évet és az októberi testületi ülésen térjenek
vissza a rendelet módosítására. Az addig eltelt idő alatt tisztábban látnák az igénylők számát, és a
költségvetési vonzatát.
A bizottság jelen ülésen nem javasolja a rendelet módosítását. A felülvizsgálat határidejének 2008.
október 31. napját javasolja kijelölni.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő továbbra is fenntartotta egy igazságosabb közgyógyellátási
rendszer helyi kidolgozására irányuló kérelmét, de mivel a határozati javaslatban megjelölték a
felülvizsgálat újbóli határidejét, ezért azt most elfogadja.
Kérése volt a háziorvosok felé, hogy ne mérlegeljék a betegek közgyógyellátásra való jogosultságát,
hanem támogassák az igényüket.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, majd felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt
ismertesse az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mellyel kapcsolatban módosító
indítvány nem volt.
Dr. Csorba Csaba jegyző felolvasta a határozati javaslatot.
Megjegyezte, amennyiben a képviselő-testület a felülvizsgálat során úgy dönt, hogy módosítja a
rendeletet, úgy annak költségvonzata a 2009 évi költségvetésbe betervezhetővé válik.
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Béres János igen, Czibulka György 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
100/2008. (III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem módosítja az
egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és
feltételeiről szóló 7/2003. (III.31.) Gye. Kt. rendelet 32/A. § (3) bekezdését.
A felülvizsgálat határidejének 2008. október 31. napját jelöli ki.
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
Szakorvosi óraszám kapacitásmódosítása
Várfi András polgármester köszöntötte Dr. Torma Éva igazgató főorvos asszonyt, majd felkérte
röviden ismertesse a napirendi pontot, majd tájékoztassa a jelenlévőket az egészségügyi
intézményben, a szakorvosi ellátásban bekövetkezett változásokról.
Dr. Torma Éva igazgató főorvos elnézést kért a képviselő-testülettől, hogy az előterjesztés soron kívül,
bizottsági véleményezés nélkül került a mai ülésre beterjesztésre. Ennek oka, hogy március 31-én
lezárul a határideje az intézményen belüli kapacitás átcsoportosítás engedélyezési kérelem
benyújtásának. Ezt követően a regionális tanácsok ezt felülbírálják, és ha azt találják, hogy az
intézmény a kapacitást nem használta ki szakorvosi rendelésenként, akkor elveszi az órát. Ez azt
jelentheti, hogy a heti 40 órából elvesznek 10 órát. Nyilván ezzel a lehetőséggel azért nem éltek eddig,
mert 2007-ben nem volt országos adatuk. 2006-ig automatikusan megküldték az átlag adatokat, amiből
össze tudták hasonlítani, az intézmény adatait, az országossal. 2007-ben viszont ez az országos adat
nem érkezett meg, ami a kapacitás átcsoportosítás engedély benyújtásához mindenképpen szükséges,
hiszen az összehasonlítás alapján tudják bizonyítani, hogy hol van kihasználatlan kapacitás. A
számításokat az intézmény elvégezte, melyből látható, hogy milyen órát hogyan csoportosítsanak át,
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amit aztán a regionális tanács majd felülvéleményez. A laboratóriummal kapcsolatban hangsúlyozni
kívánta, hogy az átcsoportosítás nem az ellátást érinti, az továbbra is vérvételi hely marad, de nincs
laboratóriumi orvos, kiterjesztett labor. Így az eddigi heti 10 szakorvosi óra kapacitást a meglévő
általános ultrahang diagnosztika szakorvosi óra növelésére szeretnék átcsoportosítani. Ez azt jelentené,
hogy az ultrahangot az eddigi területeken kívül kardiológus is használná. A város lakossága régóta
szeretné, ha Sipos Tas Attila kardiológus főorvos bizonyos óraszámban rendelne az intézményben. Erre
most meg lesz a lehetőség, a belgyógyászati szakrendelés terhére, Dr. Mikola Julianna belgyógyász
főorvos munkája mellett, április 1. napjától hetente egyszer a kardiológiai szakrendelés biztosított lesz.
Így a betegeknek nem kell Békéscsabára utazniuk.
A kapacitással kapcsolatban elmondta még, hogy az ideggyógyászati óraszám is kevés volt, viszont az
elmúlt időszakban olyan mértékben megnőtt a betegforgalom, hogy fennáll a veszélye annak, hogy azt
az OEP nem finanszírozza, ha ezt tovább fokozzák. Ennek megelőzése érdekében szeretnék az
ideggyógyászat szakorvosi óra kapacitást 10 óra/hét óraszámmal megemelni.
A kapacitás átcsoportosítás engedélyezési kérelmet továbbította az intézmény az ÁNTSZ felé,
melyhez szükséges az önkormányzat támogató nyilatkozatát becsatolni, hiszen csak akkor
foglalkoznak a kérelemmel, ha az abban foglaltakat az önkormányzat támogatja.
Az intézményben bekövetkezett aktuális változásokkal kapcsolatban elmondta, a reumatológia
szakrendelés megoldott. Önálló reumatológia szakrendelés működik, szakvizsgával rendelkező
orvossal, ami azért is nagyon jó, mert ezzel a csontritkulással kapcsolatos gondozás, gyógyszerfelírás
is megoldódott.
Szólni kívánt még arról, hogy a Nagylaposon élő lakosok orvosi ellátása is megoldódik, mivel Hangya
Lajosné képviselő asszony megszervezte, hogy hetente egyszer az idősek otthona autója beszállítja a
betegeket Dr. Jánosik Bertalan rendelésére, majd ezt követően kiszállítja őket.
Megköszönte a hozzászólás lehetőségét, hogy soron kívül napirendre tűzte a testület az intézmény
kérelmét. A fentieken túl további átszervezés is zajlik az intézményben, melyről havonta beszámol
majd a képviselő-testületnek.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a nagylaposi betegellátást illetően annyi pontosítást kívánt tenni,
hogy havonta két alkalommal, első és utolsó csütörtökön 9 órakor a támogató szolgálat autója
beszállítja a betegeket Dr. Jánosik Bertalanhoz, és 11 órakor onnan visszaszállítja. E közben a betegek
a gyógyszerkiváltást is meg tudják oldani. A szállításért 500 Ft/szállítás kell fizetni a betegeknek,
minél többen veszik igénybe annál kevesebb az egy főre eső összeg. A tanyagondnoki szolgálat
beindítása után viszont már ingyenes lesz ez a szolgáltatás.
Dr. Palya József képviselő, mint háziorvos, hangsúlyozta, mindenképpen pozitív eredménynek
számít, ha a kardiológiai szakrendelés beindul, hiszen jelenleg hosszú heteket kell várni a betegeknek
egy-egy vizsgálatra.
A betegellátást illetően meg kívánta említeni, hogy a város a Gyulamed betegszállító szolgáltatóhoz
tartozik, akiknek minden alkalommal gondot jelent, ha kerekes székes, vagy hordágyon szállítandó
beteget kell szállítani. Volt olyan eset, amikor a fekvőbeteg szállítást visszamondták, vagy, hogy a
kerekes székes betegért egy beteghordó jelent meg, aki egyedül nem volt képes a gépjárműre
besegíteni. Nagyobb gond viszont, hogy Gyoma és Endrőd között a Gyulamed helyközi szállítást nem
vállal, ezért a helyi támogatószolgálat segítségét kérte. A Gyulamednek nyilván az OEP nem fizet a
helyközi szállításért, csak a vidékiért. A problémát úgy lehetne megoldani, ha ez a szolgáltató
kifejezetten erre a célra beállítana egy gépjárművet itt helyben, vagy, ha befogadnák a helyi
betegszállításra vállalkozó pályázatát.
Dr. Torma Éva igazgató főorvos reagálva a fenti hozzászólásra tájékoztatta a testületet arról, hogy a
megyei egészségbiztosítási pénztár felkérte az intézményt, hogy gyűjtse össze a háziorvosok körében a
betegszállítással kapcsolatban tapasztalt problémákat, hiszen az egészségbiztosítási pénztár is érzékeli
azokat. Ezek ismeretében dönt majd a pénztár, hogy milyen lépéseket tegyen a javulás érdekében. Bár
a papírforma szerint most úgy tűnik, hogy a megyében minden rendben van ezen a téren, de az
összegyűjtött problémák mennyisége lehet a feltétele annak, hogy a megyei pénztár kiadja e a
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működési engedélyt azoknak a helyi vállalkozóknak, akik tudomása szerint itt Gyomaendrődön
betegszállítási szolgáltatást kívánnak indítani. Akiknek csak úgy van esélyük az engedélyre, ha nem
csak az ülő, hanem a fekvő betegszállítást is vállalják.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a képviselő-testület külön előterjesztésben foglalkozott a
betegszállítással, annak helyzetével, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy az a legjobb legyen a
városban.
Szabó Balázsné bizottsági elnök hozzászólásában az éjszakai orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatban
felmerült lakossági panaszt tolmácsolt az igazgató főorvos asszony felé. Arra kérte a képviselő társait
és a főorvos asszonyt, hogy valamilyen módon hassanak el odáig és próbáljanak megoldást keresni
arra, hogy az éjszakai ügyelet valóban működjön, és úgy, hogy az adott esetben ne kerüljön itt
Gyomaendrődön emberi éltekbe.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő kapcsolódva képviselő társához katasztrófálisnak ítélte a
Gyomaendrődi ügyeleti ellátást. Meg kívánta jegyezni, hogy családjában fordult elő húsvétkor, hogy a
szívinfartus gyanújával édesapja 24 órán belül – ami közben szövetelhalás következett be- került be a
kórházba, úgy, hogy az 1000 Ft-ot ki kellett fizetni az ügyeletes orvosnak, mert indokolatlannak
tartotta a kihívást. Ebből következően kérdezte meg a főorvos asszonytól, hogyan működik a
sürgősségi betegbeutalás a kórházba, és mit jelent az, hogy sürgősen két órán belül. Édesapjáért úgy
jött ki a mentő, hogy még az országos mentőszolgálathoz is be kellett telefonáljanak.
Dr. Torma Éva válaszolva a kérdésekre elmondta, személyesen naponta két- három alkalommal is
szembesül azzal, hogy az ügyeleti ellátás nem megfelelő. Ezért is kérte a képviselőket, hogy írásba,
akár névtelenül is, az esetet leírva időben továbbítsák felé a problémákat, mert csak így van lehetősége
arra, hogy jelzéssel éljen a szolgáltatást végző vállalkozó felé, hatni tudjon rá. A tapasztalat sajnos az,
hogy az ellátásnál többféle probléma merül fel, az egyik, hogy felülbírálják, hogy mi a sürgős. A
sürgősség azonban egy szabályozott dolog, de sok esetben szubjektív, függ a szakellátó orvos
személyétől.
Dr. Csorba Csaba jegyző egyetértett a főorvos asszony által elmondottakkal. A problémákat össze
kell gyűjteni és elküldeni részére, akinek az önkormányzat segítségére lehet annyiban, hogy ha olyan
jellegűek a problémák, soron kívül kezdeményezheti a vállalkozó beszámoltatását, és ha úgy ítélik
meg adott esetben a szerződés felbontására is sor kerülhet.
Várfi András polgármester elismeréssel szólt a főorvos asszony munkájáról, aktívan részt vesz a
város egészségügyi közéletében is, többet igyekszik tenni, mint amennyit a feladatköre megjelölt.
Mindezek olyan dolgok, melyek előre mutatóak, közösen együtt többet tudunk tenni a városi
egészségügyi ellátás jobbítása érdekében.
Lezárva a témát felkérte Dr. Csorba Csaba jegyző urat olvassa fel az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 15 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot
hozta: [Béres János igen, Czibulka György 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
101/2008. (III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Városi Egészségügyi
Intézmény igazgató főorvosának kérésével, miszerint a nőgyógyászat és a laboratórium
szakorvosi óra kapacitását 10-10 óra/hét óraszámmal csökkentsék, ugyanakkor a felszabaduló
10-10 óra/hét óraszámmal az ideggyógyászat és az általános ultrahang szakorvosi óra
kapacitását megemeljék.
Határidő: azonnal
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7. Napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 36/2007. (XI. 30.) Gye. KT rendelet kiegészítése
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt a napirendi pont ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a rendelet módosításának gondolatát egy a közelmúltban
megjelenő FVM rendelet vetette fel. Ennek lényege, hogy bizonyos településkategóriákban lehetőség
van a tanyagondnoki szolgálat létrehozására, amire a korábbi időszakban Gyomaendrődön nem volt
meg a lehetőség. A lakcímnyilvántartó hivatal kimutatása szerint a város külterületi és tanyás
területének lakosságszáma 994 fő, tehát, ha a tanyagondnoki szolgálat kialakítása mellett dönt a
testület, akkor ezen lakosok ellátása lényegesen kedvezőbb körülmények közé kerül. Az 1993 évi III.
törvény szabályozza, hogy a tanyagondnoki szolgálatot milyen lakosság számra kell kialakítani. Ezt a
létszámot 70-400 főben határozza meg azzal, hogy az új tanyagondnoki szolgálatok kialakítása 400 főt
meg kell, hogy haladja. Ennek megfelelően Gyomaendrődön két tanyagondnoki körzet alakítható ki.
Amennyiben a képviselő-testület e mellett dönt, úgy a külterületi lakosok tekintetében a szociális
alapellátási feladatok vonatkozásában bizonyos szolgáltatások ingyenesen vehetők igénybe. Ilyenek
például az idősek étkeztetésében való közreműködés, étel kiszállítás, bevásárlás lebonyolítása:
élelmiszer, tüzelő, házigondozó ellátotthoz történő szállítása, betegek orvoshoz szállítása, gyógyszer
felíratás, kiváltás, egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése. Az egyéb nem szociális jellegű
szolgáltatások pedig térítés ellenében vehetők igénybe.
A véleményező bizottságok az előterjesztés megvitatása során azt a javaslatot fogalmazták meg,
miszerint javasolják a képviselő-testületnek a két tanyagondnoki körzet kialakítását, ami által
megnyílik a pályázat benyújtásának lehetősége, melyen gépjármű beszerzésre lehet támogatást
igényelni, amivel jelentős mértékben javíthatnák a külterületen élő személyek ellátását.
A két tanyagondnoki körzet úgy kerülne kialakításra, hogy az Öregszőlői településrész egy körzetet
jelentene 593 fővel, míg a másik körzet, ami kissé szétszórtabb, 401 fő. Természetesen ezt még a
módszertani intézettel egyeztetni szükséges, és ha nekik a körzet kialakításra más javaslatuk lesz, úgy
az áprilisi társulási ülésen, ahol a pályázat benyújtásáról kell dönteni, a rendelet módosítása
megtehető.
Jakus Imre képviselő örült annak, hogy a város ismét segítő kezet nyújt a külterületen élőknek, akik
80 %-a az ő választókörzetében él. Aggálya volt viszont afelől, hogy a második körzetben,
Nagylaposon csak a MÁV lakások szerepelnek, Nagylapos, mint településrész nem szerepel a
tanyagondnoki szolgálatban. Valószínűleg azért nem mert a város rendezési tervében, mint egyéb
belterület szerepel. Ezt azonban inkább úgy kellene módosítani, hogy egyéb külterület, hiszen az
elhelyezkedéséből eredően még nehezebb helyzetben vannak az ott élők, távolabb vannak a várostól,
nehezebb a közlekedés, mint az öregszőlői településrésznek. Ebből következően, ha a nagylaposi
lakosságszámot figyelembe vesszük, három tanyagondnoki körzet is kialakítható lenne. Kérte a
képviselő-testületet, hogy mérlegeljék és keressék meg a lehetőségét annak, hogy Nagylaposon a
belterületi utcák is bekerüljenek tanyagondnoki szolgálatba, ugyan úgy, mint az öregszőlői kisutcák.
Dr. Csorba Csaba jegyző egyetértett a képviselő úr által elmondottakkal, azt azonban, hogy mi
minősül kül -és belterületnek, nem az önkormányzat határozza meg, annak megvannak a
jogszabályban körülhatárolt szabályai. A tanyagondnoki szolgálat kifejezetten a tanyás térségnek, a
tanyavilág ellátására vonatkozik. A szolgálat támogatására vonatkozó anyagi erőforrások az európai
mezőgazdasági alapból történnek, a pályázatok innen kerülnek finanszírozásra.
Tehát sok tekintetben igaz az, hogy Nagylapos a település központjától távol helyezkedik el, de
beépítettségét, és elhelyezkedését tekintve nem lehet tanyás térségnek tekinteni.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában lezárta a témát, és felkérte a képviselőket a
rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű
szavazatra van szükség.
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A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal megalkotta: [Béres János igen, Czibulka György 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2008. (III. 31.) Gye. Kt. rendeletét
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 36/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelet 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 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 36/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelet (a
továbbiakban: R) kiegészítéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R 3. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
„h) Tanyagondnoki szolgáltatás”
2. § A R. az alábbi 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) A képviselő-testület Gyomaendrőd Város közigazgatási területén két tanyagondnoki
körzetet alakít ki, melynek részletes leírását, e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
(2) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében az alábbi szociális alapellátási feladatok a meghatározóak,
melyek térítésmentesek:
a) idősek étkeztetésében való közreműködés, étel kiszállítása,
b) bevásárlás lebonyolítása: élelmiszer, tüzelő,
c) házigondozó ellátotthoz történő szállítása,
d) betegek orvoshoz szállítása, gyógyszer felíratás, kiváltás,
e) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése,
(3) Egyéb, nem szociális jellegű, térítésköteles szolgáltatási feladatok:
a) hivatalos ügyek intézése céljából felmerülő szállítási feladatok, amennyiben az ellátott nem
tud tömegközlekedési eszközt igénybe venni,
b) nem helyi, csoportos kulturális és egyéb rendezvényekre történő szállítás,
c) egyéb, szolgáltatás jellegű feladatok,
(4) A (3) bekezdésben meghatározott szolgáltatásért fizetendő térítési díj a megtett távolság díjának
(Ft/km), továbbá a szolgáltatáshoz szükséges idő (Ft/óra) díjának összegéből áll.
(5) A tanyagondnok elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó feladatokat köteles ellátni, egyéb
feladatokat csak abban az esetben láthat el, ha az, a kötelezően ellátandó feladatokat nem
veszélyezteti.”
3. § A R. e rendelet 1. számú melléklete szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.
Záró rendelkezések
3. § (1) E rendelet 2008. április 1. napján lép hatályba.
(2) E rendeletet 2. §-ában meghatározott feladatokat a tanyagondnoki szolgáltatás működési
engedélyének jogerőre emelkedését követő naptól kell alkalmazni.
Gyomaendrőd, 2008. március
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző
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E rendelet 2008. március hó 31. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. március 31.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. számú melléklet a14/2008. (III. 31.) Gye. Kt. rendelethez
Gyomaendrőd Város tanyagondnoki körzetei
001. körzet (Gondozási Központ)
Közterület neve
Álmosdomb utca
Bacsalaposi út
Diófa utca
Határ út
Iskola utca
Kis utca
Kondorosi út
Kör utca
Páskumi út
Szarvasi út
Szőlőskert utca
Ugari út
Körzet összesen: 593

