Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
9/2008.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2008. április 24-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester,
Babos László, Béres János, Czibulka György, Hangya Lajosné, Illés János,
Izsó Csaba, Jakus Imre, Dr. Kovács Béla, Lehóczkiné Timár Irén, Dr. Palya
József, Putnoki László, Rácz Imre és Szabó Balázsné 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,
Hoffmanné Szabó Gabriella és Jakucs Mária 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
képviselő. Gellai Józsefné és Vass Ignác képviselők jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt
venni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Béres János és Illés János képviselőket.
Javaslatot tett a napirend meghatározására. Fábián Lajos – Gyomaszolg Kft. ügyvezetője kérésére a
34. napirendi pontot 16. napirendi pont után tárgyalja a képviselő-testület a közös témakörök egymás
utáni tárgyalása miatt. Valamint kiegészítésként kerültek még napirendbe az alábbi előterjesztések:
38. napirendi pont Nagy Sándor utca melletti terület eladása
39. napirendi pont az Idegenforgalmi Alapra pótlólag benyújtott kérelem elbírálása
40. napirendi pont a Gyomaendrődi Hírmondó beszámolója
41. napirendi pont HÖF – CÉDE pályázat
42. napirendi pont HÖF – TEKI pályázat
43. napirendi pont HÖF – TEUT pályázat
44. napirendi pont értelemszerűen a Bejelentésekkel zárul.
Zárt ülésen a 45. napirendi pontként a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezető igazgató álláshelyének
betöltését tárgyalják meg.
Megkérdezte van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, javaslat.
Putnoki László képviselő a 10. napirendi pont előtt a 12. napirendi pont megtárgyalását kérte.
Várfi András polgármester egyéb napirendi pont módosítás hiányában a fenti napirend elfogadásáról
való szavazásra kérte fel a képviselőket.
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A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 15 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István 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, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
133/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról
2. Megvalósíthatósági tanulmánytervekre forrás kijelölése
3. Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése a Bajcsy Zs. út és a Semmelweis utca között
4. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása
5. SZMSZ módosítása kockázat elemzés bevezetése
6. A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2003. (IV. 28.) KT rendelet módosítása
7. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 36/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása
8. Vihar okozta károk enyhítése
9. Helyi járatú autóbusz közlekedés ellátására vonatkozó rendelet módosítása, valamint a
közszolgáltatási szerződés jóváhagyása
10. Összefoglaló jelentés a 2007. évben végzett belső ellenőrzésekről
11. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Likvid pénzeszköz-és kockázatkezelési szabályzatának
megalkotása
12. Békés megyei Vízművek Rt. 2008. évre vonatkozó vízterhelési díjának jóváhagyása
13. Számvevői jelentésre készített intézkedési terv végrehajtása
14. Gyomaszolg Ipari Park Kft 2007. évi mérlegbeszámolója, az ügyvezető igazgatót megillető
céljutalom kifizetésének engedélyezése
15. Gyomaközszolg Kft. 2007. évi beszámolója
16. Tájékoztató a hulladékszállítási díj bevezetésének tapasztalatairól
17. Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2007. évi beszámolója, 2008. évi üzleti és marketing terve
18. Szennyvíztisztító telep fejlesztésével kapcsolatos beruházás megindítása
19. Beszámoló a 2008. évi alapokra beérkezett pályázatok elbírálásáról, alapítványok részére
támogatás megállapítása
20. Beszámoló az Idegenforgalmi Alapra benyújtott pályázatok elbírálásáról, alapítvány részére
támogatás megállapítása
21. Beszámoló a Környezetvédelmi Alapra benyújtott pályázatok elbírálásáról
22. Alapfokú művészetoktatás feladatellátásának áttekintése
23. Középfokú oktatás feladatellátásának áttekintése

24. Szabó Istvánné Óvodai Oktató Kht. Kérelme
25. Csemetekert Óvodai Oktató Kht. Kérelme
26. Tájékoztatás a Városi Könyvtárban elvégzett rendkívüli selejtezésről
27. Városi Sportcsarnok karbantartásának ellenőrzése
28. Városi Sportcsarnok névváltoztatása
29. A helyi környezetszépítési verseny meghirdetése 2008-ban
30. Juh hodály üzemeltetésére bérleti szerződéskötés
31. Lukács Sándorné ingatlan felajánlása
32. A 1038 hrsz-ú beépítetlen ingatlanból területrész értékesítése
33. Beszámoló a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű működéséről
34. Tájékoztató a fürdő fejlesztés miatt településrendezési tervek módosításának
szükségességéről
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35. Tájékoztató a belvíz beruházások jelenlegi állásáról
36. Tájékoztató a helyi védettségű kettős hársfasor felújításának ütemezéséről, az elvégzett
feladatokról
37. Tájékoztatás az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok nyílt árverésen történő értékesítés
eredményéről
38. Nagy Sándor utca melletti terület eladása
39. Idegenforgalmi Alapra pótlólag benyújtott kérelem elbírálása
40. Gyomaendrődi Hírmondó beszámolója
41. HÖF – CÉDE pályázat
42. HÖF – TEKI pályázat
43. HÖF – TEUT pályázat
44. Bejelentések
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester a napirend előtt az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakról
számolt be.
Március 28-án a FeHoVa kiállításán vett részt Gyomaendrőd bemutatkozásán, ahol a vadászati és
horgászati lehetőségekről adhatott számot a város. Sok érdeklődő volt a szolgáltatások iránt. A
Tourinform Iroda egyre több helyen, kiállításon jelenik meg a város népszerűsítésére.
Több fontos esemény között kiemelte még az április 7-i hagyományos Kolbász-, bor- és pálinka
versenyt, melyet a Kertbarát kör szervezett. A lelkes civil szervezet az év során is sikeresen működik.
A kondorosi és a szarvasi kertbarátokkal közösen megszervezve, jól töltik el szabadidejüket.
Április 9-én egy francia delegáció vett rész a Bethlen Gábor Szakképző Iskolában, akik látogatást
tettek a Polgármesteri Hivatalban is. A lovas turizmussal foglalkoztak.
Április 11-12-én Diákszínjátszó Fesztivál volt városunkban, a diákszínjátszó körünk a Komédiás Kör
egy nagyon jó darabbal szerepelt. A rendezvényt meglátogatták még képviselők, Dr. Csorba Csaba
jegyző és Keresztesné Jáksó Éva oktatásügyi előadó.
Április 16-án egy Romániai határmenti településen, Nagyváradon a határon túli kapcsolatok erősítése
céljából vett részt egy rendezvényen. Keresni kell kapcsolatot a települések lakosai között. Nagyvárad
régi történelmi település, mellyel több szálon is, először kulturális, majd gazdasági kapcsolatot lehet
kötni. Ott Gyomaendrődöt számon tartják, mint régi történelmi város.
Április 17-én Budapesten fotókiállításon vett részt Szonda Istvánnal, melynek keretében bemutatták az
Árkus Péter régészeti kutatás képeit. Korábban városunkban végzett intézetben nevelkedett gyermekek
bevonásával régészeti kutatást, szívesen járnak vissza a mai napig a városba.
Azt követően Szonda Istvánnal sok hagyatéki anyagot hoztak Tímár Mátétól. Már életében készült
arra, hogy kutatni fogják tevékenységét, rendszerezet anyagot hagyott maga után.
Bejelentésként a Sajt- és Túrófesztivál közelgő aktualitása révét tájékoztatta a jelenlevőket városunk
testvérvárosi kapcsolatainak jelenlegi helyzetről.
Szlovák testvérvárosi kapcsolat kialakulóban van Vrútky várossal, mely a két település
gimnáziumainak sportkapcsolatával indult.
A fesztiválra a német testvérváros, Schöneck város képviselőit hívták meg. 5 fős hivatalos delegáció,
valamint egy 18 tagú énekkórus érkezik.
Nagyenyed, romániai testvérvárosunkból a X. Nemzetközi Halfőző versenyre hívunk meg vendégeket.
Pilznoba, lengyel testvérvárosunkba Pünkösdkor megy a képviselő-testület egy része, a hivatal néhány
dolgozója valamint az osztályvezetők. Azon kívül május 22-én sakk delegáció felnőttek és gyerekek
részvételével utaznak.
Vrútky polgármesterével 26-án találkoznak a Kner Imre Gimnázium igazgatójának közreműködésével.
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Francia kapcsolatokat is ápolva a megyei közgyűlés tagjaként a francia testvérmegyével való kapcsolat
fenntartása érdekében április 27-től május elsejéig utaznak ki.
Ennek kapcsán elmondta, a májusi Sajt- és Túrófesztivál programjának nyitónapján ezért nem vesz
részt. A városunknak ezúton testvérvárost keresve.
Sajt- és Túrófesztiválon a német testvérváros részvételével nagyon szép és érdekes programokon
vehetnek részt az oda kilátogatók.
Beszélt még a fürdőfejlesztésről, a városban felröppenő téves hírek megcáfolásaként. Két variációról
esett szó, ezek közül a jelenlegi fürdő szolgáltatásainak bővítése melletti tervek elkészítéséről
döntöttek. A megvalósíthatósági tanulmánytervek elkészítésével két céget bíztak meg, melyből az Apprétor Kft. terveit fogadták el. A cég a tervet készre jelentette, május 5-én jelennek meg a
megvalósíthatósági tanulmánytervvel.
Május 5-én ennek kapcsán rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz, melyre szívesen látja a város
lakosságát.
Április 26-án lesz egy néprajzi konferencia lesz az endrődi Tájházban, melynek témaköre a
vendéglátás. Tökéletesen illik a város gasztronómiai rendezvénysorozatába.
Kállai Ferenc művészúr Gyomaendrődre érkezik április 26-án a róla készülő portréfilm elkészítése
céljából.
Az Önkormányzat szerződést kötött a Pannon telefonszolgáltatóval, így a telefonok ezen hálózat
keretén belül működnek tovább. A csatlakozási lehetőségekről Megyeri László aljegyző úr ad
tájékoztatást.
Május 21-én városunkban is a Kihívás Napján való részvételre készülnek. A városi rendezvény
fővendége Növényi Norbert sportoló. Mindenkit felkért a rendezvényeken való részvételre.
Izsó Csaba képviselő az április 22-i, Föld Napja alkalmából szervezett városi szemétgyűjtési akcióról
szólt pár szót. A város életében fontos a környezettudatos gondolkodásmód kialakítása. A város nagy
területén, több civil szervezet, a Városháza dolgozói vettek részt. 180-nál több felnőtt és 1250
gyermek nagy sikerrel vett részt az akcióban. A tevékenység lezárásaként mindenki egy tál babgulyást
kapott a Dreher étteremben. Minden év április 22-én szeretnék megrendezni ezt a tevékenységet.
Természetesen sok olyan helyen is végeztek szemétgyűjtést, ahol egyébként az üzletek
tulajdonosainak lenne kötelezettsége a szemét összeszedése. Továbbra is a lakosokban a
környezettudatos gondolkodás kialakítását szem előtt tartva szervezik a programokat, és ösztönzik a
szelektív hulladékgyűjtés mindennapos tevékenységét.
Szabó Balázsné képviselő asszony, tájékoztatásul elmondta, a múlt héten volt az első tárgyalás a
szemétlerakó teleppel kapcsolatban. Érintettként tud róla, viszont mint képviselő tesz megjegyzést és
kér választ Dr. Csorba Csaba jegyzőtől, arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzatot képviselő
ügyvédnő nem tett érdemi észrevételt a keresettel kapcsolatban. A bírói észrevételt azzal indokolta,
hogy nem kapta meg a keresetlevél mellékleteit, így a szakmai véleményeket sem. Kérdezte, igaz-e,
hogy nem kapta meg az említett iratokat, ha nem kapta meg akkor mi az oka. Ha megkapta, akkor
jegyző úr tudott-e róla, miért hivatkozott erre az ügyvédnő. Véleménye szerint bármelyik eset valós,
mindegyik felháborító.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta a jogi képviseletről is a kilenc érintett önkormányzat
döntött. A Békés Megyei Bíróság keresetére vonatkozóan a város egyéb jogi ügyeiben is eljáró jogi
képviselőt kereste fel Várfi András polgármester úrral és Szujó Zsolt városüzemeltetési
osztályvezetővel együtt Budapesten. CD-re kimásolva adták át az ingatlanok szakmai véleményezését,
valamint az iratok felsorolását. A jogi képviselet ellátásáról az ügyvéd dönt. A per képviselete az
ügyvéd dolga, a lényeges kérdéseket, a szükséges tájékoztatást megteszi az ügyvéd. A kereset jogcíme
kártalanítás és kártérítés, mely az ügy során tisztázódik. Az ügyiratokat az ügyvédi irodának átadták,
melyet szükség esetén tanúkkal is igazolni tud.
Szabó Balázsné képviselő megköszönte a választ jegyző úrnak.
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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: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István 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, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
134/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 248/2007. (VII. 26.), 17/2008. (I. 31.), 27/2008. (I. 31.),
30/2008. (I. 31.), 59/2008. (II. 28.), 71/2008. (II. 28.), 73/2008. (II. 28.), 77/2008. (II. 28.), 80/2008. (II.
28.), 88/2008. (II. 28.), 104/2008. (III. 27.), 112/2008. (III. 27.) és a 121/2008. (III. 27.) Kt. számú

határozatok végrehajtásáról készült jelentést elfogadta.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról
Várfi András polgármester a pénzügyi bizottság elnökének részvétele hiányában megkérte Illés János
képviselőt a napirendi pont ismertetésére.
Illés János képviselő tájékoztatásul elmondta, a költségvetési helyzetben tovább szűkültek a
lehetőségek. Az állami normatív támogatások a város létszáma miatt is tovább csökkentek. Egyelőre
hitel felvétele nélkül gazdálkodott a város. Múlt év végen 1 milliárd forint összegű kötvény
kibocsátása mellett döntött a képviselő-testület.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e a hozzászólás, kérdés.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselő-testület tagjait a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített
többségű szavazat szükséges.
A képviselő-testület tagjai 15 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István
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, Várfi András
igen]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2008. (IV. 28.) Gye. Kt. rendeletét
a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
82. § alapján a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Képviselő-testület a 4/2007. (II. 26.) Gye. Kt rendelettel elfogadott 2007. évi
költségvetésének zárszámadását 3.131.726 E Ft bevétellel és 2.716.981 E Ft kiadással jóváhagyja.
2. § A bevételek 3.131.726 E Ft teljesítését forrásonként az 1. számú melléklet tartalmazza.
3. § A kiadások főösszegén belül a működési kiadások összege függő tételek nélkül 2.473.660 E Ft,
címenként, alcímenként és előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint.
4. § Az önkormányzati felújítások összege 26.314 E Ft részletezése a 3. számú melléklet alapján.
5. § Az önkormányzat felhalmozási és egyéb kiadása 216.252 E Ft, címenként, alcímenként a 4.
számú mellékletben részletezve. Az összes felhalmozási kiadáson belül az egyes beruházásokhoz
kapcsolódó teljesítések összegét a Képviselő-testület a 4 . számú melléklet szerint jóváhagyja.
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6. § Az önkormányzat 2007. december 31.-én meglévő fejlesztési hitel állományának alakulását a 7.
számú melléklet részletezi.
7. § Az önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának felső határát, melyet
2007. évben 258.512 E Ft-ban állapít meg, a 8. számú melléklet tartalmazza.
8. § Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete által intézményenként jóváhagyott és teljesített
létszámadatokat a 9. számú melléklet tartalmazza.
9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2007. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, és
annak teljesítését a 10. számú melléklet tartalmazza.
10. § A Képviselő-testület több éves kihatással járó fejlesztési döntésének évenkénti megvalósítási
ütemét a 11. számú melléklet mutatja.
11. § A Képviselő-testület Gyomaendrőd Város 2007. évi költségvetési végrehajtásról szóló
Egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát és eredménykimutatását a 12.
melléklet szerint elfogadja. A mellékletet a könyvvizsgálói hitelesítéssel, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 92/a. § (1) bekezdés alapján a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönybe
közzé kell tenni.
12. § Az önkormányzat 2007. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 13. számú melléklet
tartalmazza, mely vagyont az intézményi mérlegadatok összesített adatai alapján 12.052.833 E Ft-ban
állapítja meg.
13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatokról
készített kimutatást a 14. számú melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 15.
számú melléklet tartalmazza.
15. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2007. évi közvetett támogatásait a 16. számú
melléklet mutatja be.
16. § A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű
kimutatását és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozatát a 17. számú melléklet tartalmazza.
17. § A Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű
kimutatását és a Német Kisebbségi Önkormányzat határozatát a 18. számú melléklet tartalmazza.
18. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évben képződött pénzmaradványát önálló
költségvetési szervenként a 19. számú mellékletben a következő részletezéssel hagyja jóvá.
6. cím 1. alcím: Kis Bálint Általános Iskola 18.595 E Ft
6. cím 2. alcím: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 7.077 E Ft
6. cím 3. alcím: Kner Imre Gimnázium 12.345 E Ft
7. cím : Városi Egészségügyi Intézmény 23.939 E Ft
8. cím : Városi Gondozási Központ 2.393 E Ft
11.cím : Polgármesteri Hivatal
345.055 E Ft, mely tartalmazza a normatív támogatás
elszámolásából adódó 1.450 E Ft visszafizetési kötelezettség összegét.
Összesen: 409.404 E Ft
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Kis Bálint Általános Iskola 2.-E Ft összegű szabad
pénzeszközét a Képviselő-testület az intézménynél hagyja. A Képviselő-testület a Polgármesteri
Hivatal szabad pénzeszközét – 33.118 E Ft - a 2008. évi tartalékba helyezi.
19. § Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Városi Gondozási Központnál a
pénzeszköz átadásoknál mutatkozó 362 E Ft többlet kiadást, melyet az intézmény a pénzmaradvány
felhasználással kapcsolatosan a pénzforgalom nélküli kiadásokból finanszírozott. Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Városi Egészségügyi Intézménynél a munkaadót
terhelő járulékok kiadásoknál jelentkező 327.-EFt összegű túllépést, melyet a dologi kiadásokból
finanszírozott az intézmény.
Záró rendelkezések
20. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2008. április
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző
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E rendelet 2008. április hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. április 28.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
2. Napirendi pont
Megvalósíthatósági tanulmánytervekre forrás kijelölése
Várfi András polgármester ismételten Illés János képviselőt kérte meg a napirend ismertetésére.
Illés János képviselő elmondta, a képviselő-testület határozati javaslatban rendelkezett az
élményfürdő megvalósíthatósági tanulmánytervének elkészítésére. Három ajánlattevő közül az Apprétor Kft. ajánlatát fogadta el és szerződéskötésre került sor. Az Ybl Kft-vel a korábbi jó kapcsolat
alapján kötöttek szerződést. A polgármester úr korábbi elmondása alapján a terv elkészítését már
készre is jelentette az Ap-prétor Kft. A forrással ekkor még nem volt megjelölve, az Ybl Kft.
kifizetésére a pénzmaradványt az Ap-prétor Kft. kifizetésére a tartalékba helyezett kötvényeket
nevezte meg. A pénzügyi bizottság mindkét esetben a pénzmaradványt jelölte meg. Megjegyezte a
pénzmaradvánnyal is óvatosan kell bánni, a kötvényt pedig megfelelő célokra felhasználni.
Hangya Lajosné képviselő asszony megkérdezte, az Ybl Kft. által készített tervet melyik bizottság
látta, vagy fogja látni. Az Ap-prétor Kft. terveit látta, de kíváncsi a másikra is. Az engedélyezési terv
mennyibe fog kerülni.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy az Ybl Kft. által készített tanulmánytervet is
meg fogják ismerni, az önkormányzat hiánypótlásra kérte fel a céget, számszaki adatok frissítésére
vonatkozóan. Célszerűnek tartja együttesen tárgyalni. A szempontok eltérnek egymástól. Az Ap-prétor
Kft. által készíttetett terv nagyobb körű. A május 5-i rendkívüli ülésen bemutatásra kerülő tervek után
mindkét tervet összehasonlítják. Lényeges a hely kijelölése a megvalósításra vonatkozóan. A
megbízások összegében is nagy különbség van a tervek eltérő célja miatt. A májusi képviselő-testületi
ülésen tárgyalásra kerülnek a tervek.
Várfi András polgármester hozzáfűzte még, hogy a tervdokumentációkról való tárgyalások során fog
kiderülni milyen összegekről lesz szó. Lehetőség lesz a megvitatásra, és a város turisztikailag
vonzóbbá tételéről való döntésre.
További hozzászólás hiányában felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt a határozati javaslat felolvasására.
Dr. Csorba Csaba jegyző a határozati javaslatot ismertette a jelenlevőkkel.
Várfi András polgármester felkérte a képviselő-testület tagjait a forráskijelölésről szóló határozatról
való szavazásra.
A képviselők a határozati javaslatot 15 igen szavazattal elfogadták és az alábbi határozatot hozták:
[Babos László igen, Béres János igen, Csányi István 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, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
135/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a 82/2008.(II.28.)
Gye.Kt. határozatban foglaltakra is az „Élményfürdő project” megvalósíthatósági tanulmány
készítésére vonatkozó jelentést tudomásul veszi.
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A Képviselő-testület az Ybl Kft-vel és az Ap-prétor Kft-vel megkötött szerződésekben
meghatározott pénzügyi ellenszolgáltatások fedezetéül a 2007. évi szabad pénzmaradványt
jelöli ki. A fedezet kijelöléssel kapcsolatos határozat alapján a költségvetési rendeletmódosítást a soron következő testületi ülésre kell előterjeszteni.
Határidő: 2008. május 30.
Felelős: Várfi András polgármester és dr. Csorba Csaba jegyző
3. Napirendi pont
Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése a Bajcsy Zs. út és a Semmelweis utca között
Várfi András polgármester felkért a Városfenntartó bizottság elnökét a napirendi pont ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a Bajcsy Zsilinszky és a Semmelweis út között a Fő út között
kerékpárút létesítésének megvalósítására egy pályázatot nyújt be az Önkormányzat május 14-i. A
pályázat pénzügyi részét ismertette melyet az előterjesztés részletesen tartalmaz. A 20 millió forintos
önerő forrásának első része az eredeti költségvetésből a második része a fel nem használt kötvényből
lett kijelölve.
Várfi András polgármester fontosnak tartja ennek a kerékpárútnak a megvalósítása. Bejelentette még,
hogy a Selyem úti útpályázat nyert, mely 45 millió forintos beruházás, így végig portalanított út lesz.
Nyert még a közkincs, néprajzhoz köthető pályázat, 8 millió forintos beruházás.
További hozzászólás hiányában felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző a határozati javaslatot ismertette.
Várfi András polgármester felkérte a képviselő-testület tagjait a pályázat benyújtásáról szóló
határozatról való szavazásra.
A képviselők a határozati javaslatot 15 igen szavazattal elfogadták és az alábbi határozatot hozták:
[Babos László igen, Béres János igen, Csányi István 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, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
136/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium „Közlekedésbiztonsági kerékpárutak építésének/tervezésének támogatására”
meghirdetett pályázati felhívásra, a Bajcsy Zs. út és a Semmelweis utca között kerékpárút
építése érdekében.
A beruházás összköltsége (100 %):
Igényelt támogatás (80 %):
Saját erő (20 %):