Terjedelme
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

Lakos
46
24
52
2
99
21
44
113
37
63
54
38

Terjedelme
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

Lakos
5
147
38
4
75
37
91
3
1

002. körzet (Más szolgáltató)
Közterület neve
Nagylaposi MÁV lakás
Tanya II.
Tanya III.
Tanya IV.
Tanya V.
Tanya VI.
Tanya VII.
Templomzug
Vasúti őrházak
Körzet összesen: 401
Település összesen: 994
8. Napirendi pont
Intézményi konyhák működési költségeinek csökkentése
Várfi András polgármester felkérte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét a napirendi pont
ismertetésére.
Vass Ignác pénzügyi bizottság elnöke elmondta, a Képviselő-testület a város önkormányzati
működési költségeinek csökkentése érdekében az intézményi konyhákkal kapcsolatban felmerült
költségeket szeretné csökkenteni. Ezért először az önkormányzat az élelmezésvezetőket kereste fel,
akik az eddigi rendnek megfelelően szeretnék tovább üzemeltetni az intézményi konyhákat
koncessziós formában. Az ajánlatok révén a költségek nem csökkentek, az önkormányzati cél nem
valósul meg.
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A helyi és vidéki vállalkozók részéről történtek még megkeresések, tárgyalás még az Önkormányzat
velük nem folytatott. Továbbra is cél a költségek csökkentése. Meg kell tárgyalni és át kell vizsgálni,
pl. állami normatívák lehívásához az önkormányzat jogosult lesz. A döntés lehetősége maradjon meg
az intézménynél. A hatékonyság érdekében döntés született arra, hogy az önkormányzat közbeszerzési
eljárás keretében meghirdeti három éves időtartamban a konyhák működését. A javaslatot a Pénzügyi
Bizottság támogatja.
Várfi András polgármester megköszönte az ismertetést, megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a Jegyző urat a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző, módosító javaslat hiányában az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot ismertette a jelenlevőkkel. Hozzátette még, létre jön majd egy bíráló bizottság, a
problémákat, észrevételeket az ajánlati felhívásban kell érvényre juttatni.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való
szavazásra.
A képviselő-testület tagjai a javaslatot 13 igen, 1 nem, 1 tartózkodással elfogadták és az alábbi
határozatot hozták: [Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné tartózkodom, Hangya Lajosné igen, Illés
János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén nem, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
102/2008. (III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzat működési kiadásainak csökkentése
érdekében az intézményi konyhák működtetési költségeit csökkenteni kívánja. Ennek
érdekében közbeszerzési eljárás keretein belül meghirdeti a Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda, valamint a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola konyhájának üzemeltetését
3 éves, határozott időtartamra. Felkéri a Jegyzőt, hogy tegyen intézkedést a hirdetményes
közbeszerzési felhívás elkészítésére.
Határidő: 2008. április 24.
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző
9. Napirendi pont
Az önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Várfi András polgármester megkérte Izsó Csabát a Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság elnökét a napirendi pont ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatójában elmondta, az önkormányzat minden év április 15-ig
közbeszerzési tervet köteles készíteni. A 2008. január 1-től december 31-ig történő módosulását
mondta el. Az egyszerű közbeszerzési eljárás árubeszerzés esetén 8 millió forint összeghatár, építési
beruházás 15 millió forint, szolgáltatás megrendelése esetén 8 millió forint. A nemzeti közbeszerzési
értékhatár: árubeszerzés esetén 30 millió forint, építési beruházás 90 millió forint, szolgáltatás
megrendelése 25 millió forint.
Várfi András polgármester megköszönte a napirendi pont ismertetését, hozzászólás hiányában
felkérte a Jegyző urat a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző a határozati javaslatot felolvasta. Elmondta még a közbeszerzési tervben
szereplő célkitűzéseket, melyeket az előterjesztés tartalmazott.
Várfi András polgármester megköszönte a határozati javaslat ismertetését. Felkérte a képviselőket a
2008. évi közbeszerzési terv elfogadásáról való szavazásra.
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A képviselők egyhangúlag 15 igen szavazattal jóváhagyták a Közbeszerzési tervet és az alábbi
határozatot hozták [Béres János igen, Czibulka György 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
103/2008. (III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. számú
törvény 5. §-ában foglaltak szerint elkészített Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2008.
évi Közbeszerzési Tervét jóváhagyja.
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
Parkgondozásra irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása
Várfi András polgármester megkérte Izsó Csabát a Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság elnökét a napirendi pont ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök ismertette az előterjesztést. Elmondta egy sikertelen közbeszerzésről van
szó. Az előzményekkel kezdte. A képviselő-testület a parkgondozási feladatok ellátására
közbeszerzési eljárást írt ki, a 2008-2009. évi időtartamra. Két alkalommal tárgyalták a döntést, mely
szerint az eljárás nyertese a Gyomaszolg Ipari Park Kft. lett. Az budapesti illetőségű Örökzöld Kft. az
eredményt megtámadta a Közbeszerzési Döntőbizottságnál, aki az ügyben megállapította a
közbeszerzési törvény megsértését, az eljárás eredményét megsemmisítette és 500 ezer forint bírságot
rótt ki. Megállapította továbbá az Örökzöld Kft. jogorvoslati indítványa részben helytálló, több
tekintetben viszont elutasította. Összességében mind a két pályázó ajánlata érvénytelen, az eljárás
eredménytelen. Új eljárást kell lefolytatni, az új szerződés időtartama 2008. szeptember 1-2010.
december 31. időtartamra szól. A becsült költség erre az időszakra bruttó 45 millió forint. Ismertette a
Közbeszerzési Döntőbizottság tagjait.
Putnoki László képviselő hangsúlyozta, 500 ezer forintot az ablakon dobott ki az önkormányzat, ez
önrésze lehetne egy 10 milliós pályázatnak. Sajnálja, mert nem jogszabály értelmezési hibáról van szó,
hanem két – a döntő bizottság által figyelmességgel – elkerülhető hibáról. Nem tartalmazott szignót
egy oldal, valamint nem volt bélyegző. Úgy gondolja, inkább az intézményeknek adják ezen összeget,
valamint kérte a Döntőbizottságot a nagyobb figyelmességre.
Várfi András polgármester megköszönte a napirendi pont ismertetését, hozzászólás hiányában
felkérte a Jegyző urat a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző módosító javaslat hiányában tájékoztatta a jelenlevőket az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatról. Felhívta a képviselő-testület tagjainak figyelmét a döntéshez minősített
többség szükséges, mivel bíráló bizottság megalakításáról dönt.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselő-testület tagjait a határozatról
való szavazásra.
A képviselő-testület tagjai 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták a javaslatot és az alábbi
határozatot hozták [Béres János igen, Czibulka György 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
104/2008. (III. 27.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a városi közterületek intenzív parkgondozás
munkáinak elvégzésére vonatkozó szolgáltatás közbeszerzési eljárásában bíráló bizottság
létrehozásáról határoz, melynek tagjai:








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

II.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy a városi közterületek intenzív
parkgondozási munkáinak elvégzésére vonatkozó szolgáltatás közbeszerzési eljárásában
döntéshozó a Képviselő-testület.
III.
A képviselő-testület a közbeszerzés során a 2008. évben kijelölt és elfogadott területek további
intenzív fenntartására, azaz 85000 m2 területre vonatkozó, 2,3 éves időtartamú kiírást hagyja
jóvá. A képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a további szükséges
intézkedések megtételére, és utasítja a bíráló bizottságot a közbeszerzési eljárás megindítására.
IV.
A szolgáltatás megrendeléséhez szükséges becsült pénzügyi fedezetet, azaz összesen
45.000.000,- Ft-ot a képviselő-testület a 2008 (5.000.000,-), 2009 (20.000.000,-) és 2010.
(20.000.000,-) évi költségvetési rendeletében biztosítja.
V.
A Képviselő-testület az átmeneti időszakra megbízza a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-t a
parkgondozási feladatok ellátásával. A testület felhatalmazza a polgármestert az időszaki
vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