104.211,- EFt
83.369,- EFt
20.842,- EFt

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a saját erőt, 20.842,- E Ft-ot, a 2008. évi
költségvetéséből biztosítja. A város 2008. évi eredeti költségvetésében a szükséges saját erő
csak részben került megtervezésre, a meg nem tervezett 14.428,- E Ft forrásaként a 2008. évi
tartalékban elhelyezett „kötvény fel nem használt része” kerül kijelölésre.
A fedezet kijelöléssel kapcsolatos határozat alapján a költségvetési rendelet-módosítást a
soron következő testületi ülésre kell előterjeszteni.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. május 14.
Várfi András polgármester
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4. Napirendi pont
A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Illés János képviselőt a 2008. évi költségvetési rendelet
módosításáról szóló előterjesztés ismertetésére.
Illés János képviselő röviden elmondta, a 2008. évi első negyedéves képviselő-testületi döntések
kerületek beépítésre a 2008. évi költségvetési rendeletbe. Ennek módosításáról szól az előterjesztés.
Várfi András polgármester megkérdezet van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselő-testület tagjait a 2008. évi költségvetési rendelet
módosításáról való szavazásra. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített
többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István 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, Várfi András
igen]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2008. (IV. 28.) Gye. Kt. rendeletét
a 2008. évi költségvetésről szóló 9/2008. (II. 29.) Gye. Kt. rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.
30.) Korm. rendelet 51–53. §–a alapján a 2008. évi költségvetésről szóló 9/2008. (II. 29.) Gye. Kt.
rendelet (a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A KT rendelet 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 3.159.214.-E Ft-ra módosul, részletezve
az 1. számú melléklet szerint.
2. § A KT rendelet 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.455.278 E Ft-ra
növekedik, részletezve a 2. számú mellékletben.
3. § A KT rendelet 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege
395.791 E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 359.402 E Ftra, a felhalmozási célú pénzeszközátadás 22.522 E Ft-ra változik. Feladatonként részletezve a 4.
számú melléklet tartalmazza.
4. § A KT rendelet 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 1.318.226 E Ft-ra módosul, a
tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
5. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2008. első félévi
beszámolóban szerepeltetni kell.
Gyomaendrőd, 2008. április
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2008. április hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. április 28.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
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5. Napirendi pont
SZMSZ módosítása kockázat elemzés bevezetése
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsnét, az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi bizottság elnökét a napirend ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottság elnök tájékoztatóul elmondta, hogy az SZMSZ módosítását az tette
szükségessé, hogy a képviselő-testület döntései befolyással vannak az önkormányzat költségvetésére,
mely a település életét is meghatározza. A kitűzött célok megvalósulását gátló tényezők elemzését
jelenti, a folyamatot, a hivatali dolgozók munkáját valamint a testületi ülés anyagát megnöveli. Ennek
ellenére fontos, a színvonalas munkához, a megalapozott döntés meghozatalához. Javasolja az
ügyrendi bizottság az előterjesztések ilyen módon történő kiegészítésének elfogadását.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e a napirendi ponthoz hozzászólás, kérdés.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket az SZMSZ módosításáról szóló rendeletről való
szavazásra. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van
szükség.
A képviselő- testület 15 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István 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, Várfi András
igen]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2008. (IV. 28.) Gye. Kt. rendeletét
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT
rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 18.§ (1)
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályairól szóló 7/1991.(IX.19.) KT. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § A rendelet 14. § (3) bek. a) pontja negyedik francia bekezdését követően – a hatályos francia
bekezdések változatlansága mellett - kiegészül a következő rendelkezéssel:
„- az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos döntést megalapozó előterjesztésben ismertetni kell a
határozati javaslat elfogadásával járó kockázatokat, a kockázati tényezők meghatározását, azok
bekövetkezéséből eredő hatások felbecsülését, a kockázati tényezőkre történő reagálást.”
2. § A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Gyomaendrőd, 2008. április
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2008. április hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. április 28.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
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6. 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 a napirend ismertetésére felkérte a Humánpolitikai Bizottság elnökét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök röviden elmondta, hogy az ÁFA törvény változásait követve
módosul a rendelet. A nyersanyagköltségeknél az ÁFA felszámolására nem kerül sor, mivel minden
étkező gyermek esetén újra nettó értéken kell számolni, mert visszaigényelhetővé válik az ÁFA
összege.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés észrevétel.
A napirendi ponttal kapcsolatban nem volt észrevétel, kérdés, ezért a rendelet módosításáról való
szavazásra kérte fel a képviselőket. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített
többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület tagjai 15 igen szavazattal megalkották: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István
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, Várfi András
igen]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2008. (IV. 28.) 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. § (1) E rendelet 2008. május 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a 13/2008. (III. 31.) Gye. Kt.
rendelet hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2008. április
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2008. április hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. április 28.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
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1. számú melléklet a 18/2008. (IV. 28.) Gye. Kt. rendelethez
Oktatási intézmények élelmezési nyersanyagköltsége korcsoportonként
adatok forintban
Korcsoport Egész napi Részétkezés
Nyersanyagköltség részletekre bontva
és
Összesen:
Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
intézmény
Óvoda
237,54,148,35,4-6 éves
Általános
302,67,179,56,Iskola
7-10 éves
Kollégium
445,302,53,67,179,56,7-10 éves
Általános
327,67,204,56,Iskola
11-14 éves
Kollégium
490,327,61,67,204,56,11-14 éves
Középiskola
183,15-23 éves
Kollégium
425,100,183,15-23
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

Vacsora
-

90,-

102,142,-

-

7. Napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 36/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása
Várfi András polgármester ismét Hangya Lajosné bizottságelnököt kérte fel a napirendi pont
ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök ismét az ÁFA törvény módosításaira hivatkozva mondta el a
rendelet módosításának szükségességét. A szociális étkezés térítési díját újra 20% ÁFA értéken
megnövelve kell számítani.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért a képviselőket a napirendi pontban leírt módosításról
való szavazásra. Felhívta a képviselők figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű
szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi
István 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, Várfi
András igen]
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2008. (IV. 28.) Gye. Kt. rendeletét
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 36/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)
bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 36/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelet (a
továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 2/a. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § E rendelet 2008. május 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az 5/2008. (II. 1.) Gye. Kt. rendelet 2.
§-a hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2008. április
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2008. április hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. április 28.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
1. számú melléklet a 19/2008. (IV. 28.) Gye. Kt. rendelethez
A Térségi Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjai 2008. május 1-től
Ellátás
2008.évi napi
2008.évi havi
Étkezés (szoc.étk.)
360,- Ft+ 20% Áfa/fő
Idősek Klubja
-reggeli
183,- Ft/fő
-ebéd
483,- Ft/fő
-reggeli, ebéd
666,- Ft/fő
Rózsakert Esély Klub
-reggeli
183,- Ft/fő
-ebéd
483,- Ft/fő
-reggeli, ebéd
666,- Ft/fő
Őszi Napsugár Idősek Otthona
emeltszintű ellátás
Mirhóháti u. 8.
2.657,- Ft/nap/fő
79.710,- Ft/hó/fő
Idősek Otthona 1-2 ágyas,
előteres, önálló vizesblokkos
szoba
2.107,- Ft/nap/fő
63.210,- Ft/hó/fő
Őszikék - Mirhóháti 1-5.
2.107,- Ft/nap/fő
63.210,- Ft/hó/fő
Rózsakert – Blaha u. 2-6.
Idősek Otthona
Őszikék - Mirhóháti u. 1-5.
2.007,- Ft/nap/fő
60.210,- Ft/hó/fő
Rózsakert – Blaha u. 2-6.
2.007,- ft/nap/fő
60.210,- Ft/hó/fő
Idősek Átmeneti Otthona
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Blaha u. 2-6.
Szent Imre Idősek Otthona
Kondorosi u. 1.
Házi segítségnyújtás óradíja
Ebéd házhozszállítás intézményi
térítési
díja,
a
házi
segítségnyújtás óradíja alapján
(15 perc)
Támogató szolgálat
Személyi segítés óra díja
Szállítási díj

2.007,- Ft/nap/fő

60.210,- Ft/hó/fő

1.843 Ft/nap/fő
200,- Ft/óra
50,- Ft/adag

55.290 Ft/hó/fő
-

200,- Ft/óra
40,- Ft/km

-

8. Napirendi pont
Vihar okozta károk enyhítése
Várfi András polgármester a vihar okozta károk enyhítéséről szóló napirend ismertetésére felkérte a
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági bizottság elnökét, Izsó Csabát.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a március 1-én óriási vihar csapott be településünkre, mely
során összesen 23 lakóingatlanban okozott kárt. Ezek közül 8-nak nem volt semmiféle biztosítása az
ingatlanra. A tulajdonosoknak az önkormányzat kamatmentes, visszafizetendő támogatást biztosít,
melynek felhasználását számlával igazolni kell.
Putnoki László képviselő megkérdezte, az elutasított kérelmek esetén van-e lehetőség jogorvoslatra.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, természetesen van, amennyiben a kárt szenvedett
ingatlan tulajdonosa a szakértői bizottság döntésével nem ért egyet van lehetőség jogorvoslati
eljárásra. Meg kívánta jegyezni, hogy a káresemények rögzítésre kerültek, fényképfelvételek
készültek, a beterjesztett rendelet-tervezet a 2006. évi belvízi védekezés kapcsán született, melynek
csak csekély része kerülne most módosításra.
Várfi András polgármester kiegészítésként elmondta, hogy a rendelet mellékletét képező Támogatási
szerződés első pontja kiegészül a támogatás visszafizetésének határideje 12 hónap szöveggel, valamint
a visszafizetés esedékessége a támogatási szerződés megkötését követő hónaptól esedékes. A 6.
pontban a tulajdonos kötelezi magát, hogy a helyreállítási munkálatokat legkésőbb 2008. augusztus
31-ig elvégzi.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelet módosításáról való szavazásra.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi
István 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, Várfi
András igen]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2008. (IV. 28.) Gye. Kt. rendeletét
az ár és belvíz sújtotta lakóépületek újraépítéséhez és felújításához nyújtandó önkormányzati
támogatásról szóló 14/2006. (VI. 9.) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.
évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésében és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.)
Korm. rendelet 23. §-ban biztosított hatáskörében eljárva, a településen 2006. évben kialakult
rendkívüli ár és belvíz, valamint a 2008-ban a vihar által a személyi tulajdonú lakásokban okozott
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károk enyhítése céljából, továbbá az ezen ok miatt veszélybe került lakhatási feltételek biztosítása
érdekében a következő rendeletet alkotja:
1. § A 14/2006. (VI.9.) KT rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. § (1) bekezdés helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
A rendelet hatálya kiterjed azokra a személyekre, akiknek az ár vagy belvíz, rendkívüli időjárás,
vihar Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén található a káresemény bekövetkeztekor a
kérelmező által lakott lakóházban kárt okozott, és a lakhatását vagy a lakóház helyreállítását e
támogatás nélkül nem képes megoldani.
2. § A Rendelet 8. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A támogatás igénybevételére vonatkozó megállapodást e rendelet 1, 2, 3, és 4. sz. melléklete
szerinti szerződés tervezet szerint Gyomaendrőd Város Polgármestere köti meg.”
3. § A rendelet 4. számú mellékleteként e rendelet 1. számú mellékletével egészül ki.
4. § E rendelet 2008. május 1. napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2008. április
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2008. április hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. április 28.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
1.

számú melléklet a 20/2008. (IV. 28.) Gye. Kt. rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel.: (66) 386-122
Üi.sz.:
VI.«üisz»/2008.
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
Mely létrejött Gyomaendrőd Város Polgármestere (Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz.), valamint
Alulírott «névadat» Gyomaendrőd,
alatti lakosú, lakóházat helyreállító között az alábbi feltételek
mellett:
1.)
Gyomaendrőd Város polgármestere a 7/ 2003. (III. 31.) KT. rendelet, a 14/2006. (VI.9.) KT rendelet alapján, a
Gyomaendrőd,
u. sz. hrsz. alatti lakóház vihar okozta károsodása helyreállításához «összeg»,- Ft, azaz:
«azaz» forint visszatérítendő támogatási összeget nyújt. A támogatás visszafizetési határideje: 12 hónap.
A törlesztése támogatási szerződés megkötését követő hónaptól esedékes.
2.)
A támogatás folyósítása a helyreállítási munkákról benyújtott számla és a megkötött szerződés alapján történik.
3.)
Az építésügyi hatóság, vagy a műszaki ellenőr a számla, a szerződés valódiságát, valamint a helyreállítási
munkák menetét folyamatosan ellenőrzi. Az ellenőrzések során a támogatott köteles tevékenyen, segítő módon
közreműködni.
4.)
A támogatási összegnek rendeltetéstől eltérő felhasználása, vagy az elszámolási kötelezettség elmulasztása
esetén, a már folyósított összeget 30 (harminc) napon belül egy összegben vissza kell fizetni Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának 53200125-11062402 számú költségvetési elszámolási számlájára.
5.)
Tudomásul veszem, hogy a megítélt támogatási összeg folyósítása részletekben, számla, szerződés alapján
történik, s hogy a helyreállítási munkákat a 3.) pontban meghatározott személyek, szervek ellenőrizhetik.
6.)

191

Kötelezem magamat arra, hogy a helyreállítási munkákat 2008. év. 08. hó 31. napjáig elvégzem, és az azt követő
15 (tizenöt) napon belül a támogatási összeggel elszámolok. Tudomásul veszem, hogy amennyiben ezen
kötelezettségemet elmulasztanám, a hivatal a 4.) pontban meghatározott visszafizetésre kötelez.
7.)
Alulírott támogatott a fentieket tudomásul veszem és hozzájárulok a jelen szerződésben az általam közölt
személyes és különleges adataimnak felvételéhez és ezen adatok kezeléséhez.
Tudomásul veszem, hogy jelen eljárás kérelmemre indult, így adatszolgáltatásom önkéntes, az adatok kezelése
hozzájárulásomon alapul.
8.)
A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk-ban, az 1993. évi III. tv-ben, és a 7/2003. (III. 31.) KT
rendeletben foglaltak az irányadóak,
A szerződést átolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratunkkal mindenben egyezőt aláírjuk.
Gyomaendrőd, 2008. ……………….
Várfi András
Polgármester