I, II. határozati javaslatok esetében
III. határozati javaslat esetében
IV. határozati javaslat esetében
Várfi András polgármester

azonnal
2008. április 30.
értelem szerint

11. Napirendi pont
Helyi autóbusz közlekedésre beérkezett pályázatok értékelése
Várfi András polgármester felkérte Szujó Zsolt Városüzemeltetési Osztály vezetőjét a napirend
ismertetésére.
Szujó Zsolt osztályvezető elmondta, a helyi autóbusz közlekedésre 2008. januárban Gyomaendrőd
Város Önkormányzata pályázatot írt ki, ezt megelőzően a Hivatal közvélemény-kutatást,
utasszámlálást illetve próbajárat alkalmazásával próbálta az utazási szokásokat felmérni, ez alapján
került kiírásra a pályázat. A pályázati kiírást a jogszabályoknak megfelelően meghirdették, 2008.
március 12-i benyújtási határidővel. A pályázatra két ajánlat érkezett, egyik a Mobilbusz Kft., másik a
Körös Volán Zrt. Bontása és előzetes értékelése megtörtént, ezeket ismertette. A pályázatokat tartalmi
és formailag is megvizsgálták, melynek mindkettő megfelelt. Tartalmilag a kizáró okokat, a pénzügyi
alkalmasságot illetve a műszaki alkalmasságot vizsgálták.
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A vizsgálat bírálati szempontjai, melyeket részletesen az előterjesztés tartalmaz: járatgyakoriság
növelésének aránya a jelenlegi 12 járatpárhoz képest. A szolgáltatás minősége, mozgáskorlátozottak
utazásának biztosítása, szolgáltatások közötti összhang, csatlakozások a MÁV járatokhoz. Környezeti
hatásoknak megfelelően a meglévő járműparknak átlagéletkorát vetették össze. A személyzet
foglalkoztatásánál a gyomaendrődi alkalmazottak számát vizsgálták. Önkormányzati támogatás
mértékénél a menetrendszerinti járat, Hunya és Csárdaszállás járatát vették figyelembe. Az egy
útvonalra szóló menetjegy árát, a havi teljes árú- és kedvezményes bérletek árát vizsgálták. A két
ajánlattevő értékelhető ajánlata alapján került a Bíráló bizottság elé. A döntéshozatal megkönnyítésére
a megjelölt járatpárok számának és útvonalának konkretizálását kérték a Körös Volántól, mely alapján
kiderült, 13 helyi járat a többi csak érinti, de nem azon az útvonalon közlekedik, mint a helyi járat.
Másrészt az Önkormányzat és a Minisztérium viszonyában a helyközi járatokat abban az esetben
veheti figyelembe az önkormányzat, amennyiben a közlekedésért felelős miniszter illetve a helyi
önkormányzat között megállapodás jön létre, melybe a feltételeket közé kell belefoglalni a helyközi
járatokat. A Minisztériumtól nyilatkozat szükségességét látták a Körös Volán Zrt. helyközi járatait
illetően, mely a mai napig nem érkezett meg. 2012. után a piacot liberalizálni fogják, az önkormányzat
8 évre írta ki a helyi közlekedésre a pályázatot, ebből 4 év tudható előre, a következő 4 év kockázatos.
Lényeges még a menetrendek összevetése, közel hasonló időpontokat jelent az ajánlatok alapján. A
Bíráló Bizottsági ülésen 2008. március 19-én 6 tag volt jelen, ebből 3 tag úgy ítélte meg, hogy a Körös
Volán Zrt. esetén a 27 járatpárt kell figyelembe venni, 3 tag szerint 13 járatpárt lehet figyelembe
venni. Döntés nem született, mely így a Képviselő-testületre maradt. A súlyozott pontszámok alapján a
járatgyakoriság döntő fontosságú.
Várfi András polgármester megköszönte az osztályvezető úrnak a részletes tájékoztatást. A döntés
felelőssége a képviselő-testületé, mely így nehezebb, hogy nincs Bíráló Bizottsági döntés. A kérdés
nyitott.
Rácz Imre képviselő hozzászólásában elmondta, hogy a Mobilbusz Kft. gyomaendrődi lakosokat
foglalkoztat, mely a munkahelyteremtés szempontjából 9 munkahelyet jelent. Másrészt az iparűzési
adó szintén az önkormányzathoz érkezik be. A járatok véleménye szerint jobban mobilizálhatók, amire
eddig is volt példa sportesemények kapcsán is.
Putnoki László képviselő csatlakozott az előtte szóló képviselő véleményéhez. Megerősítette azt a
szempontot is, miszerint fontos a biztos 4 év, melyet az osztályvezető úr mondott el a piaci
liberalizációig. Fontosnak tartja még a jó kapcsolatot a Mobilbusz Kft. és város között. Kérte a
képviselőket a II. számú határozati javaslat elfogadására.
Czibulka György képviselő megjegyezte, az előttük szólók elmondták az ő általa fontosnak tartott
érveket. A több járatszám valóban fontos a városlakó részére.
Vass Ignác képviselő szintén egyetértve az előtte szólókkal elmondta, még, hogy a Bíráló
Bizottságban történő nyilatkozatoknak oka, mely nem a Mobilbusz Kft. mellett szól – új menetjegyet
kell váltania, ha egy helyközi járatra száll át a helyi közlekedés után. Ugyanakkor fontosnak tartja a
helyi munkahelyeket és a helyi szolgáltatásokat. Hangsúlyt helyezett még a színvonalra, a
pontosságra, és a lakosságot érintő anyagi hozzájárulás mértékére.
Hangya Lajosné képviselőasszony, mint a Bíráló Bizottság tagja érveit a Mobilbusz Kft. mellett
sorakoztatta fel. Számon kérhetőbb egy helyi szolgáltató által üzemeltetett helyi közlekedés, mely a
most kezdődő vasúti felújítások okozta kellemetlenségeknél is jó megoldást biztosíthat. Nagyobb
lehetőséget lát az egyeztetésre és bízik a szolgáltatás javulásában. Fejlődést lát abban is, hogy a
szolgáltató már eddig is beszerzett kisebb buszokat, melyek a szolgáltatásnak megfelelnek.
Szabó Balázsné képviselőasszony véleményét az előtte szólók már elmondták. Elmondta még
aggodalmát arra vonatkozóan, ha elfogadják a Körös Volán Zrt. ajánlatát és a miniszteri nyilatkozatot
nem kapja meg az önkormányzat, akkor a támogatás már nem lesz a leírt módon aktuális. Valamint
egy nem kívánatos tortúrát esetleg el lehetne kerülni. Érvként mondta még el, hogy az amúgy is
zsúfolt helyközi járatokon nem látja biztosítottnak a kényelmes helyi közlekedést.
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Maga részéről a Mobilbusz Kft.-t támogatja. Hozzátette még, lakossági vélemények szerint még
javítani valók vannak a szolgáltatást illetően. Javasolta az üzemeltetőnek a foglalkoztatottakra
nagyobb ráhatással legyen.
Gellai Józsefné képviselőasszony röviden elmondta, Körös Volán Zrt. járata mellett szólna, hogy a
diákok, nyugdíjasok minden járatot kedvezményesen tudnának igénybe venni, ami azonban
zsúfoltságot okozna. A Mobilbusz Kft. vezetését megszólítva, kérte őket a csatlakozások időzítését,
például az endrődi városrészbe érkező Borsod Volán járatához.
Vass Ignác képviselő véleménye szerint a Minisztériumnak nem érdeke, hogy ne támogassa a Körös
Volán Zrt. támogatását, mivel akkor az önkormányzat lesz a támogatást nyújtó.
Lehóczkiné Timár Irén képviselőasszony kiegészítésként elmondta a Mobilbusz Kft. melletti döntés
esetén, hogy vizsgálják felül a hétvégi járatokat, mely mindkét szolgáltató részéről nagyon rossz.
Legalább a vonatokhoz legyenek járatok, a gyerekek utaznak vissza az iskolába és igénybe vennék a
járatokat. A hétvégi járatokat pedig reklámozzák, hogy minél többen tudjanak róla.
Jakus Imre képviselő hozzászólásában elmondta, hogy a helyi járatokra mindig a legtávolabb élőknek
van a legnagyobb szüksége. Öregszőlő és Nagylapos településrészre gondolva, kérte még a nyertes
szolgáltatót, a hétvégi járatpárok beállításánál a két külterületet is vegyék figyelembe. Az
Öregszőlőben lévő Otthonokat is általában hétvégén látogatják a hozzátartozók. A nyolc év bizalom
megszavazása a Mobilbusz Kft-nek egy olyan lendületet adhat a cégnek, amikor fejlesztésekre is
gondolhat, célszerűen, tudatosan. A reggeli iskolajáratokat megfigyelve elmondta még, hogy akkor
még a csuklós busz is túlzsúfolt. Gondoljanak erre is.
Dr. Kovács Béla képviselő gratulált a Városüzemeltetési Osztály tökéletesen, és tudományosan
előkészített kidolgozott előterjesztéséhez.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás. Körvonalazódott a lehetséges
nyertes, ami alapján a kritikai észrevételeket is figyelembe kellene vennie. Ezeket megszívlelni és
figyelembe venni, hogy Gyomaendrőd minden busszal közlekedő emberének megfelelő legyen.
Megállapította a hozzászólásokból, hogy a képviselő-testület a Mobilbusz Kft-t hirdetné ki, ezért
felkérte a Jegyző urat, a II. számú határozati javaslat felolvasásával kezdje, majd ha szükséges az I.
számúval fejezze be.
Dr. Csorba Csaba jegyző ismertette a II. számú határozati javaslatot, mely alapján a képviselőtestület a helyi járatú autóbusz-közlekedésre kiírt pályázat nyertesének a Mobilbusz Kft-t hirdeti ki.
Tájékoztatta a képviselőket a döntés meghozatalához egyszerű többség szükséges.
A képviselő-testület tagjai a II. számú javaslatot 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az
alábbi határozatot hozták [Béres János igen, Czibulka György 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
105/2008. (III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy a helyi, menetrend szerinti
autóbusz pályázati eljárás eredményes. A Képviselő-testület az eljárás nyertesének a
Mobilbusz Kft.-t hirdeti ki és felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés
megkötésére.
Határidő: 2008. április 30.
Felelős: Várfi András polgármester
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Várfi András polgármester gratulált a Mobilbusz Kft. vezetésének, tulajdonosainak, jelen lévő
dolgozóinak. Kívánt jó munkavégzést a városban és további eredményes munkát a képviselőtestülettel való együttműködésben. Az ügyvezető asszonynak megadta a szót.
Ambrózi Erzsébet a Mobilbusz Közlekedési Kft. ügyvezetője megköszönte a képviselő-testület
szavazatait. Elmondta, az önkormányzat képviseletében Szujó Zsolt osztályvezetővel áttekintik a
menetrendet. Meghallgatják a problémákat, egyeztetnek és próbálnak korrigálni. A jelenleg elfogadott
menetrend május 1-vel lép hatályba, ez még módosítható. Megköszönte a bizalmat.
12. Napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft., valamint a Gyomaközszolg Kft. ügyvezetői
tisztségének álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálása
Várfi András polgármester röviden ismertette a jelenlevőkel az előterjesztést. Gyomaendrőd Város
Képviselő-testülete 2008. január 31-i ülésén határozattal döntött a két ügyvezetői állásra egy
személyre történő pályázat kiírásáról. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. és a Gyomaközszolg Kft.
ügyvezetői tisztségének álláshelyére egy pályázat érkezett, valamint egy részpályázat e-mailen. A
pályázó fiatalembert sokan jól ismerik, rendes, viszont nem rendelkezik szakmai vezetői gyakorlattal,
ezért ezt az álláshelyet nem tudja az önkormányzat betöltetni. Azóta már érkezett be ajánlat, pályázat
határidőn túl, annak ellenére, hogy országos napilapban is meghirdetett pályázat volt. Jól fizető,
felelősségteljes munkával járó igen szép feladat. Fábián Lajos jelenlegi ügyvezető nyugdíjba megy,
jelenleg az állás az előzőekben elmondottak szerint nem betölthető, ezért megbízás útján lesz betöltve.
Jelen pillanatban ajánlatok vannak, a megbízott személye még nincs meg.
Hozzászólás hiányában felolvasta a határozati javaslatot.
Felkérte a képviselőket a határozati javaslattal való egyetértés esetén szavazzanak.
A képviselők a határozati javaslatot 15 igen szavazattal megszavazták és az alábbi határozatot hozták
:[Béres János igen, Czibulka György 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
106/2008. (III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy a GYOMASZOLG IPARI PARK
Építő és szolgáltató Kft, valamint a GYOMAKÖZSZOLG Kft ügyvezetői álláshelyének
együttes betöltésére kiírt pályázat eredménytelen.
Újabb pályázat kiírásáig, megbízás útján tölti be a megüresedett álláshelyet.
Határidő: 2008. április 24.
Felelős: Várfi András polgármester
13. Napirendi pont
2007. évi támogatást szolgáló alapokból elnyert támogatások pénzügyi beszámolója
Várfi András polgármester megkérte Szabó Balázsnét az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökét ismertesse a beszámolót.
Szabó Balázsné bizottsági elnök a jelenlevőket tájékoztatta a Civil, az Ifjúsági és a Sportszervezetek
támogatási alapjából elnyert támogatási összegről a pályázóknak pénzügyi beszámolói kötelezettségük
van a képviselő-testület felé. A kötelezettségnek valamennyien eleget tettek, számlák másolatával,
melyet Keresztesné Jáksó Éva átvizsgálta. Az ÁSZ jelzése alapján belső ellenőrzés is történik, mely
jelen pillanatban is folyamatban van. Felsorolta az alapok 2007. évre vonatkozó összegeit; a kiírt
összeget, az abból kötött felhasználású támogatási célt szolgáló összegeket, valamint a pályázati
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alapon elnyerhető összeget. Úgy véli, ezen lehetőségekkel 2008. évben is élni kell, várják a
pályázatokat. A beszámolót elfogadásra javasolta.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzáfűzte, a 2008. évi felosztott alapok 2009. évi beszámolójával
kapcsolatban tájékoztatóul elmondta, a bizottságok kritikájával egyetértve a szakmai beszámolót és a
pénzügyi beszámolót össze kell vonni és egy előterjesztésben kell a képviselő-testület elé vinni, mert a
bizottság egyben és a támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerinti elszámolással. Az
Államháztartási törvény szerint ezt vizsgálja a képviselő-testület és ezt fogadja el.
Várfi András polgármester megköszönte a kiegészítést. Vass Ignác képviselőnek adta meg a szót.
Vass Ignác képviselő elmondta, nem tűnik ki a beszámolókból, a pénzügyi elszámolás pontosan mit
takar. Fel kell tüntetni a támogatást mire kérte és mire adták ki a szervezetekhez. Olyan célt kell, hogy
szolgáljanak ezek az alapok, melyek az egyesületek, szervezetek munkáját könnyíti meg. Az
elszámolást szeretné tisztán látni, a támogatási összeg célja valóban a kért dologra lett-e elköltve.
Szabó Balázsné képviselőasszony válaszában elmondta, mint kezdő bizottsági elnök, első rálátása
alapján úgy gondolja, legyenek meghatározott célú pályázati anyagok, melyek nem az étkezésről
szólnak. A bírálatot ez alapján fogják elvégezni bizottságon belül is már 2008-ban is.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, véleménye szerint a jövőt célozták a
hozzászólások, a rendszeren való jobbítás érdekében. Egyre több alapot lenne jó létre hozni és erre
tudjanak pályázni civil szervezetek, egyesületek. Komoly tartalommal pályázzanak, ne rutinszerű
legyen az elszámolás. A határozati javaslat az előző évi támogatások pénzügyi elszámolásról készített
jelentésről szól. Felkérte Jegyző urat a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző ismertette a határozati javaslatot. Felhívta a képviselő-testület figyelmét a
döntéshez egyszerű többség szükséges.
Várfi András polgármester felkérte a képviselő-testület tagjait a pénzügyi elszámolásról készített
jelentés elfogadásáról való szavazásra.
A képviselők egyhangúlag,15 igen szavazattal elfogadták a jelentést és az alábbi határozatot hozták
[Béres János igen, Czibulka György 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
107/2008. (III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2007. évi Civil, az
Ifjúsági és a Sportszervezetek támogatási alapjából elnyert támogatások pénzügyi
elszámolásáról készített jelentést.
Határidő:

azonnal

14. Napirendi pont
Beszámoló a Városi Sportcsarnok és az Ifjúsági Tábor 2007. évben végzett tevékenységéről
Várfi András polgármester megkérte Hangya Lajosné Humánpolitikai Bizottsági elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta a Városi Sportcsarnok és az Ifjúsági Tábor üzemeltetője a
Gyoma-Gyöngye Kft., beszámolót készített a 2007. évi tevékenységéről. A Humánpolitikai Bizottság
megállapította a szerződésben megfelelteknek biztosítja a Sportcsarnokban kötelező testnevelési
foglalkozásoknak a délelőtti órákat, a nyitva tartás megfelelő. A szerződéshez tartja magát. Biztosítja a
díjmentes napokat, a városi rendezvényeknek is helyt ad.
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A WC-k, zuhanyzók felújítására kérdeztek rá a bizottsági ülésen. A válasz szerint a költségvetésükben
nincs tervezve felújítás, a szerződés alapján a felújítást a beruházási összeg 10%-ig kell vállalnia részt.
Amennyiben lesz erre tervezett összeg, akkor meglesz a felújítás. A bizottság felhívta a Kft. figyelmét
a tisztasági meszelésre és a precízebb takarításra. Az Ifjúsági és Sporttábor működésével nincs
probléma, a kihasználtsága jó. A bizottság a beszámolókat elfogadásra javasolta.
Illés János képviselő véleménye szerint a turizmus fejlődéséhez hozzátartozik az ide látogatók
kulturált körülmények közötti sportolási lehetősége. Ennek a feladatnak a Sportcsarnok nem tud eleget
tenni. A beszámoló szerint a „jó gazda módjával” a szakipari munkással kijavították a munkákat és
elvégezték a büfé tisztasági meszelését. Szerinte kevés az elvégzett munka a kulturált körülmények
megteremtéséhez. Korábbi testületi ülésen említette, 60 fő sportolónak több mint fele a
körülményeknek köszönhetően nem fürdött le. Legfontosabb a higiénia, a közegészségügyi szempont.
Legalább egy helységet már fel kellett volna újítani. A beszámolót nem fogadta el.
Vass Ignác képviselő hozzászólásában elmondta a bizottsági ülésen is említette már, hogy számtalan
visszajelzés, beszélgetés van arra vonatkozóan, hogy a Sportcsarnokban az előre megbeszélt
időpontban zajló rendezvényre nem fűtenek be, nincs meleg víz. Így üzemeltetni a Sportcsarnokot
nem szabad. Korábban rendszeresen zajlottak kispályás rendezvények. Jelenleg más településekre
mennek át, mivel sok bérleti díjat kérnek, valamint nem tudnak normálisan tisztálkodni. Véleménye
szerint a körülményeket is meg kell vizsgálni, miért nem mennek oda és miért nem érzik magukat jól
ott az emberek.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés észrevétel. Megjegyezte, a két hozzászólásban
megfogalmazódott, hogy nem értenek egyet a beszámoló több pontjával. A beszámolót, ha elfogadja a
képviselő-testület, akkor elfogadja a munkát is, amit abban le van írva. Az Ifjúsági tábor alkotja a
beszámoló másik részét, ahol történtek olyan felújítási munkálatok, melyek a bérleti díjban kerülnek
elszámolásra, így a bérleti idő kitolódik. A vállalkozói csoporttal korábban az önkormányzat egy
csokorszerződést kötött, melyből a számukra legkedvezőtlenebbet visszaadták, a Tourinform Irodát. A
következő nem kedvező a Sportcsarnok, nem szeretné előre vetíteni a visszaadás lehetőségét.
Hosszabb távra az Ifjúsági Tábor marad, melyet ÉMI (Építési Minőségellenőrzési Intézet) vizsgálat
alá vetnek. A vizsgálatra 2008. április 1 – április 30-ig kerül sor.
Módosításként javasolta a Városi Sportcsarnok önkormányzati ellenőrzését, a hiányosságok
számbavétele után, valamint az Ifjúsági Tábor ÉMI vizsgálata után kötelezzék a vállalkozót az újabb
beszámolóra, a hiányosságokat pótolja. Megkérte a Jegyző urat a módosítás megfogalmazására, a
határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző a módosító javaslatról elmondta, jelenleg a Képviselő-testület nem fogadja
el a Városi Sportcsarnok és az Ifjúsági tábor működtetésével kapcsolatos beszámolót. Javasolta, a
következő módosított határozati javaslat elfogadását.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyoma-Gyöngye Kft. által a Városi
Sportcsarnokban valamint az Ifjúsági és Sport Táborban 2007. évben végzett tevékenységéről készített
beszámoló elfogadását elnapolja azzal, hogy felkéri a Polgármesteri Hivatalt a Városi Sportcsarnok
állagmegóvásával kapcsolatban végzett feladatokkal, annak tisztasági takarításáról illetve
karbantartásáról készítsen részletes ellenőrzést. Az ellenőrzésről készült tájékoztatót az áprilisi
képviselő-testületi ülésre kell előterjeszteni.
Az ÉMI szakvélemény addigra elkészül, abból együttesen tud dönteni a képviselő-testület.
Várfi András polgármester megköszönte a módosított határozati javaslat ismertetését, felkérte az
arról való szavazásra a képviselőket.
A képviselő-testület tagjai a módosított határozati javaslatot 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással
elfogadta és az alábbi határozatot hozta [Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné tartózkodom, 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
108/2008. (III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyoma-Gyöngye Kft. által a Városi
Sportcsarnokban valamint az Ifjúsági és Sport Táborban 2007. évben végzett tevékenységéről készített
beszámoló elfogadását elnapolja azzal, hogy felkéri a Polgármesteri Hivatalt a Városi Sportcsarnok
állagmegóvásával kapcsolatban végzett feladatokkal, annak tisztasági takarításáról illetve
karbantartásáról készítsen részletes ellenőrzést. Az ellenőrzésről készült tájékoztatót az áprilisi
képviselő-testületi ülésre kell előterjeszteni.
Határidő:

azonnal

Várfi András polgármester a sporthoz kapcsolódóan megjegyezte, hogy 2008. május 21-én a kihívás
napján Gyomaendrőd igen nagy létszámmal kíván részt venni a rendezvényen. Információk szerint
Bajnai Gordon Gazdasági Miniszter a városba kíván látogatni. Ez még nem hivatalos megkeresés.
Szervezéssel még neves sportolók városunkba való látogatásával lesz színesebb a Kihívás napi
rendezvények sora.
Lényeges a Városi Sportcsarnok elfogadható tisztasága, ha a sportért tenni akarnak.
15. Napirendi pont
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2007. évi munkájáról
Várfi András polgármester megkérte Jegyző urat a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóljon pár
szót.
Dr. Csorba Csaba jegyző a Polgármesteri Hivatal 2007. évi munkájáról szóló beszámoló főbb
elemeit ismertette a jelenlevőkkel. A hivatal általános körülményeiről, ezen belül a köztisztviselői
állományról, életkorukról, iskolai végzettségéről is készült kimutatás különböző grafikonokkal is.
Kitűnik ebből az iskolai végzettség tekintetében a Hivatal dolgozói jól állnak. Viszonylag magas a
főiskolai végzettségűek aránya, a kötelező továbbképzéseken részt vesznek. Elmondta még az életkor
szerinti megoszlás jellemzőit az előterjesztésből. Szólt még az informatikai fejlesztésekről, mivel
alapvető a munkavégzés során az informatika. A fénymásolási kapacitások átszervezéséről aljegyző úr
szintén számot adott illetve bemutatta a Hivatalon belül a programok, szoftverek jogtisztaságát,
alkalmazási területeit. Az osztályok feladatellátásairól, ügyiratok számairól az előterjesztésben
olvashatnak. Felhívta a figyelmet jegyző úr, hogy a város honlapján a beszámoló teljes terjedelemben
megtalálható. Megtalálható még a képviselő-testület munkájáról szóló beszámoló is, valamint a
bizottsági ülésekről szóló tájékoztató.
Hangya Lajosné képviselőasszony szemléletes, nagyon részletes anyagnak minősíti az előterjesztést.
A humánpolitikai részleg munkáját emelte ki, az ügyiratforgalom mellett a mindennapos személyes
ügyfelekkel való ügyintézést. A legtöbb lakossági problémával itt találkoznak az ügyintézők. Az
ügyfelek az egyéni szociális sérelmeiket is az osztály dolgozóira próbálják hárítani.
Putnoki László képviselő a beszámolóban a 2006. évi záró hátralékra hívta fel a figyelmet, mely ott
97 564 ezer forint, ez 2007-ben 15 540 ezer forint – nagyon sok a kintlévőség, ez ellen tenni kellene
valamit. Kérdése, ez miből adódik.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta válaszában, valóban nagy az önkormányzati kintlévőség. Érdemi
változás az adó területén, ezen belül a gépjárműadó területén sikerült elérni, valamint az iparűzési adó
behajtásánál. A kommunális adó behajtása problémás, a közvetlen szociális problémák miatt, illetve az
egyéb kintlévőségeknél, melyek nem az adóhatóságon keresztül kerülnek behajtásra. A bíróságon
keresztül eredménytelenek a behajtások, azon kívül, hogy a kintlévőségek nem jutnak az
önkormányzathoz a végrehajtás során előlegezni kell a bírósági végrehajtó költségeit. Az évek során
ezek a kintlévőségek növekednek. Kevés a bírósági végrehajtás, árverezés. Érdemben nagyon soká
jutnak el a követelések a behajtásához, nagyon magas költség mellett.
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Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felolvasta a
határozati javaslatot.
A képviselőket felkérte a Hivatal 2007. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról való
szavazásra.
A képviselő-testület tagjai a beszámolót15 igen szavazattal elfogadták és az alábbi határozatot hozták
[Béres János igen, Czibulka György 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
109/2008. (III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Polgármesteri
Hivatal 2007. évi munkájáról készült beszámolót.
Határidő: azonnal
16. Napirendi pont
Beszámoló a Gyámhivatal munkájáról
Várfi András polgármester az Átfogó értékelés a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról, valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2007. évi beszámolója a családsegítés és
gyermekjóléti szolgáltatásról szóló előterjesztést tartalmasnak ítélte meg. Elmondta, hogy a Térségi
Humánsegítő Szolgálat szép feladatot lát el, a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, logopédiai
szolgáltatás, gyógytestnevelés. Sok szociálisan vagy fogyatékossággal rászoruló ember életében vesz
részt. Felkérte az Intézmény vezetőjét röviden szóljon az intézményről.
Czikkely Erika a Térségi Humánsegítő Szolgálat vezetője elmondta, intézményük többcélú
intézmény. Oktatási illetve szociális gyermekvédelmi feladatokat vállal fel. A családsegítés a szociális
alapellátások egyike, a városunkban részben a volt Gondozási Központban, részben a Térségi
Humánsegítő Szolgálatnál kerültek megrendezésre. A Családsegítő szolgáltatásban az adósságkezelés,
az együttműködés a rendszeres szociális segélyezettekkel, a pszichológiai szolgáltatás, maga a
szorosan vett családsegítő szolgáltatás jelenik meg. Adósságkezelési szolgáltatásuk a Humánpolitikai
osztály tevékenységéhez kapcsolódik. Ismertette ennek feltételeit. Elmondta, 2007-ben 49 fő vette
igénybe ezt a szolgáltatást. Vannak újra visszakerülők is, ez 4 főt jelent. Az együttműködés a
rendszeres szociális segélyezettekkel szintén a humánpolitikai osztály és a helyi munkaügyi központ
segítségével történik 448 fő esetében. Mivel nem hivatalként, hanem szolgáltatást nyújtó szervezetként
működnek, ezért bizalommal fordulhatnak az ott dolgozókhoz. Amivel még a város büszkélkedhet, az
a pszichológiai szolgáltatás. Olyan családsegítő szolgáltatás nincs, ahol főállású pszichológus
működik. Hanyecz Lászlóné pszichológus 2007. évben 63 ügyfél jelent meg nála, van rendszeres
megkeresés is. Az iskolák elégedettek a szolgáltatás felé. Nyitottak Dr. Torma Éva főorvosasszony
felé, aki neurológus, a szolgáltatás igénybevételét térítésmentesen lehet igénybe venni, ugyanúgy, mint
minden más szolgáltatást. 2007. évben került kialakításra egy helység a beérkezők bizalmas
ügyintézéssel történő fogadására. Az intézmény rendelkezik egy HEFOP pályázattal, mely 2007.
évben zárult le. A pályázat kapcsán sikerült jó kapcsolatot kialakítani a békéscsabai, sarkadi,
mezőberényi és a dévaványai családsegítő szolgálattal.
Hangya Lajosné képviselőasszony beszámolt arról, hogy március 20-án egy gyermekvédelmi
tanácskozáson vettek részt az intézményben. A jelzőrendszer tagjai vettek részt, az intézmény
munkatársai, a pszichológus asszony, óvónők, tanítónők, védőnők, gyermekorvos, rendőrség
képviselői. Komoly dolgokról beszéltek a gyermekek védelmében. 111 család 231 gyermekét
gondozta az intézmény, a kezelt problémákra felhívva a figyelmet elmondta a társadalmi értékrend
bomlás nem csak a mi városunkat érinti. Valamit tenni kell, első sorban a munkanélküliség, az ipari
parkban munkahelyet kell biztosítani, elsődleges a megélhetési gond. Innen következnek a további
problémák a helytelen életvitel, alkoholizmus, lecsúszás, szülői elhanyagolás, családi konfliktusok,
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gyermek magatartási gondja, beilleszkedési nehézségei. Hangsúlyozta, nem a gyerek a hibás. Az
intézmény mindent el fog követni, amit a családok, főleg a gyermekek érdekében megtehet.
Legfontosabb azonban a munkahelyteremtés. Egyre jellemzőbb az alsós gyermekek igazolatlan
hiányzásának növekedése. Visszatérő jelenség a fejtetvesség, javasolta a védőnőknek valamilyen
alapból ingyenes szerhez való hozzájutást. A DADA programra a rendőrségnek nincs kapacitása. A
főhivatású anyák gyermekei ki vannak zárva a délutáni napköziből. Hátrányos helyzetbe kerülnek a
felzárkóztatás szempontjából. Pszichológiai tanácsadásról mindenkinek jó véleménye volt.
Lehóczkiné Timár Irén képviselőasszony Czikkely Erika intézményvezetőt megszólítva elmondta,
hiányolta a beszámolóból, hogy a logopédusok, és a logopédiai órák száma nagyon kevés. Az
intézményeknek adható 4 óra kevés. Fontos az írás-olvasás elsajátítása a feszített oktatási
követelmények miatt, a lemaradókból funkcionális analfabéták maradnak. Tanulási, majd magatartási
zavart okoznak később. A hiányzássokkal kapcsolatban megjegyezte, saját intézményükben
romakoordinátorokkal dolgoznak. A hivatásos anyákkal kapcsolatban nem tudják a gyerekeket
hazaküldeni délután, mert külterületen laknak, fejlesztésre szorulnak. Támogatás nélkül tartózkodnak
az intézetben.
Czikkely Erika intézményvezető asszony reagálva a hozzászólásokra elmondta, a logopédiai
szolgáltatáson három főt alkalmaznak, mely Hunya, Csárdaszállás és Gyomaendrőd területére lát el
szolgáltatást. Több órát ennyi fővel nem tudnak ellátni, a hangsúlyt a nagycsoportos óvodásokra
helyezik. Költségvetési gond az is, hogy az állami normatíva a főállású közalkalmazott logopédusra
jár. Egy főállású közalkalmazott van, mert nem vállalja más fő állásban Gyomaendrődön. A másik
kettő vállalkozásban látja el a tevékenységet.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat és az intézményvezetőnek a
feladatellátásukról szóló beszámoló kiegészítését. A beszámolót kiválóra minősítette. Felolvasta a
határozati javaslatot. További jó munkát kívánt a Térségi Humánsegítő Szolgálatnak. A munka
értékeléseként felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadásáról való szavazásra.
A képviselő-testület tagjai a beszámolót 15 igen szavazattal elfogadták és a következő határozatot
hozták [Béres János igen, Czibulka György 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
110/2008. (III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelmi feladatok
2007. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásról szóló 2007. évi beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
Tanyagondnoki szolgáltatás beindításához benyújtandó pályázat támogatása
Várfi András polgármester felkérte a Humánpolitikai Bizottság elnökét a napirendi pont
ismertetésére.
Hangya Lajosné elnök tájékoztatásul elmondta, már a korábbi napirenddel kapcsolatban szó volt a
tanyagondnoki szolgáltatásról, tevékenységéről. A távoli tanyák lakosait eddig is a mezőőrök,
polgárőrök segítségével próbálta az önkormányzat megoldani. Erre állami támogatási lehetőség nyílik,
egyrészt a Térségi Gondozási Központ látná el a tevékenységet, valamint egy beadvány szerint a
Hétszínvirág-Tüskevár Nonprofit Szolgáltató Bt. is szeretne a feladatból egy részt átvállalni. Mivel
994 fő számít tanyán élőnek, ezért két tanyagondnoki szolgálatra nyílik lehetőség.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a jelenlévők között.
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Gellai Józsefné képviselőasszony bejelentette az ügyben való személyes érintettségét, kérte a
döntéshozatalból való kizárását.
Várfi András polgármester figyelemmel a fenti kérésre, felkérte a képviselőket döntsenek a
képviselőasszony kizárásáról. A képviselő kizárásáról a képviselő-testület minősített többségű
szavazattal, vita nélkül határoz.
A képviselő-testület tagjai 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: [Béres János igen, Czibulka
György igen, Gellai Józsefné nem szavazatott, 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
111/2008. (III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gellai Józsefné képviselő asszonyt kizárja a
Tanyagondnoki szolgáltatás beindításához benyújtandó pályázat támogatása tárgyú
előterjesztés döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Dr. Csorba Csaba jegyző ismertette a határozati javaslatot, melynek I. pontja a Tanyagondnoki
szolgálat egyik körzetére, a II. pontja a 2. számú körzetre vonatkozik, amennyiben a működési
engedélyeket megszerzik.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a határozatban szereplő javaslatokról való
szavazásra.
A képviselők 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták a javaslatokat és az alábbi határozatot
hozták: [Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné nem szavazott, 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
112/2008. (III. 27.) Gye. Kt. határozata
I.
1.)

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Térségi Szociális
Gondozási Központ szolgáltatásainak bővítését a tanyagondnoki szolgáltatás beindításával.
2.)
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert –mint gesztori feladatokat ellátó település
polgármesterét-, hogy az előterjesztést Csárdaszállás és Hunya települések Képviselőtestületének ülésére is terjessze be jóváhagyásra.
3.)
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert – mint gesztori feladatokat ellátó település
polgármesterét – hogy a gépkocsi beszerzés támogatására a pályázatot nyújtsa be.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
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II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tanyagondnoki szolgáltatásra
feladat-ellátási szerződést köt a 2. számú tanyagondnoki körzet vonatkozásában a
Hétszínvirág-Tüskevár Nonprofit Szolgáltató Betéti Társasággal, amennyiben az, a szociális
szolgáltatás nyújtásához szükséges működési engedélyt megszerzi.
Határidő: azonnal
/Gellai Józsefné kiment az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 14 fő./
18. Napirendi pont
Hétszínvirág-Tüskevár Nonprofit Szolgáltató Bt. kérelme
Várfi András polgármester felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Vass Ignác bizottsági elnök tájékoztatóul elmondta a Hétszínvirág-Tüskevár Nonprofit Szolgáltató Bt.
kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez az endrődi Deák utcai – jelenleg a Rózsahegyi K.
Általános Iskola kezelésében lévő – tornaterem bérbevételére. Elsősorban sport és szabadidős
tevékenységek céljából. A Bt. vállalja az épület felújítását, mely az említett tevékenységek végzéséhez
megfelelő. Jelenleg az iskola nem használja az épületet. A bérbevétel időtartamát 5 évben kéri
megállapítani, valamint a felújítás összegét a bérleti díjba kéri beszámítani. A pénzügyi bizottság
javasolta olyan formában, hogy a bérleti jogviszonyt határozatlan időre kérte módosítani. Kérte a
határozati javaslat elfogadását a képviselő-testülettől.
Várfi András polgármester megköszönte a napirendi pont ismertetését, megkérdezte van-e kérdés,
illetve hozzászólás. Hozzászólás hiányában megkérte jegyző urat a határozati javaslat felolvasására.
Dr. Csorba Csaba jegyző módosító javaslat hiányában felolvasta a pénzügyi bizottság által
előterjesztett határozati javaslatot.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való döntésre.
A képviselő-testület tagjai 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadták a javaslatot és a következő
határozatot hozták: [Béres János igen, Czibulka György 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
113/2008. (III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete helyt ad a Hétszínvirág – Tüskevár Nonprofit
Szolgáltató Bt. kérelmének, és az alábbi feltételek mellett bérbe adja a Gyomaendrőd, Deák
Ferenc utcában lévő (5008/1 hrsz.) tornatermet sport és egyéb szabadidős tevékenység
hasznosítási céllal.
1. A bérleti jogviszony időtartama: határozatlan idejű,
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az üzemeltetéshez és fenntartáshoz nem biztosít
támogatást,
3. A bérlő vállalja, hogy 1 éven belül az épület tetőszerkezetét és a födémet felújítja,
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a bérleti díjban elismeri a bérlő által igazolt felújítási
munkák értékét,
5. A bérleti szerződés egyéb feltételei Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) KT
rendelet vonatkozó rendelkezései alapján kerülnek meghatározásra.
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Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés
aláírására.
Határidő: 2008. április 30.
Felelős: Várfi András polgármester
/ Gellai Józsefné képviselő visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 15 fő./
19. Napirendi pont
Emlékmű elhelyezése a Kommunizmus Áldozatai és Üldözöttei emlékére
Várfi András polgármester felkérte a Városfenntartó Bizottsági elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatta a jelenlevőket. Elmondta, a Gyomai Szülőföld Baráti Kör
kérelmet nyújtott be a Kommunizmus Áldozatai és Üldözöttei emlékére emlékmű elhelyezésére. A
kezdeményezésük szerint egy cseppformájú mészkőtömbre illesztett márvány vagy kőtömbhöz illő
táblán egyszerű emlékfelirat. Előzetes egyeztetés alapján a civil szervezet a gyomai városrészen
szeretné elhelyezni a Körös Étterem és a Buszpályaudvar közötti területen. Másik lehetőség merült fel,
a Kner tér és a Sportcsarnok által határolt területen való elhelyezésre. A bizottságok az előterjesztést
megtárgyalták, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus szakvéleményét kérik ki, mely a következő
képviselő-testületi ülésre megérkezik. A szakvélemény alapján döntenek a helyszínről.
Várfi András polgármester megköszönte a napirend ismertetését. Megkérdezte van-e kérdés,
észrevétel. Hozzászólás hiányában megkérte a jegyző urat a határozati javaslat felolvasására.
Dr. Csorba Csaba jegyző a határozati javaslatot módosítási javaslat hiányában az előterjesztés
szerinti formában olvasta fel. A képviselő-testület a határozatról egyszerű többséggel dönt.
Várfi András polgármester megköszönte az ismertetést, felkérte a képviselőket a határozati
javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület tagjai 15 igen szavazattal elfogadták az emlékmű elhelyezéséről szóló javaslatot
és az alábbi határozatot hozták: [Béres János igen, Czibulka György 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
114/2008. (III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a Gyomai Szülőföld Baráti Kör
kezdeményezését, amely szerint a Kommunizmus Áldozatainak és Üldözötteinek tiszteletére
társadalmi összefogással emlékművet állíttatnak. Az emlékmű elhelyezésére alkalmas helyszín
kijelölésére fel kell kérni a Képző- és Iparművészeti Lektorátus művészeti zsűrijét, és a
szakvélemény ismeretében a képviselő-testület ismét tárgyalja az emlékmű elhelyezésének
ügyét.
A Képviselő-testület felkéri Várfi András polgármestert az emlékmű elhelyezésével
kapcsolatos szervezési és igazgatási feladatok ellátására.
Határidő:

azonnal

20. Napirendi pont
Emléktábla elhelyezése a régi endrődi belterületi iskolaépületeken
Várfi András polgármester felkérte az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
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Szabó Balázsné bizottsági elnök tájékoztatta a jelenlevőket az előterjesztésről. Elmondta, az
Endrődiek Baráti Köre helyi civilszervezet kérelme a régi belterületi iskolák emlékére emléktáblák
elhelyezéséről szól az előterjesztésben megnevezett helyekre. A belterületen még meglévő
iskolaépületek falára kerülnének fel az emléktáblák. A már lebontott épületek helyére emlékoszlop
felállítását kérelmezték a civil szervezet tagjai. A táblák elhelyezését 2008. tavaszára tervezik, mely
egybe esne a Rózsahegyi napok ünnepi sorozatával, annak része lenne. Az épületek jelenlegi
tulajdonosainak – melyek magántulajdonban vannak – emléktábla elhelyezéséhez való
hozzájárulásukat kell megszerezni a civil szervezetnek. Fontosnak ítélte meg a várost érintő minden
említésre méltó emlék megőrzését. Kérte a képviselő-testület támogatását a kérelemhez.
Várfi András polgármester megköszönte az előterjesztés ismertetését. Megkérdezte van-e kérdés,
észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a jegyző urat az előterjesztés felolvasására.
Dr. Csorba Csaba jegyző a határozati javaslatot az előterjesztés szerint felolvasta.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket az előterjesztésben szereplő kérelem
jóváhagyásáról való szavazásra.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal a kérelmet jóváhagyta, a következő határozatot hozta: [Béres
János igen, Czibulka György 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
115/2008. (III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja és támogatja az Endrődiek Baráti Köre
civil szervezet kezdeményezését, amely szerint keményfából készült emléktáblával jelölik
meg a régi endrődi belterületi iskolaépületeket. A jelenleg is megtalálható épületek a
következők:
 Szarvasvégi iskola —
(5930 hrsz)
Blaha Lujza utca 25. szám;
 Nagylány iskola —
(5961 hrsz)
Blaha Lujza utca 11. szám;
 Polgári iskola
—
(6023 hrsz)
Blaha Lujza utca 7. szám;
 Gyomavégi iskola —
(5393/1 hrsz) Fő út 45.
 Újtelepi Iskola
—
(5807/3 hrsz) Selyem út 103.
A Mirhói iskola épülete lebontásra került, ezért ennek helyén, egy oszlopon kerül elhelyezésre
a gravírozott tábla. Az oszlopon történő emléktábla elhelyezéséhez az előkészítés,
környezetrendezés feladatait és költségeit az önkormányzat felvállalja.
Az ingatlanok magántulajdonban állnak, ezért az emléktáblák csak a tulajdonos
hozzájárulásával helyezhetők el az épületeken.
Abban az esetben, ha a régi iskolaépület felújításra, átalakításra kerül, az ingatlan tulajdonosa
köteles ismételten visszahelyezni az épület homlokzatára jól látható helyre az emléktáblát.
Ha az épület megszűnik, lebontásra kerül, az ingatlan tulajdonosa köteles visszaszolgáltatni az
emléktáblát az Endrődiek Baráti Köre civil szervezetnek. Ebben az esetben egy újabb,
módosított feliratú emléktábla kerül elhelyezésre a régi épület helyén illetve az új épületen.
Határidő: azonnal
21. Napirendi pont
A Fő u. 133. sz. alatti ingatlan megvásárlása
Várfi András polgármester a Városfenntartó Bizottság elnökét kérte a napirendi pont ismertetésére.
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Izsó Csaba bizottsági elnök a napirendi pont ismertetéseként elmondta, az önkormányzat nem csak
ingatlant ad el, hanem vásárol is. Jelen esetben a Gyomaendrőd, Fő út 133. sz. alatti ingatlan, mely a
46-os főút és az Ipartelep utca kereszteződésében, frekventált helyen fekszik. A bizottságok döntése
alapján javasolják az ingatlan megvásárlását. A Városfenntartó Bizottság ülésén az I. számú határozati
javaslatot támogatták.
Várfi András polgármester megköszönte a napirend ismertetését. Megkérdezte van-e kérdés.
Hozzászólás hiányában a jegyző urat kérte meg a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző figyelemmel a bizottsági elnök hozzászólására, az I. sz. határozati
javaslatot ismertette.
Várfi András polgármester megköszönte a határozati javaslat felolvasását. Felkérte a képviselőtestület tagjai az I. számú határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület a javaslatot 14 igen és 1 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
[Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre nem, 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
116/2008. (III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete ajánlatot tesz Kató Béla Gyomaendrőd, Ady Endre u.
13. szám alatti lakosnak a tulajdonában lévő Gyomaendrőd, Fő út 133. szám alatti lakóingatlan
(3731 hrsz.) megvásárlására az alábbiakban részletezett feltételek mellett.
1. Vételár: bruttó 4.400 eFt,
2. Tulajdonos köteles beszerezni az ingatlant terhelő keretbiztosítéki jelzálogjog jogosultjától
az adásvételhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot,
3. Szerződéskötés: a szükséges nyilatkozatok átvételét követő 15 napon belül,
4. Vételár megfizetése: a vételár ügyvédi letétbe kerül elhelyezésre. Eladó a letétbe helyezett
vételárból köteles kifizetni az ingatlant terhelő tartozásokat. Eladó az ingatlant terhelő
tartozások kifizetéséről szóló igazolások bemutatását követően felveheti a vételár fennmaradó
részét.
Határidő: 2008. április 30.
Felelős: Várfi András polgármester
22. Napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft. területvásárlási kérelme
Várfi András polgármester megkérte Vass Ignácot a Pénzügyi Bizottság elnökét az előterjesztés
ismertetésére.
Vass Ignác bizottsági elnök, tájékoztatásul elmondta, a Gyomaszolg Ipari Park Kft. egy
telekmegoszlás során létrejött területeket – összesen 1436 m2 – szeretné megvásárolni 600,- Ft/m2-es
egységáron, ahová lakóingatlanokat szeretne építeni. A bizottság egyhangúlag támogatta és javasolja a
képviselő-testületnek elfogadásra.
Várfi András polgármester megköszönte a napirendről szóló tájékoztatást. Megkérdezte van-e kérdés,
kiegészítés. Hozzászólás hiányában felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző ismertette a területvásárlási kérelemről szóló határozati javaslatot.
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Várfi András polgármester megköszönte a határozati javaslat ismertetését, majd felkérte a
képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület tagjai a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ajánlatáról szóló javaslatot 15 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadták és az alábbi határozatot hozták: [Béres János igen, Czibulka György 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
117/2008. (III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ajánlatát.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülte a tulajdonát képező 3535/27 hrsz.-ú 1436 m2 területű
beépítetlen terület művelési ágú ingatlant értékesíti a Gyomaszolg Ipari Park Kft. részére, az
alábbiakban részletezett feltételek mellett.
1. Vételár: bruttó 862 eFt,
2. Szerződéskötés: a telekalakítással létrejött 3535/27 hrsz.-ú ingatlan bejegyzésről történt
földhivatali értesítést követő 15 napon belül,
4. Vételár megfizetése: az adásvételi szerződés aláírását követő 3 napon belül átutalással.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására.
Határidő: 2008. április 30.
Felelős: Várfi András polgármester
23. Napirendi pont
A 1049 hrsz.-ú kert ingatlan értékesítése
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csabát a Városfenntartó Bizottság elnökét az előterjesztés
ismertetésére.
Izsó Csaba a bizottság elnök tájékoztatóul elmondta, Kun Zoltán gyomaendrődi lakos ajánlatot tett
egy ingatlan megvásárlására bruttó 500 ezer forinttal. Az ingatlan árvízvédelmi töltés mellett található,
nem volt a hirdetés időszakában piaci kereslet, mely már 4 alkalommal lett meghirdetve nyílt
árverésen. A véleményező bizottság megtárgyalta, a javaslatot elfogadásra javasolja.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte jegyző urat a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző a határozati javaslatot felolvasta.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást a határozati javaslatról. Felkérte a
képviselőket a határozatról való szavazásra.
A képviselő-testület tagjai az ingatlan értékesítéséről 15 igen szavazattal egyhangúlag döntöttek, és a
következő határozatot hozták: [Béres János igen, Czibulka György 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
118/2008. (III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja Kun Zoltán Gyomaendrőd, Csokonai u. 28.
szám alatti lakosnak az önkormányzat tulajdonát képező 1049 helyrajzi számú, 4702 m2
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nagyságú, kert művelési ágú ingatlan megvásárlására tett vételi ajánlatát az alábbi feltételek
mellet.
1. Az ingatlan bruttó vételára: 500 eFt,
2. Az adásvételi szerződés megkötése a Képviselő – testületi döntés kézhezvételétől
számított 15 napon belül.
3. A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés aláírásának napján.
4. 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. április 30.
Felelős: Várfi András polgármester
24. Napirendi pont
A települési környezetvédelmi intézkedési programja
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csaba bizottsági elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök ismertette a napirendi pontot. Elmondta, az előző képviselő-testületi
ülésen hosszasan foglalkoztak a város környezetvédelmi koncepciójával, állapotával és kultúrájával.
Az előterjesztés ennek elősegítésére jött létre. Gyomaendrőd város kitörési pontjának a turizmust, az
idegenforgalmat és a vendéglátást határozták meg. Ebben komolyan gondolkodva a Települési
környezetvédelmi intézkedési program egy jó alap lehet a város virágzó, barátságos, sok vendéget
befogadó, nagyon jó turizmust felvonultató város legyen. A környezettudatos kultúra kialakulásának
segítésére is szolgál a program. Fontos feladat a szülők megvédése a családi szocializáció miatt is.
Fontos az óvodák pedagógiai programja, az iskolák környezetvédelmi nevelése, szakkörök, táborok és
erdei iskolák kialakítása. Valamint ezen programok kapcsán a jeles napok megünneplése. Felhívta a
figyelmet az április 22-i Föld Világnapjára, a május 10-i Madarak és Fák Napjára, valamint a május
22-i Kihívás Napjára, mely nagyon sok és jó programmal kecsegtet. Felkérte a városlakók figyelmét,
vegyenek részt ezeken a programokon, mert az összefogás és közösségteremtés fontos része, hogy
együtt vannak aktívan, környezettudatosan. A Körös partján egy átfogó szemétgyűjtési programon
való részvételre hívta fel még a figyelmét mindenkinek. Kérte ehhez a képviselőtársainak, a
lakosságnak a segítségét.
Várfi András polgármester megköszönte a képviselő úr nagyon szépen összefoglalt tájékoztatását. Az
ígéretére felhívta figyelmét képviselő úr a szemétgyűjtés utáni gulyáságyús étkeztetésre, melyet
megismételt a nyilvánosság előtt is. Visszautalt még a hulladékszállítás bevezetése során sokszor
elmondott környezettudatos gondolkodás fontosságára. Ha már ilyen szép környezetben élhetnek az itt
lakók a Hármas-Körös partján, 16 holtággal, ligetekkel, fürdővel, akkor éljenek egy szép, rendezett,
tiszta kisvárosban. Az előterjesztésnek egy kiegészítő egyeztető anyaga van, mely felkerül a város
egyébként is tartalmas honlapjára. Ajánlotta mindenkinek figyelmébe.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás nem volt, felolvasta a határozati javaslatot.
Felkérte a képviselőket a települési környezetvédelmi intézkedési program elfogadásáról való
szavazásra, melyet ne csak megszavazzanak, hanem annak szellemében éljenek is.
A képviselő-testület tagjai az intézkedési programot 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadták, a
következő határozatot hozták: [Béres János igen, Czibulka György 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
119/2008. (III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a települési
környezetvédelem előterjesztésben meghatározott tartalmú intézkedési programjának
bevezetését.
Határidő: a környezetvédelmi intézkedési program bevezetésének határideje:
2008. április 15.
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző
25. Napirendi pont
Külterületi holtágak rehabilitációja
Várfi András polgármester felhívta a figyelmet ismételten a környezet megóvásának fontosságára. A
környezet szépítéséhez kapcsolódó napirendi pont ismertetésére felkérte Izsó Csabát a Városfenntartó
Bizottság elnökét.
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatóul elmondta, a természeti kincs, mely a helyi lakosok kezében
van, az itt lakók sokszor nem is veszik észre. A vidéki, külföldi vendég csodálva nézi a minket
körülvevő csodálatos környezetet. Az előterjesztésben pályázatok segítségével próbálnak szebb és
tisztább külterületi holtágakat kialakítani. A pályázat több holtág tisztítását, takarítását és
rendbehozatalát foglalja magába. Felsorolta a rekonstrukciók költségigényeit holtáganként, összesen
726 102 ezer forint, mely pályázati összeg lehívását jelenti. A pályázatok benyújtására nagyon rövid
idő áll rendelkezésre, ezért az engedélyes tervek elkészítésére és a felmérésekre bizonyos összegek
elkülönítéséről szól az előterjesztés.
Várfi András polgármester megköszönte az ismertetést. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
hozzászólás hiányában felkérte jegyző urat a határozati javaslat felolvasására.
Dr. Csorba Csaba jegyző módosítási javaslat hiányában az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot ismertette a jelenlévőkkel.
Várfi András polgármester megköszönte a határozati javaslat ismertetését. A képviselő-testületet