9. Napirendi pont
Helyi járatú autóbusz közlekedés ellátására vonatkozó rendelet módosítása, valamint a
közszolgáltatási szerződés jóváhagyása
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csaba bizottság elnököt a napirend ismertetésére.
Izsó Csaba bizottság elnök röviden elmondta, a képviselő-testület márciusban döntött arról, hogy két
pályázó közül a Mobilbusz Közlekedési Kft-t hirdeti ki győztesnek. A szerződés megkötésre sor
került, azonban a tevékenységet a cég a képviselő-testületi döntést követően 2008. május elsejétől
kezdi meg. Ismertette még a menetjegyek, bérletek árait.
Putnoki László képviselő mivel közszolgáltatási szerződésről van szó, rákérdezett ki volt a jogi
szakértő a szerződés megkötésekor.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, a szerződést többen véleményezték. Az
önkormányzattal kapcsolatban lévő ügyvédi iroda, a hivatal és a szerződést kötő másik fél. Nem tér el
a korábban érvényben lévő szerződéstől.
Várfi András polgármester elmondta még, hogy a szolgáltató kiadott menetrendjét is megtalálják az
előterjesztésben, ennek betartására kéri a szolgáltatót.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
További hozzászólás hiányában a felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselők a helyi autóbusz közlekedésre vonatkozó szerződés megkötéséről szóló határozatot 15
igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, az alábbi határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen,
Csányi István 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, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
137/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi járatú autóbusz közlekedésre vonatkozó
közszolgáltatási szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés
Mobilbusz Kft.-vel történő megkötésére.
Határidő: 2008. április 30.
Felelős: Várfi András polgármester
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Ezt követően a Polgármester kérte a képviselőket, hogy döntsenek a helyi járatú autóbusz közlekedés
ellátásáról szóló rendelet módosításáról, melyben a 2008. május 1. napjától érvényes menetdíjak
kerülnek leszabályozásra. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotására minősített többségű
szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi
István 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, Várfi
András igen]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2008. (IV. 28.) Gye. Kt. rendeletét
a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III. 29.) KT
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII tv. 7. §ban kapott felhatalmazás alapján a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól
szóló többször módosított 4/1991. (III. 29.) KT rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az
alábbiakban rendelkezik:
1. § A „R.” 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
Záró rendelkezés
2. § E rendelet 2008. május 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 46/2007. (XII. 27.) KT rendelet
hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2008. április
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2008. április hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. április 28.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
1. számú melléklet a 21/2008. (IV. 28.) Gye. Kt. rendelethez
A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállításért járó menetdíj
- teljes árú havi bérlet 2150 Ft
- kedvezményes havi bérlet 400 Ft
- vonaljegy 90 Ft
Az árak a 20 % ÁFA-t tartalmazzák.
10. Napirendi pont
Összefoglaló jelentés a 2007. évben végzett belső ellenőrzésekről
Várfi András polgármester felkérte Illés János pénzügy bizottsági tagot a napirend rövid
ismertetésére.
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Illés János képviselő elmondta, a város Önkormányzata 2007. évben a Békési Kistérségi Társulási
Irodát bízta meg a belső ellenőrzés végrehajtására. Az ellenőrzés megtörtént, a feltárt hibák kijavítása
megtörtént. A költségvetési intézmények ellenőrzése során a belső ellenőr megtette észrevételeit és
javaslatait.
Putnoki László képviselő az anyagot áttekintve kéri, hogy fontolják meg és a hiányosság elkerülése
végett a jövőben jobban figyeljenek oda. Példának elmondta, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál a
használatbavételi engedély hiányát.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Egyéb hozzászólás hiányában elmondta, a képviselő úr intelmére továbbiakban megpróbálnak még
jobban figyelni. Felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselők a 2007. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést 15 igen szavazattal elfogadták, és a
következő határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István 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, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
138/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. évi belső ellenőrzéseiről
szóló összefoglaló jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Likvid pénzeszköz-és kockázatkezelési szabályzatának
megalkotása
Várfi András polgármester felkérte ismét Illés Jánost a tájékoztatásra.
Illés János képviselő elmondta, nagyon fontos a kötvénykibocsátásnál az árfolyam figyelése. Az
Önkormányzatnak van tanácsadó cége, lekötött pénzeszköze, melynek egyenlege pozitív.
Putnoki László képviselő hozzászólásában megjegyezte, először itt említik a kötvényt úgy, mint
adósság állomány. Szeretné tudni, kik azok a szakemberek, akik e felett döntenek, valamint a
képviselő-testület döntési jogosultságát sem látja feltüntetve.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, az önkormányzat megfelelő szakemberei a kötvénnyel
kapcsolatos döntések meghozatalához egyrészt külső szakértőkből áll, másrészt két könyvvizsgáló
szakértő véleményét is kérték. Valamint a pénzügyi osztály és a városüzemeltetési osztály vezetője is
megfelelő végzettségekkel rendelkezik a döntésekhez.
Az ellenőrzési lehetőség a képviselő-testület részéről már a szabályzatban meghatározásra kerültek. A
lejegyzésről és a felhasználásáról tételesen el kell számolni. A folyamatokkal és szabályzatokkal
biztosítottá válik a képviselő-testület ellenőrzési jogköre.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e további észrevétel, hozzászólás.
További kérdés hiányában felkérte a képviselő-testület tagjait a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselők 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a szabályzatot elfogadták, és az alábbi
határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István 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 tartózkodás, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
139/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja a
(kötvény)adósság-állomány kezelése rendszerével összefüggő „Likvid pénzeszköz- és
kockázatkezelési szabályzat”-ot.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Békés megyei Vízművek Zrt. 2008. évre vonatkozó vízterhelési díjának jóváhagyása
Várfi András polgármester az előterjesztés ismertetésére felkért Izsó Csabát a Városfenntartó
bizottság elnökét.
Izsó Csaba bizottság elnök elmondta, a Békés megyei Vízművek Zrt. 2008. évi vízterhelési díja nem
összekeverendő a talajterhelési díjjal. A talajterhelési díjat a gerincvezeték mellett lakók, de arra nem
rákötött ingatlanok tulajdonosainak kell fizetni. A vízterhelési díjat minden vizet használó
állampolgárnak fizetni kell. Ezt eddig a Vízmű fizette, ezután átterheli a fogyasztókra. Lakossági
fogyasztás esetén 3,9 Ft/m3 + ÁFA díjat jelent.
Hangya Lajosné képviselő asszony kérdezte, azon településrészeken, ahol nincs
szennyvízcsatornázás ott is kell-e fizetni ezt a díjat. Például a Bánomkerti részen lakók esetében.
Szabó Balázsné képviselő asszony javasolta, hogy a hivatal a témával kapcsolatban jelentessen meg
egy cikket a vízterhelési díj fogalmáról a lakosság tájékoztatása céljából.
Illés János képviselő adónak minősíti ezt a díjat. A korábbi ivóvíz mértékének megszavazása után, ez
a díj úgy tűnik, újabb terhet ró a lakosságra, kérdés, hogy ez még meddig és milyen formában
fokozható.
Szujó Zsolt osztályvezető tájékoztatóul elmondta a víz- és talajterhelési díjról 2003-ban hozott
rendeletet az országgyűlés. A szennyező fizet elve szerint, valamelyik díjat mindenképpen kell fizetni
minden fogyasztónak. Évek óta külön álló átfutó tételként jelenik meg a számlán is.
Várfi András polgármester hozzáfűzte, ha valóban egy környezetvédelmi alapba gyűlik ez az összeg,
akkor legalább helyes felhasználása lesz az összegnek.
Dr. Csorba Csaba jegyző megerősítésként elmondta, hogy a díj felhasználását törvény szabályozza.
Környezetvédelmi célú beruházásokra lehet felhasználni, például önkormányzatot érintő
szennyvíztisztító telepek létrehozására, felújítására.
Rácz Imre képviselő hozzáfűzte, a vízterhelési díj nem csak a vezetékes vízre vonatkozik, a saját
rendszerben felhasznált vízkivételre, felhasználásra is.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselő-testület tagjait a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Czibulka György igen, Hangya Lajosné
nem, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre nem, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József
igen, Putnoki László tartózkodás, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
140/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Zrt. által végzett
szolgáltatások tekintetében a 2008. május 1.-től érvényesíteni kívánt vízterhelési díjakat az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
Lakossági fogyasztó:
3,90 Ft/m3 + ÁFA
Önkormányzati fogyasztó:
3,90 Ft/m3 + ÁFA
Hatósági díjas fogyasztó:
5,90 Ft/m3 + ÁFA
Szippantott szennyvíz:
8,80 Ft/m3 + ÁFA
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
Számvevői jelentésre készített intézkedési terv végrehajtása
Várfi András polgármester felkérte jegyző urat a napirend ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatásul elmondta, az Állami Számvevőszék elfogadta a határozatot
korábban. Az ÁSZ az alábbi feladatokat határozta a polgármester, valamint jegyző részére. Egyrészt a
leltározási, pénzügyi elszámolásokat. A szabályzatokat át kellett dolgozni. A képviselők előtt szerepel
az összefoglaló jelentés. Az ÁSZ vizsgálatáról készült jelentés és a reagálás a város honlapján
megtalálható. Összességében a feltárt hibákat csekély vagy kis mértékűnek minősítette az ÁSZ, ezért
fegyelmi felelősségre vonást, vagy egyéb más intézkedést nem kezdeményeztek.
Várfi András polgármester megkérdezte van- e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában a képviselőket felkérte a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselők 15 igen szavazattal elfogadták a beszámolót és az alábbi határozatot hozták: [Babos László
igen, Béres János igen, Csányi István 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, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
141/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Állami Számvevőszék
számvevői jelentésére készített Intézkedési Terv végrehajtásáról szóló beszámolót.
2./
Gyomaendrőd Város Önkormányzata elfogadja a Körös-szögi Kistérség belső ellenőrzési
vezetője által készített és a Többcélú Társulás által jóváhagyott 2005-2009. évekre vonatkozó
stratégiai tervet.
Határidő:

azonnal

14. Napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft 2007. évi mérlegbeszámolója, az ügyvezető igazgatót megillető
céljutalom kifizetésének engedélyezése
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csaba bizottság elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Izsó Csaba bizottság elnök tájékoztatta a jelenlevőket az előterjesztésről. A Gyomaszolg Ipari Park
Kft. 2007. évi beszámolóját a Városfenntartó bizottság áprilisi ülésén megtárgyalás után elfogadta. A
Kft. eredményesen működött, adózás utáni jövedelme 4 millió forinttal nőtt. Az ipari parkba két
befektetővel sikerült szerződést kötni. Javasolta elfogadásra a képviselő-testület részére.
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Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző javasolta módosító indítvány hiányában a határozati javaslat elfogadását. A
határozati javaslatot ismertette.
Várfi András polgármester megköszönte jegyző úrnak az ismertetést. További hozzászólás hiányában
a határozati javaslatról való szavazásra kérte fel a képviselőket.
A határozati javaslatot a képviselők 15 igen szavazattal egyhangúlag megszavazták és az alábbi
határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István 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, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
142/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
1.) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2007.
évről szóló mérlegbeszámolóját. A Kft. 2007. évi adózott eredménye: 24.270 eFt.
2.) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2007 évben
képződött nyereségét nem vonja el. A mérleg szerinti adózott eredményt a társaság
eredménytartalék képzésére használhatja fel.
3.) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. Felügyelő
Bizottsága javaslatát elfogadva jóváhagyja az ügyvezető igazgatót megillető 2007 évi 2 havi
munkabérnek megfelelő céljutalmat.
A 2007 évre jóváhagyott céljutalom feltételei szerint az előzetes mérlegadatok alapján az 1
havi munkabérnek megfelelő összeg 2007. évben kifizetésre került.
4.) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaszolg Ipari Park
Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2006. évi IV. törvény 30. §
(5) bekezdése alapján igazolja, hogy Fábián Lajos ügyvezető a 2007 évi beszámolási
időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért
részére a felmentvényt megadja.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester
15. Napirendi pont
Gyomaközszolg Kft. 2007. évi beszámolója
Várfi András polgármester szintén Izsó Csabát kérte fel a napirend ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök röviden elmondta, a Gyomaközszolg Kft. 2007. évben volt az első egész
éve. Eredményesen működött, a város területén a hulladékgyűjtését végzi. A bizottsági ülésen
elhangzott beszámolót szintén elfogadta a bizottság és javasolja elfogadásra.
Dr. Csorba Csaba jegyző ismertette a határozati javaslatot.
Várfi András polgármester megköszönte a határozati javaslat ismertetését. További hozzászólás
hiányában felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadásáról szóló határozatról való szavazásra.
A képviselő-testület tagjai a beszámolót 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István 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, Várfi András igen]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
143/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
1.)
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaközszolg Kft. 2007. évről szóló
beszámolóját.
2.)
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaközszolg Kft. 2007 évben képződött
nyereségét nem vonja el. A mérleg szerinti adózott eredményt a társaság eredménytartalék
képzésére használhatja fel.
3.)
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaközszolg Kft. társaság
alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdése
alapján igazolja, hogy Fábián Lajos ügyvezető a 2007 évi beszámolási időszakban munkáját a
társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt
megadja.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester
16. Napirendi pont
Tájékoztató a hulladékszállítási díj bevezetésének tapasztalatairól
Várfi András polgármester Izsó Csaba bizottsági elnököt kérte fel a napirendről való tájékoztatásra.
Izsó Csaba bizottság elnök elmondta, a hulladékszállítási díj 2008 évben került bevezetésre a város
területén. Ennek kapcsán szerzett tapasztalatok alapján a város lakosságának nagyobb része megértette
miről van szól. Kisebb hányada még a részletekkel nincs tisztában. Idővel a rendszer működni fog. A
hulladékszállítási díjat nyár végén felülvizsgálja a képviselő-testület, alapdíj fizetésével kapcsolatban.
Hangya Lajosné képviselő asszony véleménye szerint április hónap volt a tanuló idő. Nem volt a
kezdet zökkenőmentes. Az említett alapdíjat, úgy gondolja, nem kellene ebben az évben követni.
Többet veszít a város az illegális hulladéklerakások miatt.
Izsó Csaba képviselő a díjtételek módosításakor a díjtételek összeállításáról beszélt, amivel az
önkormányzat élhet.
Dr. Csorba Csaba jegyző az előzményeket ismertetve elmondta, az önkormányzat által alapított céget
kellett létrehozni, melynek bevétele az adott tevékenység végrehajtásából kell megvalósulni. Azt
jelenti a Gyomaközszolg Kft. más tevékenységből nem származhat az árbevétele, nagyon korlátozott.
A kieső bevételeket az önkormányzatnak ki kell egészíteni. Ezért kell a tevékenységéből származó
díjbevételt megvizsgálni.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában megkérte a
határozati javaslat ismertetésére Dr. Csorba Csaba jegyzőt.
Dr. Csorba Csaba jegyző az előterjesztésnek megfelelően ismertette a határozati javaslatot.
Várfi András polgármester megköszönte az ismertetést. Felkérte a képviselőket a beszámolóról szóló
határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselők a beszámolót 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi határozatot
hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István 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, Várfi András igen]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
144/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a hulladékszállítás bevezetésével kapcsolatos I.
negyedéves beszámolót elfogadja. A hulladékszállítási díj önkormányzatot terhelő mértékét az
I. negyedévben a Képviselő-testület 12.188.880,-Ft-ban határozza meg, mely összeg
kifizetését a Gyomaközszolg Kft. részére a költségvetés működési kiadásaiban meghatározott
hulladékszállítás terhére jóváhagyja.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2007. évi beszámolója, 2008. évi üzleti és marketing terve
Várfi András polgármester felkérte a Városfenntartó bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Izsó Csaba bizottság elnök elmondta, a Liget Fürdő Kft. áprilisi Felügyelő Bizottsági ülésén a
beszámolót elfogadta. A beszámolóból a marketingtervet hiányolták a képviselők. Egyébként
elfogadták.
Csányi István alpolgármester elmondta, hogy a marketing terv korábban elkészült, ami több évre szól,
ezért itt nem is kell feltüntetni. Akit érdekel, az igazgatónő tud rá válaszolni. A beszámolóban szereplő
pénzügyi adatokat ismertette. A belépőjegyek árainak csekély mértékű emelése nem éri el a más
fürdők általi emelés mértékét. Nagyobb beruházásban jelenleg nem gondolkodik a Kft. a már
korábban ismertetett élményfürdő-beruházási tervek miatt. Komfortfokozó beruházásokat terveznek.
A fürdő területén szolgáltatást nyújtók bérleti díjának egységesítésére tettek lépéseket, mely pár
nappal ezelőtt megvalósulni látszik.
Illés János képviselő először megkérdezte jegyző úrtól a felmentvény fogalmát, majd kéri vissza a
szót.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, a tárgyalt időszakban a tulajdonosi képviseletnek
megfelelően működött és hozta meg döntéseit az ügyvezető.
Illés János képviselő megköszönte a választ. Megkérdezte Szabados Krisztina 2008. május 31-én
lejáró megbízatásával kapcsolatban előterjesztés lesz-e, miért nincs a mostani testületi anyagban.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, a Liget Fürdő Kft. ügyvezetői állásának betöltését az
önkormányzat kétféleképpen rendezheti. Pályázatot ír ki, vagy megbízással tölti be az ügyvezetői
tisztséget. A pályázat kiírására nem áll rendelkezésre elég idő. Korábbi döntés alapján megbízással
kerül betöltésre a tisztség. Természetesen a felmentvény az egy adott időszak értékelésére alkalmas,
ami azt jelenti, hogy a társaság érdekeinek megfelelően járt el az igazgató.
Illés János képviselő a válasz azon részét nem fogadta el, hogy nincs elég idő a pályázat kiírására,
mert korábban volt csak nem tették meg.
Várfi András polgármester válaszolt képviselő úr előbbi felvetésére. Mivel nagymértékű
fürdőberuházás előtt áll a város, ezért nem írtak ki pályázatot. Valamint az önkormányzatok kft-k,
illetve vagyontárgyak részvénytársaságba való kiszervezését fontolóra veszik. Ennek alapján most
további egy évre megbízzák a jelenlegi ügyvezetőt, azt követően a pályázatot is kiírják.
A fürdő a kettős könyvelés szabályai szerint működik, nem helyes egyéb szempontok alapján elemezni
az eredményeket.
Cséffai János könyvvizsgáló véleménye szerint más városok működésével összehasonlítva jobb.
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Várfi András polgármester felhívta az ügyvezető figyelmét, hogy a marketing tervet a következő
testületi ülésre nyújtsa be. Megkérte jegyző urat a módosítást figyelembe véve foglalja össze a
határozati javaslatot.
Dr. Csorba Csaba jegyző a hozzászólásokra is figyelemmel a beterjesztett határozati javaslatot egy 3.
ponttal javasolta kiegészíteni, amely szerint a képviselő-testület felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy
a 2008. évi májusi testületi ülésre a társaság 2008. évi üzleti és marketing tervét terjessze elő.
Hozzátette még, hogy a tulajdonosnak jogában áll a mérlegbeszámoló elfogadása után is üzleti tervet