felkérte a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal 15 igen szavazattal egyhangúlag egyetértettek, az alábbi
határozatot hozták: [Béres János igen, Czibulka György 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
120/2008. (III. 27.) Gye. Kt. határozata
1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Külterületi holtágak
rehabilitációja program tervezési munkái tárgyában nettó 11.850.000,- Ft becsült
összegben a tervező kiválasztására irányuló egyszerű közbeszerzési eljárást indít.
2. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a fenti tárgyban indított közbeszerzési eljárás
Bíráló Bizottságának tagjait az alábbiakban határozza meg:
Csányi István
Izsó Csaba
Vass Ignác
Béres János
Szujó Zsolt
Liszkainé Nagy Mária
Szilágyiné Bácsi Gabriella
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3. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2003. CXXIX. Tv. 6 § (1) bekezdésében
biztosított hatáskörében eljárva felhatalmazza a Bíráló Bizottságot az eljárást lezáró
eredmény meghozatalára.
Határidő: közbeszerzési eljárás lefolytatására 2008. április 30.
Felelős: Várfi András polgármester
26. Napirendi pont
Gyomaendrődi építészeti örökségének megőrzése c. pályázat benyújtása
Várfi András polgármester felkérte a Gyomaendrődi építészeti örökségének megőrzése című –
DAOP-2007-5.1.2/B pályázati benyújtásának ismertetésére Izsó Csaba bizottsági elnököt.
Izsó Csaba a Városfenntartó Bizottság elnöke elmondta, a város területén meglévő épített örökség
megóvásáról, megvédéséről szól az előterjesztés. A Kner Imre Gimnázium Kollégiumi épületének és
könyvtárépületének homlokzat-felújítása, a Városháza tető- és homlokzat-felújítása valamint ezen
épületek felújítási tervezési és egyéb díjainak megpályázása a pályázat tartalma. Az igényelt pályázati
támogatás 50 millió forint, a saját erő ebből 10-11%.
Várfi András polgármester megköszönte az előterjesztés rövid ismertetését. Megkérdezte van-e
észrevétel, kérdés. Hozzászólás hiányában a határozati javaslat ismertetésére kérte fel a jegyző urat.
Dr. Csorba Csaba jegyző a határozati javaslatot ismertette.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület tagjai a DAOP-2007-5.1.2/B kódszámú pályázat benyújtását 15 igen szavazattal
egyhangúlag támogatták, és a következő határozatot hozták: [Béres János igen, Czibulka György 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
121/2008. (III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a városi örökség megőrzése és
korszerűsítése, DAOP-2007-5.1.2/B kódszámú pályázati felhívásra.
A pályázat célja a város gyomai településközponti részén a helyi kulturális, építészeti értékek
feltárása a kijelölt Hősök útja – Szabadság tér – Hantoskerti-holtág – Hantoskerti utca – Esze
Tamás utca által lehatárolt akcióterületen.
A beruházás összköltségvetése (100%)
56.161 986 Ft
Igényelt támogatás (89,03%)
50.000 000 Ft
Saját erő (10,97%)
6 161 986 Ft
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához, a projekt megvalósításához
szükséges saját erőt az önkormányzat 2008. évi költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. március 28.
Felelős: Várfi András polgármester
27. Napirendi pont
Balesetveszélyes állapotú fák kivágása a helyi védettség alatt álló hársfasorból
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csaba Városfenntartó Bizottsági elnököt az előterjesztés
ismertetésére.
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Izsó Csaba a bizottsági elnök tájékoztatóul elmondta, a nagy viharkárok a település fáiban is sok kárt
tettek. Az előterjesztésben a már életveszélyessé vált fák kivágására tesznek javaslatot. Természetesen
a pótlásról is gondoskodva. A garázdálkodók áldozatai lettek a sok helyen frissen kiültetett fák, mely
ellen mindig felemeli a szavát.
Illés János képviselő a védett hársfasor érdekében elmondta, hogy a Kner család által ültetett fák,
melyek az I. világháborúban elhunyt gyomai hősök emlékére, azokkal megegyező számban voltak
telepítve, az ő emlékeiket őrzik. Ha most kivágnak néhány fát, akkor olyan mintha az ő neveiket
törölnék ki. Kérte, minden Hősök útján kivágott fa pótlásáról gondoskodjanak. A javaslatát módosító
javaslatként indítványozta. Másik gondolata a Hősök útja elnevezés visszaállítása Hősök Emlékútja
elnevezésre. Megjegyezte még, pont ezen utca végén található illegális hulladéklerakó hely, legalább
10 kamionnyi nyesett hulladék, melynek eltávolítására intézkedési terv elkészítését kérte.
Szabó Balázsné képviselő asszony megjegyezte a kivágásra kijelölt fák nagy része az ő képviselői
körzetében található. Felajánlotta, hogy az újratelepítés határidejét különös tekintettel, figyelemmel
kíséri, valamint az ott lakókkal próbál egyezséget kötni a fiatal fák megóvására.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában
megállapította, hogy az Illés János képviselő indítványa, módosító indítvány, mely két részre bontható.
Az előterjesztésben szerepel a fák újratelepítése, de kérésre ez a határozati javaslatba is fogalmazható.
A Hősök Emlékútja elnevezés visszaállításának jogi útjáról kérte jegyző úr felvilágosítását.
Dr. Csorba Csaba jegyző úr először a hársfa sorról szólva elmondta, hogy a felújítás több éves
ütemben történik, ennek végső állomásaként valóban olyan számban kell elérni, melyet a Kner Izidor
elültetett, erre nem kell külön határozati javaslatot hozni, mivel erre korábbi döntés született. A Hősök
útja elnevezésének módosítására az utca lakóinak véleményét figyelembe véve, több mint 50%-os
módosítási támogatás mellett, a képviselő-testület elfogadja. A módosítás rendelettel történik.
Egyetértés esetén az említett utcanév változtatási gyakorlattal megegyezően lehet a módosítást
megtenni. A lakók részére kérdőív kitöltést jelent, postai úton történő visszaküldéssel. A képviselőtestület hozhat olyan határozatot, melyben felkéri az előkészületi munkák megtételére a jegyzőt. A
folyamat lezárulásával körülbelül a szeptemberi képviselő-testületi ülésre lehet az utcanévváltozást
bejelenteni. Célszerű még most foglalkozni a kérdéssel, mert választások előtt nem célszerű közterület
elnevezést megváltoztatni.
Czibulka György képviselő jegyző úrtól kérdezte meg, hogy az utca névváltoztatással kell-e
lakcímkártyát módosíttatni az ott lakóknak, ha igen, annak milyen anyagi következményei vannak.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, csak utánajárást követel, anyagi vonzata nincs.
Dr. Kovács Béla képviselő megjegyezte, fontos a jó dolgokhoz visszatérni, azonban ezen az utcán sok
intézmény található. Az utcanév változás véleménye szerint számos helyen, minisztériumoknál,
nyilvántartásokban, alapító okiratokban kell változtatást eszközölni, szerinte ez nem egyszerű.
Dr. Csorba Csaba jegyző szerint ezek adminisztrációs feladatok, mely végrehajtható egyszeri
ügyintézésekkel. Nagy bonyodalommal a változtatás nem jár.
Várfi András polgármester megköszönte jegyző úr kiegészítését. Megkérdezte van-e kérdés,
észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte jegyző urat a módosító határozat megfogalmazására.
Dr. Csorba Csaba jegyző ismertette a módosított határozati javaslatot: Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul a 673, 672, 617 helyrajzi számú Hősök útján lévő
helyi védett hársfasorból a kijelölt 12 db hársfa, 1 db fehér akác, 2 db fehér kőris kivágásához. A
képviselő-testület kijelenti, hogy folyamatosan pótolja a hársfa emléksorból a korábban kivágásra
került fákat, és a faegyed pótlást mindaddig elvégzi, míg ez a darabszám el nem éri, illetve a lehető
legjobban megközelíti a Kner Izidor által elültetett hársak számát.
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Várfi András polgármester felkérte a képviselő-testület tagjait a módosított határozati javaslatról való
szavazásra.
A képviselő-testület tagjai 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták a módosított javaslatot és az
alábbi határozatot hozták: [Béres János igen, Czibulka György 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
122/2008. (III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul a 673, 672, 671
helyrajzi számú Hősök útján lévő helyi védett hársfasorból a kijelölt 12 db hársfa, 1 db fehér
akác, 2 db fehér kőris kivágásához. A képviselő-testület kijelenti, hogy folyamatosan pótolja a
hársfa emléksorból a korábban kivágásra került fákat, és a faegyed pótlást mindaddig elvégzi,
míg ez a darabszám el nem éri, illetve a lehető legjobban megközelíti a Kner Izidor által
elültetett hársak számát.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester megkérte Dr. Csorba Csaba jegyző urat az utcanév változtatásra
vonatkozó határozati javaslat megfogalmazására.
Dr. Csorba Csaba jegyző a határozati javaslatot ismertette a következők szerint. Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Hősök út megnevezésű közterület Hősök
Emlékútja elnevezéssé történő változtatását. Megbízza a jegyzőt az ezzel kapcsolatos előkészítő
feladatok ellátásával, ezen belül azzal, hogy keresse meg az utca lakosait. Amennyiben az utca
lakosaitól a vélemény visszaérkezik, a közterület elnevezésének megváltoztatásával kapcsolatos
további eljárásokra tegyen javaslatot a képviselő-testület 2008. májusi testületi ülésén.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a jegyző úr által ismertetett határozati javaslatról
való szavazásra.
A képviselő-testület tagjai a 12 igen, 1 nem szavazattal valamint 2 tartózkodással a javaslatot
elfogadták és a következő határozatot hozták: [Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné tartózkodom, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre tartózkodom, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác nem, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
123/2008. (III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Hősök út
megnevezésű közterület Hősök Emlékútja elnevezéssé történő változtatását. Megbízza a
jegyzőt az ezzel kapcsolatos előkészítő feladatok ellátásával, ezen belül azzal, hogy keresse
meg az utca lakosait. Amennyiben az utca lakosaitól a vélemény visszaérkezik, a közterület
elnevezésének megváltoztatásával kapcsolatos további eljárásokra tegyen javaslatot a
képviselő-testület 2008. májusi testületi ülésén.
Határidő: azonnal
28. Napirendi pont
Tájékoztató az elkerülő út építésével kapcsolatos intézkedésekről
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csaba bizottsági elnök urat az előterjesztés ismertetésére.
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Izsó Csaba bizottsági elnök, tájékoztatásul elmondta, a városban egy nagy volumenű projekt valósul
meg, miszerint a 120 km/h vasúti pálya 160 km/h sebességre módosul. Annyiban érinti
Gyomaendrődöt, hogy bizonyos kellemetlenségek érik a későbbi kényelem és komfort miatt a lakókat
átmenetileg. Az elkerülő út mielőbbi megépítéséért erősen lobbizik a város. Ez a tevékenység
fogalmazódott meg jelen előterjesztésben. Látható, hogy a Városüzemeltetési Osztály folyamatos
levelezésben van a több olyan közút- és infrastruktúra fejlesztésében érdekelt hivatallal, mely
érdemben tud ebben segíteni. Sajnos túl sok mindenben nem biztató, de elvi megállapodások a város
mellett vannak. Az elkerülő utat támogatják, azonban ez még nem aktuális. Realitása a közeljövőben
van. A városnak hosszútávon ebből lesz haszna. Mezőtúron ez már példaként az első ütemben
megépülő aluljáró bizonyítja.
Várfi András polgármester kiegészítésül elmondta, valóban úgy tűnik, nincs ráhatása a képviselőtestületnek, viszont ezzel a közüggyel is foglalkozni kell mivel képviselői interpellációk során Dr.
Latorcai János és Domokos László országgyűlési képviselő urak interpelláltak ez elmúlt időben a
gazdasági miniszternél. A 46-os főút felújítása megkezdődött. Foglalkozni kell minden Gyomaendrőd
körül vagy átmenő út építésével. Az elkerülő út megépítésével jelentősen csökkenne a forgalom
Gyomaendrődön, tisztább, barátságosabb lenne a város. A levelezéseket minden körülmény között
meg kell tenni. Eredménye lehet.
Jakus Imre képviselő a vasút korszerűsítéssel kapcsolatban megkérdezte, az igen forgalmas több
kisebb vasúti átjárók megszüntetésre kerülnek-e.
Várfi András polgármester válaszolta, a Mezőtúr-Gyoma szakaszon, mivel nagyon sűrűn vannak
vasúti átjárók, ezért a vasúti forgalom sebessége nem lesz 160 km/h csak 120 km/h. Ugyanakkor a
kétszintű átkelést a Penny Market mellett a 46-os főút és a vasúti kereszteződésnél a nagy forgalom
indokolja. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Felkérte a képviselőket a tájékoztató elfogadásáról szóló javaslat elfogadására.
A képviselő-testület tagjai a tájékoztatást 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, az alábbi
határozatot hozták: [Béres János igen, Czibulka György 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
124/2008. (III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elkerülő út építésével
kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztatást elfogadta.
Határidő: azonnal
29. Napirendi pont
Tájékoztató a belterületi ingatlanok árveréséről
Várfi András polgármester felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét a napirendről való tájékoztatásra.
Vass Ignác bizottsági elnök az előterjesztést ismertette. Elmondta, a Képviselő-testület 2007.
decemberben döntést hozott a funkció nélküli ingatlanok nyílt árverésen történő értékesítéséről.
Bizottság véleménye továbbra is ezen ingatlanok meghirdetése mellett van, elfogadásra javasolják a
határozatot.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a
jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző a napirendhez tartozó határozati javaslatot felolvasta.

165

Várfi András polgármester megköszönte a határozati javaslat ismertetését, a képviselőket felkérte a
határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület tagjai a funkció nélküli önkormányzati ingatlanok nyílt árveréséről szóló
tájékoztatót 15 igen szavazattal elfogadták, az alábbi határozatot hozták: [Béres János igen, Czibulka György
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
125/2008. (III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az alábbiakban felsorolt 26 db tulajdonában lévő
belterületi ingatlanokat meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi szám

Terület nagysága, cím, egyéb megjegyzés

1045
1388/2
1390/1
1390/2
1391/1
1391/2
1391/3
1391/4
3542/20
3542/22
3542/23
3542/25
3542/26
3542/27
3542/28
5475

1238 m2, Révlapos, töltéshez közel
289 m2, Kálvin János utca
81 m2, Kálvin János utca
268 m2, Kálvin János utca
343 m2, Kálvin János utca
343 m2, Kálvin János utca
339 m2, Kálvin János utca
417 m2, Kálvin János utca
1271 m2, Gutenberg utca
1270 m2, Gutenberg utca
1271 m2, Gutenberg utca
1271 m2, Gutenberg utca
1270 m2, Gutenberg utca
1270 m2, Gutenberg utca
1271 m2, Gutenberg utca
592 m2, Juhász Gy. utca 19. az épületet
bontani kell
1066 m2, Polányi Máté u. 71.
745 m2, Vadász u. 10.
675 m2, Vadász u. 9.
632 m2, Vadász u. 8.
638 m2, Vadász u. 7.
573 m2, Táncsics u. 19.
514 m2, Táncsics u. 17.
1053 m2, Fő út 90.
1191 m2, Vasútsor 11. (Nagylapos)
1162 m2, Mester u. 10. (Nagylapos)

5723
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6708
7507
7523

Kikiáltási
ár ( Ft )
247000
28900
8100
26800
34300
34300
33900
41700
508000
254000
508000
254000
254000
254000
254000
400000

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

640000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
630000
297000
290000

10.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
10.000
10.000

Az árverés időpontja: 2008. április 28-án de. 10.00 óra.
1. Az árverés helye: Városháza kistermében (Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.).
2. Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja,
3. Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanokról készült
kimutatásban szerepelnek. A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2007. április 28-án de.
9.00-ig - a kikiáltási ár 10 %-át kitevő szerződés megkötését, biztosító előleget
/bánatpénz/ kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni. Az árverés megkezdésekor a
pénztári bevételi bizonylattal igazolni kell az árverési előleg befizetését.
4. Az árverési előleg /bánatpénz/ a Polgármesteri Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az
árverés során azon árverezők, akik nem nyertek a befizetett árverési előleget a pénztárban
az árverezést követően felvehetik. A nyertes árverező a döntése alapján szintén felveheti
az árverési előleget a pénztárban, vagy kéri annak beszámítását a vételárba.
5. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek
a nevére az árverési előleg letétbe helyezésre került.
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6. A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb
ajánlatot nem lehet tenni. A tulajdonjogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül
szerződést kell kötnie. A licitálás során a nyertes ajánlatot követően megállapításra kerül
sorrendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon belül neki betudható ok
miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül
megkötésre a szerződés. Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg
kell megfizetnie.
7. Az ingatlanokkal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és
Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás.
8. Az építési telkek beépítése az építéshatóság által előírt módon történhet, Gyomaendrőd
Város Önkormányzata határidővel megjelölt beépítési kötelezettséget nem köt ki.
9. Az árverésről hangfelvétel készül.
Az árverésre kerülő ingatlanokat a helyben szokásos módon meg kell hirdetni. Az árverés
eredményéről be kell számolni Képviselő – testületi ülésen.
Határidő: 2008. május 30.
Felelős: Várfi András polgármester
30. Napirendi pont
Tájékoztató a települést ért viharkár eseményeiről, vis maior támogatási kérelem benyújtása
Várfi András polgármester a jelenlevőknek elmondta a közelmúltban komoly vihar volt
Gyomaendrődön. Véleménye szerint az önkormányzat dolgozói és a képviselők megfelelően jártak el.
Lényeges a lakosság tájékoztatása ebben a formában is. Felkérte Szujó Zsoltot Városüzemeltetési
Osztály vezetőjét a tájékoztatásra.
Szujó Zsolt osztályvezető tájékoztatójában elmondta, a vihart követően az önkormányzat dolgozói a
viharkárok felmérését a legrövidebb időn belül próbálta megtenni. A költségekről és a lakosság
részéről felmerülő kárigényekről tud most tájékoztatást nyújtani. A védekezési költség március elsejét
és másodikát érintette. Az önkormányzati szervek, helyi önkéntes tűzoltó egyesület, a Gyomaszolg
Kft. illetve a Közterület-felügyelet nyújtott segítséget. Azonnali védekezést kellett néhány ingatlannál
alkalmazni, tetőfóliázás, útról törmelék eltávolítása. Az itt felmerült költségeket vis maior keretből
kívánták megigényelni, kérelmet nyújtottak be a Regionális Fejlesztési Tanácshoz. Az ellenőrzést
végre is hajtották, megállapították a vis maior káreseményt, a költségek térítésére az Önkormányzat
jogosult. 30 nap áll rendelkezésre a pályázat benyújtására. Másik része a viharkároknak a
magántulajdonú ingatlanokat ért károk. 43 bejelentés érkezett, ezen ingatlanok becsült költségét
határozták meg. A Katasztrófavédelemnek elküldték, a mai napig nem érkezett válasz, hogy van-e
központi, kormányzati szándék a forrás megnevezésére. Javasolták azoknak az
ingatlantulajdonosoknak, akik lakásbiztosítással rendelkeznek, jelentsék a biztosítótársaság felé, mert
a helyreállítási költségeket a biztosító több esetben megfizeti. Azon ingatlanok esetében jöhet szóba az
önkormányzati segítségnyújtás, melyek nem rendelkeznek biztosítással. Az előterjesztésnek ez a
másik része. A tárgyaló bizottságoknak azok a feltételek lettek megszabva, ami alapján támogatást
lehet igényelni. Ezek a feltételek a következők: kizárólag a biztosítással nem rendelkező ingatlanok,
csak az életvitel szerűen lakott épületek esetén, visszatérítendő kamatmentes támogatás formájában,
egyszeri segítségnyújtás. A támogatás forrását kell kijelölni, esetleg a lakástámogatást. Áprilisban a
képviselő-testületnek kell erről rendeletet kell alkotni. Addig a pontos összeget megadja az osztály.
Putnoki László képviselő úgy gondolja Gyomaendrőd nem élt a média adta lehetőségekkel, ahogyan
Dévaványa ezt megtette. Véleménye szerint reklámlehetőség a viharkár is, bekerülhetett volna a város
a televízióba, ha gyorsabban reagálnak. Megfelelő médiakapcsolatnak megemlítette Szujó Zoltánt.
Várfi András polgármester válaszában a képviselőúr hozzászólását nem érezte megfelelőnek. Nem
gondolja, hogy emberek tragédiájából a várost népszerűsítő médiahírt lehetett volna készíteni.
A helyszínen nem jutott senkinek eszébe a média. A város reklámozása mindig előtérben van, mindig
fontos dolog, de véleménye szerint ebből az eseményből ízléstelenség lett volna hírt csinálni.
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Izsó Csaba képviselő szintén polgármester úr véleményével ért egyet, nem lehet emberek
tragédiájából médiaeseményt csinálni, az nem etikus, nem erkölcsös magatartás. Saját maga is
helyszínen volt aznap este és látta az arcokon a keserűséget, kétségbeesést. Nem kívánták az újságírók,
kamerák jelenlétét.
Putnoki László képviselő megjegyezte, lehet, hogy nem megfelelően fogalmazott, a lényeg szerinte,
hogy Dévaványa bekerült a médiába és közvetlen állami támogatást kapott a kártérítésre. Nem a más
nyomorára gondolt. A nyilvánosságra került káreset, szerinte az országos minisztériumok sokkal
hamarabb utalnak pénz a városnak.
Czibulka György képviselő hozzászólásában elmondta, a fiának a házáról is kb. 200 cserepet levitt a
vihar, de nem kívánta a média jelenlétét. Nem szabad ilyen esetekből katasztrófaturizmust csinálni
Várfi András polgármester a jelenlévőket megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. hozzászólás
hiányában felkérte jegyző urat a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző a határozati javaslatot az előterjesztés szerint ismertette. Megjegyezte még
a korábbi, 2005. évi belvízkár kapcsán a sajtó nem oldott meg semmit sem. Az önkormányzat nem
azért kapott annyi támogatást, mert nagyobb nyilvánosság lett volna. Minden egyes káreseményt
tételesen felmérnek. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság alkalmazottai a helyszínen győződnek meg a
káreseményről, az önkormányzat képviselőivel együtt. Nem a sajtóvisszhang oldja meg a kártalanítást.
Várfi András polgármester megköszönte a jegyző úr tájékoztatását és a határozati javaslat
ismertetését. Felkérte a képviselőket a viharkárral kapcsolatos intézkedésről szóló határozati
javaslatról való szavazásra.
A képviselők egyhangúlag, 15 igen szavazattal elfogadták a javaslatot és a következő határozatot
hozták: [Béres János igen, Czibulka György 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
126/2008. (III. 27.) Gye. Kt. határozata
I.
1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2008. március 1-2.-én kialakult jelentős vihar
okozta védekezéssel kapcsolatos költségeket 1.549.631,- Ft-ban állapítja meg.
2. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kijelenti, hogy a viharkár védekezéssel kapcsolatos
költségek finanszírozására 2008. évi költségvetésében forrással nem rendelkezik. A
költségeket saját erőből fedezni az önkormányzat nem képes.
3. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a védekezés költségeinek összegével, azaz
összesen 1.549.631,- Ft összegben a 47/2008. (III. 5.) Kormányrendelet alapján vis maior
támogatási igényt nyújtson be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz.
II.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2008. március elején a települést ért viharkár miatt a
biztosítással nem rendelkező magántulajdonú ingatlanok kárenyhítését részben támogatja. A
képviselő-testület felkéri a Városüzemeltetési Osztályt a biztosítással nem rendelkező ingatlanok
pontos helyreállítási költségének meghatározására, melyet követően a testület a támogatás
mértékéről és módjáról 2008. áprilisi ülésén alkot rendeletet.
Határidő: 2008. április 30.
Felelős: Várfi András polgármester
Bejelentések
Várfi András polgármester megkérdezte van-e bejelentés. Megadta a szót Illés János képviselő úrnak.
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Illés János képviselő kérdezte a Hősök út végén több kocsinyi illegálisan lerakott szemétnek mi lesz a
sorsa. Mivel nem csak nyesedék található, ami komposztálható, hanem a téglatörmelék is megjelent.
Szujó Zsolt osztályvezető válaszában elmondta, eddig az Önkormányzat jelölt ki olyan területeket,
ahol az újrahasznosításra váró zöldhulladékok kerültek elhelyezésre. Ilyen volt a Vásártér is. Az ilyen
célra kijelölt és használt területeket a lakosság illegális hulladéklerakásra használja. Ezt a területet is
felhasználják, a zöld hulladékot vagy komposzt vagy nyesedék formájában hasznosítani próbálják. A
többi hulladékot, mint illegális hulladéklerakót felszámolják, amint erre a költségvetésből forrás van.
Putnoki László képviselő polgármester urat, mint a 8. számú körzet képviselőjét szólította meg és az
ott élők tájékoztatási kérelmét tolmácsolta a Csókási-zugban történő elidegenítés illetve az ott folyó
munkálatokkal kapcsolatban. Másik kérése, korábbi ügy állására vonatkozott, hol áll az ügy a Dógos
Kft-vel. Rákérdezett a Gondozási Központban történő szemle időpontjára. Utoljára a Könyvtárral
kapcsolatos tájékoztatást kevésnek találta és egy írásos anyagot kér a könyvtári selejtezéssel,
leltározással kapcsolatban.
Várfi András polgármester válaszában elmondta, a 8 választókörzet lakóinak szokott tartani fórumot,
fog is még tartani. Amennyiben információra van szükségük a lakosoknak, a Polgármesteri Hivatalban
megtalálható. A Dógos Kft-vel még nem történt meg az elszámolás. Szóban többször megígérte Dógi
úr, hogy belátogat a Hivatalba. A bírósági úton történő elszámolásra is sort fognak keríteni. Következő
kérdésre válaszolva a Gondozási Központban történő látogatást a bizottsági elnökök meg fogják
szervezni és megtörténik a látogatás. Minden képviselőnek lehetősége van a város intézményeibe
ellátogatni. Ajánlotta a képviselő úrnak. A könyvtári leltározást, selejtezést illetően a polgármesteri
beszámolóban tett polgármester úr egy bejelentést, melyben ismertette a tényeket. A következő
képviselő-testületi ülésre előterjesztésben kerül a képviselők elé.
Lehóczkiné Timár Irén képviselőasszony érdeklődött a Mirhón elhelyezett Napkeleti kocsma
sorsáról. Tudomása szerint büntetés volt, csak elszállítás nem történt a törmeléket illetően. Rákérdezett
még, van-e az önkormányzatnak intézkedési joga abban az esetben, amikor a Selyem út egyik udvarán
építési törmeléket halmoztak fel, a Zöldfa utcai lábszomszéd jelezte. Kérte, ha van intézkedési
lehetőség, járjanak utána.
Dr. Csorba Csaba jegyző a képviselő asszony utolsó kérdésére válaszolva elmondta, a hatóságnak
joga és lehetősége van eljárni adott esetben. Ha olyan a hulladék elhelyezése, akár közegészségügyi
szempontokat is sérthet, ebben az esetben eljárási bírság is kiszabható. Amennyiben nem vezet ez
eredményre, a hatóság a tulajdonos költségére elszállíttatja az illegálisan elhelyezett hulladékot. Nagy
mennyiségű hulladék gyűjtésére a lakóházas ingatlanoknál nincs meg a lehetőség.
Szujó Zsolt osztályvezető a Mirhói úti ingatlan ügyében válaszolva elmondta, a Hatósági Osztály
második alkalommal bírságolta meg az illetőt, közterület felügyelők folyamatosan küzdenek a
törmelék eltüntetése érdekében. Annál is inkább, mivel emléktábla elhelyezésére kijelölt terület.
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa határos időn belül nem szállítja el a törmeléket, az ő költségére a
hivatal teszi meg. A másik ügyben érintett pontos címet kérte Lehóczkiné Timár Irén
képviselőasszonytól.
Várfi András polgármester megköszönte a bejelentéseket. Megkérdezte van-e további hozzászólás,
kérdés. Hozzászólás hiányában megköszönte a jelenlétet, majd a nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Izsó Csaba
hitelesítő

Jakus Imre
hitelesítő
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