készíteni.” A testület a határozat elfogadásáról egyszerű többséggel dönt.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket a jegyző út által ismertetett határozati javaslatról való döntésre.
A képviselő-testület a határozatot 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Czibulka György igen, Hangya Lajosné
igen, Illés János tartózkodás,, 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, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
145/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
1.)
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2007.
évről szóló beszámolóját.
2.)
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Liget Fürdő
Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2006. évi IV. törvény 30. §
(5) bekezdése alapján igazolja, hogy Szabados Krisztina megbízott ügyvezető a 2007 évi
beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva
végezte, ezért részére a felmentvényt megadja.
3.)
A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a 2008. évi májusi testületi ülésre a
társaság 2008. évi üzleti és marketingtervét terjessze elő.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester
18. Napirendi pont
Szennyvíztisztító telep fejlesztésével kapcsolatos beruházás megindítása
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csabát, a Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság elnökét ismertesse a napirendi pont lényegét.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, az ügy kapcsán olyan súlyos problémával állunk szembe, ami
hosszú távú gondolkodásra sarkalja a képviselő-testületet. A bizottság ülésén jelen voltak azok az
ügyben érintett szakemberek, akik tájékoztatást adtak arról, milyen állapotban is van jelenleg a
szennyvíztisztító telep. A Békés Mérnök Kft. részéről jelen volt Mochnács Pál ügyvezető igazgató és a
Békés Megyei Vízművek Zrt. helyi üzemmérnökségének vezetője Krizsán György. Mindketten
hangsúlyozták, hogy a város szennyvíztisztító telep erősen elavult és leamortizálódott. A telep
kapacitása jelenleg 2800 m3/nap, ami egy ilyen nagyságrendű városnál már nem jelent biztonsági
tartalékot. A telep az 1990 –es évek elején épült, 2004-ben került felújításra, de technológiai felújításra
nem került sor. Régi, iszapos technológiával dolgozik, ami a téli időszakban erősen szennyezi a
környezetünket, jóval a határérték fölött teljesít, ami jelentős környezetvédelmi bírságfizetést jelent. A
teleppel együtt kell vizsgálni a város szennyvízrendszerét is, aminek nagy része szintén elavult.
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A betoncsövek már nem zárják el a víz útját, ezért belvizes időszakban a belvíz beszivárog a
rendszerbe, ezáltal többlet mennyiség jelenik meg a szennyvíztisztító telepen, amit az már nem bír
elviselni jelen állapotába. A szakemberek számítása szerint, ha nem változtatnunk a telep állapotán,
úgy 2009-ben 1.230 e Ft-ot, 2010-ben már közel 2 millió Ft bírságot kell fizetni, ami az évek folyamán
csak emelkedni fog. 2016-ban már közel 26 millió Ft bírságra számíthatunk. Mindezek alapján felül
kell vizsgálni, hogy mi legyen a teleppel, el kell dönteni, milyen formába állunk neki ennek a nem kis
kihívásnak. Az elkövetkező évekre betervezett beruházások, az ipari parkba betelepülő vállalkozások,
mind-mind nagy szennyvízkibocsátót fognak jelenteni, így telep jelenlegi 2300 m3/nap befogadó
kapacitása már nem lesz elegendő, minimum meg kell duplázni a befogadás nagyságát.
A szakemberek elmondása szerint a beruházás 15-20 % önerővel, 80-85 % megnyerhető pályázati
pénzzel megvalósítható lenne. Összegszerűen ez 1-1.5 milliárd Ft-os beruházást jelentene, amiből egy
teljesen új szennyvíztisztító telepet tudnának építeni. A jelenlegi telep felújítása már nem lehetséges.
A megjelent pályázati kiírás szerint a pályázat kétfordulós, az első forduló a projekt előkészítése,
majd, ha ezen a fordulón túl jut a pályázat részt vehet a második, megvalósítási szakaszon.
Összegezve: komoly döntés előtt áll az önkormányzat, ugyanis, ha nem lépnek a telep felújítása
ügyében, úgy éves szinten 25 millió Ft csak a bírság, amit ki kell fizetni.
Dr. Kovács Béla képviselő megjegyezte, a határozati javaslat a telep felújítására vonatkozó beruházás
támogatásáról szól. A szakemberek elmondása szerint, viszont a telep felújítása már nem lehetséges.
Mi lesz a meglévő telep sorsa, elbontják, annak helyén, vagy egész más helyen építik az új telepet. Mit
fog ez jelenteni a környezet számára.
Izsó Csaba bizottsági elnök reagálva hangsúlyozta, a szakemberek szerint gazdaságosan a telep már
nem felújítható. Hogy mi lesz a jelenlegi telep sorsa, nem tudja.
Szujó Zsolt osztályvezető a pályázatot illetően elmondta, azt kell látni, hogy az első szakaszban
kizárólag az előkészületi munkákra lehet pályázni. Pontosan nem ismert a technológia, műszaki
tartalom, hogy mi fog a második fordulóba bekerülni. Az a technológia, amivel a jelenlegi telep
működik, a létesítményei leromlott állapotúak, így nem biztos, hogy felhasználhatóak egy új,
fejlettebb technológiájú telep működtetésére. Tehát az első fordulós eredményes pályázat során kell
dönteni, hogy mi az a technológia, volumen, ami bekerülhet majd a megvalósítási szakaszba. Ezt most
előre meghatározni, nagyon nehéz, de vélhetően a meglévő létesítmény nagy része már nem lesz
alkalmas az új technológiának a bevezetésére.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, most csak arról dönthetünk, hogy meg kell oldani az
elkövetkező időben a város szennyvíz gondját, mivel a jelenlegi állapotú teleppel ez nem megoldható.
Hangya Lajosné bizottsági elnök számára meglepő, hogy ilyen nagy gondok vannak a
szennyvíztisztító kapcsán, annál is inkább mivel mindössze 15 éve annak, hogy ez a jelenlegi telep
megépült. Ez a beruházás az önkormányzatnak annyiban lesz jó, hogy azt követően nem kell bírságot
fizetni, viszont a vízműnek ez többletbevételt fog jelenteni, mert a szennyvízdíjat ő szedi be. Ezért
nem értette, hogy miért nekünk kell ezt a beruházást megvalósítani, mikor a vízművek az üzemeltető,
ők fognak ebből nyereséget szedni. Ugyanakkor nagyon magasnak tartotta a beruházási költséget,
miért nem építettek 15 évvel ezelőtt olyat, aminek a technológiája ma is jó lenne.
Dr. Palya József képviselő hangsúlyozta, a döntés során azért arra is legyenek figyelemmel, hogy a
telep mostani működése erősen bírságolt, a szennyezettség foka olyan, hogy a jelenlegi normáknak
nem felel meg. Hosszú távon ez a telep sem a kapacitását tekintve, sem pedig technológiailag nem lesz
alkalmas a működésre, a bírság nagysága pedig évről évre több lesz.
Dr. Csorba Csaba jegyző a hozzászólásokra reagálva hangsúlyozta, 1994-ben nem egy új, hanem egy
felújított telep került átadásra. Akkor a felújítást szükséges volt elvégezni, mivel a megindult
szennyvízberuházás követően a befogadásra kerülő szennyvíz mennyisége lényegesen meghaladta
volna azt a kapacitást, amivel a régi telep rendelkezett. Mára azonban az egyre szigorodó eu-s normák,
határértékek a jelenlegi telepen már nem biztosíthatóak. Tehát, ahhoz, hogy ne legyen bírságolt a
telep, a technológián változtatni kell. Ez azonban, egy hosszabb folyamat, mint a pályáztatási
eljárásból is látható 2011-2013 között zárul le.
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Ezt követően lehet hozzákezdeni a szennyvíztisztító megvalósításához. Addigra viszont ezek a
határértékek tovább változnak, szigorodnak, így ahhoz, hogy akkor működő képes legyen a telep,
szükséges a technológián változtatni.
További problémát jelent még, hogy bár a bekötött ingatlanok száma jelentősen már nem fog
emelkedni, de bízhatunk abba, hogy az ipari park teljes terjedelmében megkezdi majd a működését,
ami további szennyvízkibocsátással járhat. Tehát ahhoz, hogy a befogadásra ezek a vállalkozások az
engedélyt megkapják, a telep kapacitását javítani kell.
Ez a beruházás lehetőséget biztosítana még olyan hálózati rekonstrukciós feladatok ellátására, amelyre
egyébként az önkormányzatnak nincs meg a lehetősége. Fontos lenne továbbá ez a beruházás azért is,
mert a belvíz kizárása is csak így oldható meg.
Kétségkívül igaz, hogy a telep üzemeltetését, a díj beszedését a Vízmű Zrt végzi, ez a telep azonban
egy önkormányzati műtárgy, aminek a létrehozása, és üzemeltetése önkormányzati feladat. Az, hogy
az önkormányzat ezt a feladatot átadja egy önkormányzati többségi tulajdonban lévő Zrt-nek, még
nem jelenti attól a felelősségtől való szabadulást, hogy magának a telepnek a létrehozása
mindenképpen önkormányzati feladat.
Tudni kell továbbá azt is, hogy ahhoz, hogy Gyomaendrődön jelentősen nem emelkedett a szennyvíz
ártalmatlanítási díj, nagy jelentősége van annak, hogy az önkormányzat a szennyvízberuházást
elvégezte. Tehát az üzemeltetési költségek egyrészt úgy csökkenthetőek, hogy a vezetékrendszer
rendben van, másrészt az ártalmatlanítást végző mű is rendben működik. Ez viszont ismét arra a
problémára hívja fel a figyelmet, hogy igen is rendbe kell tenni a szennyvíztisztító művet. Az más
kérdés, hogy a Vízmű Zrt. hogyan tud részt venni ebben a beruházásban. Nem kell ugyanis
megfeledkezni arról, hogy a vezetékrendszer kiépítését 5 %-os támogatást nyújtott, ami a beruházás
költségét nézve már jelentős.
Összegezve: az igaz, hogy most dönt ennek a folyamatnak az elindításáról a testület, de ez jelentősen
2013-ban és azt követően jelent tényleges megvalósulási eredményt. Tehát ezt a hosszabb, több
cikluson átnyúló folyamatot meg kellene indítani ahhoz, hogy az uniós és hazai források megnyíljanak
az önkormányzat számára.
Izsó Csaba bizottsági elnök kiegészítésként elmondta még, hogy a Vízművek Zrt. tájékoztatása szerint
a közeljövőben a szennyvízrendszer teljes átmosását fogják elvégezni, melynek során a rendszer
kamerás átvizsgálását is elvégzik. Ennek eredményeként értékelést tudnak majd nyújtani a város
szennyvízrendszerének helyzetéről, állapotáról, amelynek ismertében majd tájékoztatást fog adni a
képviselő-testület számára.
Várfi András polgármester egyéb hozzászólás hiányában lezárta a témát, és felkérte Dr. Csorba
Csaba jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző felolvasta a határozati javaslatot, amely szerint a képviselő-testület
támogatja a városi szennyvíztisztító telep felújítására vonatkozó beruházás megindítását és
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges előkészítő munkálatok elvégzésére.
A képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné
tartózkodás, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya
József igen, Putnoki László tartózkodás, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
146/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a városi szennyvíztisztító telep felújítására
vonatkozó beruházás megindítását és felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges előkészítő munkálatok elvégzésére.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
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19. Napirendi pont
Beszámoló a 2008. évi alapokra beérkezett pályázatok elbírálásáról, alapítványok részére
támogatás megállapítása
Várfi András polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét, majd Szabó
Balázsnét az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökét
ismertessék a napirendi pontot.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a bizottság az ifjúsági és a sportalapra beérkezett
pályázatokról döntött, illetve az alapítványok esetében javaslatot tettek a támogatás összegére. Az
ifjúsági alapra 16 pályázat érkezett, 900.000 Ft volt a felosztható pénzösszeg. A támogatást
hagyományos nyári táborok, városi szintű programok gyermekek részére, és intézmények belső
rendezvényeinek megtartására nyújtották. Az elosztásnál figyelemmel voltak arra, hogy azok az
intézmények, amelyek több alapra adtak be pályázatot, az intézmények rangsorába ugyanannyi pénzt
kapjanak.
A sportalapra 16 pályázat érkezett, az elosztható pénzösszeg 13.800 e Ft. A sportegyesületek előzetes
megbeszélésén nem született megegyezés, a 16 egyesületből, 8 volt jelen. Az egyezség mindössze
annyi volt, hogy ugyanannyi támogatást kapjanak, mint tavaly, ugyanakkor a tenisz klub magasabb
összegű támogatásával egyetértettek. Mivel az idei évben 2 millió Ft-al kevesebb volt a felosztható
pénzösszeg, mint tavaly, így ugyanannyit nem tudtak felosztani. A támogatást az egyesületek két
félévre elosztva kapják meg. A futballcsapatok vonatkozásában elég nehéz volt a döntés, végül
sikerült egyezségre jutni, a két csapat összesen 6 millió Ft-ot kapott, mely az összes felosztható keretet
nézve, igen jó arány. Persze tisztában vannak azzal, hogy a két csapat működéséhez ez a pénzt nem
elegendő. A többi pályázó vonatkozásában próbálták a rangjának megfelelően kezelni azokat a
sportágakat, ahol gyerekek sportolnak, mint a Körös kajak SE, és a Judo Klub stb. A
táncsportegyesületek a színvonalukhoz képest több támogatást is megérdemelnének, de sajnos nincs rá
keret.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság a civilszervezetek támogatási alapra benyújtott 42 db pályázatot bírálta el.
A felosztható támogatás 9.900 e Ft volt, melyből a kötött felhasználású támogatás 3.366 e Ft, a
pályázható támogatás 6.534 e Ft. Az alapítványok esetében a bizottság egy pályázatot utasított el, mert
az elmúlt évben a kapott támogatásról nem a pályázati kiírásnak megfelelően számoltak el.
Összességében a szűkös pénzügyi lehetőségek ellenére igyekeztek azt úgy felosztani, hogy
mindenkinek jusson, próbálták a szervezeteket valamilyen szinten támogatni.
Putnoki László képviselő hangsúlyozta, a maga részéről nem tudott egyetérteni azzal, hogy például
egy háromnapos rendezvényre csak 50 e Ft támogatást adjanak, ugyanakkor egy délutános
foglalkoztatás 30 e Ft támogatást kap.
Dezsőné Rau Katalin hozzászólásában elmondta, több éve figyelemmel kíséri az önkormányzat által
nyújtott támogatásokat. Tisztában van azzal, hogy a költségvetési források egyre inkább kimerülőben
vannak, egyre kevesebbet tudnak ilyen címen a gyermekeknek, az ifjúsági és civil szervezeteknek
támogatásként nyújtani. Ennek ellenére elgondolkodtató, az egyes alapokra pályázható összegek
nagysága, a köztük lévő különbség. A gyerekeinkre, az ifjúságra 900 e Ft, a sportra közel 14 millió Ft,
a kultúrára 2.1 millió Ft, egyéb civil szervezetekre 4.300 e Ft.
Véleménye szerint elgondolkodtató a sport alap felosztása, hiszen abban a városban, ahol a
költségvetés egyre szűkösebb, és egyre kevésbé tudnak értelmes célokat támogatni, ott megfontolás
tárgyává kéne tenni a futball Gyoma és Endrőd elkülönült működtetését. Ez a 6 millió Ft ugyanis a
sportalapra felosztható összegnek majdnem a fele, ami a működési kiadásokra nagyon kevés. A mai
viszonyok között az elsődleges szempont a túlélés. A kevés bevételt a működési költségek ésszerű
felhasználásával lehet ellensúlyozni. Ezzel nem a sportot akarja bántani, nem sportellenes, szereti, ha a
gyerekek ésszerű helyen töltik a szabadidejüket, de megítélése szerint a kultúra területén is vannak
olyan szervezetek, amelyek több támogatást is megérdemelnének, nagyon kevés az a 2 millió Ft, amit
a kultúra támogatására fordítanak a városban.
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Szeretné, ha a képviselő-testület a jövőben megfontoltabban, talán egy kicsit igazságosabban és
racionálisabban osztaná fel ezeket a pénzeket.
Várfi András polgármester egyetértett azzal, hogy valamennyi területen kevés a felosztható pénz
mértéke, természetesen más forrásokból is támogatáshoz lehet jutni. Véleménye szerint azonban az
egyes területeket nem lehet külön választani egymástól, mert azért mindenki, mindenhol jelen lehet.
Mint ahogy a bizottsági elnökök is elmondták, az egyes szervezetek, magánszemélyek vonatkozásában
a bizottságok döntöttek a támogatás mértékéről, míg az alapítványok esetében javaslatot tettek a
Képviselő-testület.
Felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt összegezze a határozati javaslatot.
Dr. Csorba Csaba jegyző felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a bizottságok által megállapított
támogatásokról szóló kimutatás a www.gyomaendrod.hu megtekinthető. Az államháztartási törvény
szabályai szerint az alapítványok részére csak a képviselő-testület állapíthat meg támogatást, a
bizottságok erre vonatkozóan javaslatot terjesztettek a testület elé. A támogatásban részesített civil
szervezeteknek beszámolási kötelezettségük van a támogatás felhasználásáról, a támogatási
szerződésben foglaltak szerint.
Ezt követően ismertette a bizottságok által az egyes alapítványok részére javasolt támogatási
összegeket.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú,15 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatokat
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István 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, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
147/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hangya Lajosné a
Humánpolitikai Bizottság elnökének beszámolóját a 2008. évi Ifjúsági-, és Sport- alap
felhasználásáról elfogadja.
Határidő:
azonnal
II.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján a 2008.
évi 900 ezer Ft összegű Ifjúsági alapból az 1. számú mellékletben szereplő táblázatban az
alapítványokat az elnyert támogatás-oszlopban szereplő összegekben támogatja. Utasítja a
Humánpolitikai Osztályt, hogy a támogatást megállapító határozat minta alapján a pályázat
eredményéről a nyertes alapítványokat május 15.-ig értesítse
Az elutasított pályázó alapítványokat az elutasító határozat minta alapján értesítse ki a
megadott határidőig.
Egyidejűleg utasítja Várfi András polgármestert hogy a 4. számú melléklet szerinti támogatási
szerződést kösse meg.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős:
Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó
III.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján a 2008.
évi 13.800 ezer Ft Sport alapból a 2. számú mellékletben szereplő táblázatban az
alapítványokat az elnyert támogatás-oszlopban szereplő összegekben támogatja. Utasítja a
Humánpolitikai Osztályt, hogy a támogatást megállapító határozat minta alapján a pályázat
eredményéről a nyertes alapítványokat május 15.-ig értesítse
Az elutasított pályázó alapítványokat az elutasító határozat minta alapján értesítse ki a
megadott határidőig.
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Egyidejűleg utasítja Várfi András polgármestert hogy a 4. számú melléklet szerinti támogatási
szerződést kösse meg.
Határidő:
Felelős:

2008. május 15.
Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
148/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete - a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján –
értesíti
Selyem úti Óvodáért Alapítvány
Gyomaendrőd, Selyem u. 101. sz. alatti pályázót,
hogy az "Ifjúsági alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2008. évben 80.000.-Ft azaz
nyolcvanezer 00/100 forint támogatást nyújt a IX. Ovi Olimpia megrendezéséhez.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi), és a támogatást csak a
szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra – használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2009. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
149/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján –
értesíti
Templárius Alapítvány
Gyomaendrőd, Martos F. u. 5. sz. alatti pályázót,
hogy az "Ifjúsági alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2008. évben 80.000.-Ft azaz
nyolcvanezer 00/100 forint támogatást nyújt a fiatalok részére szervezett Egészségnap
megszervezéséhez: bérköltséghez, étkeztetéshez.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi), és a támogatást csak a
szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2009. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
150/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti
„Gól-Suli” Alapítvány
Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 20/B/6. pályázót,
hogy az "Sport alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2008. évben 300.000.-Ft azaz
háromszázezer 00/100 forint támogatást nyújt a területi bajnokságon való részvétel
költségeihez: sporteszköz, sportruházat beszerzéshez, edzők díjazásához, terembérleti
díjakhoz.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell.

205

A támogatás felhasználásáról írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia
(pénzügyi és szakmai), és a támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott
célokra – magánszemély esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása, szakmai beszámoló nyújtása: 2009.
január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
151/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata

I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Balázsné az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökének beszámolóját a
2008. évi Civil alap felhasználásáról elfogadja.
Határidő: azonnal
II.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján a 2008. évi 6.534. ezer Ft Civilszervezetek
támogatási alapból a 3. számú melléklet szerinti táblázatban az alapítványokat az elnyert
támogatás-oszlopban szereplő összegekben támogatja. Utasítja a Humánpolitikai Osztályt,
hogy a támogatást megállapító határozat minta alapján a pályázat eredményéről a nyertes
alapítványokat május 15.-ig értesítse
Az elutasított pályázó alapítványokat az elutasító határozat minta alapján értesítse ki a
megadott határidőig.
Egyidejűleg utasítja Várfi András polgármestert hogy a 4. számú melléklet szerinti támogatási
szerződést kösse meg.
Határidő:
Felelős:

2008. május 15.
Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
152/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján értesíti
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági
Oktatási és Képzési Alapítvány
Gyomaendrőd, Hősök u. 40. sz alatti pályázót,
hogy az "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2008. évben
500.000 Ft azaz ötszázezer 00/100 forint támogatást nyújt a X. Gyomaendrődi Nemzetközi
Sajt és Túrófesztivál szervezésének, lebonyolításának költségeihez.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és 100.000.-Ft támogatási
összeg felett szakmai), és a támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott
célokra – magánszemély esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2009. január 31.
a pályázó
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
153/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján értesíti
Suttyomba Alapítvány
Gyomaendrőd, Endrődi u. 18. sz. alatti pályázót,
hogy a "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2008. évben
300.000.-Ft azaz háromszázezer 00/100 forint támogatást nyújt a VII. Suttyomba Népzenei
Fesztivál megrendezési költségeihez.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és 100.000.-Ft támogatási
összeg felett szakmai), és a támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott
célokra – magánszemély esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2009. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
154/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján értesíti
Gyomaendrődi Motoros Alapítvány
Gyomaendrőd, Erkel u. 2. pályázót,
hogy a "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2008. évben
150.000.-Ft
azaz egyszázötvenezer 00/100 forint támogatást nyújt a Nemzetközi
Motorostalálkozó megrendezési költségeihez: bérleti díjak, hirdetési költségek, rendőri
biztosítás, szerzői jogdíjak finanszírozásához.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és 100.000.-Ft támogatási
összeg felett szakmai), és a támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott
célokra – magánszemély esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2009. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
155/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján értesíti
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
Gyomaendrőd, Kossuth u. 9. sz. alatti pályázót,
a "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2008. évben 669.000.Ft azaz hatszázhatvankilencezer 00/100 forint támogatást nyújt különböző fesztiválokon való
fellépéshez: termebérleti díjak, zenekari díj, utazási költségek fellépő ruhák beszerzési
költségeihez.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell.
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A támogatás felhasználásáról írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia
(pénzügyi és 100.000.-Ft támogatási összeg felett szakmai), és a támogatást csak a szervezet
létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2009. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
156/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján értesíti
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. A/B/2. sz. alatti pályázót,
a "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2008. évben 100.000.Ft azaz egyszázezer 00/100 forint támogatást nyújt rendezvényeken való részvétel
költségeihez, kották vásárlásához, utazási költségekhez, fellépő ruhák vásárlásához,
vendégművészek meghívásához, meghívók készítéséhez.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és 100.000.-Ft támogatási
összeg felett szakmai), és a támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott
célokra – magánszemély esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2009. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
157/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján értesíti
A Rózsahegyi Kálmán Diákjaiért Alapítvány
Gyomaendrőd, Népliget u. 2. sz. alatti pályázót
a "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2008. évben 100.000.Ft azaz egyszázezer 00/100 forint támogatást nyújt a Pilznoi testvériskolai kapcsolat
költségeihez: tanulók utazási költségeihez, étkezéshez, belépő jegyek költségeihez.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és 100.000.-Ft támogatási
összeg felett szakmai), és a támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott
célokra – magánszemély esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2009. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
158/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján értesíti
A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola a Gyermekekért Alapítvány
Gyomaendrőd, Fő u. 181. sz. alatti pályázót
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a "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2008. évben 100.000.Ft azaz egyszázezer 00/100 forint támogatást nyújt a nagyenyedi testvériskolai
csereüdültetés költségeihez.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és 100.000.-Ft támogatási
összeg felett szakmai), és a támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott
célokra – magánszemély esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2009. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
159/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján értesíti
Tulipános Óvodáért Alapítvány
Gyomaendrőd, Polyákhalmi u. 1. sz. alatti pályázót
a "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2008. évben 60.000.Ft azaz hatvanezer 00/100 forint támogatást nyújt az Óvodai Gyermeknap
megrendezéséhez: a Somvirág együttes fellépési díjának költségeire.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és 100.000.-Ft támogatási
összeg felett szakmai), és a támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott
célokra – magánszemély esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2009. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
160/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján értesíti
Gyomaendrőd Társastánc Mozgalmáért Alapítvány
Gyomaendrőd, Áchim u. 1/1. sz. alatti pályázót
a "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2008. évben 80.000.Ft azaz nyolcvanezer 00/100 forint támogatást nyújt nyári tánctábor megrendezéséhez.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és 100.000.-Ft támogatási
összeg felett szakmai), és a támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott
célokra – magánszemély esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2009. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
161/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján értesíti
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Hallható Hang Alapítvány
Gyomaendrőd, Kisréti u. 27. sz. alatti pályázót,
a "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2008. évben 50.000.Ft azaz ötvenezer 00/100 forint támogatást nyújt a zeneiskola gyermek kamarakórusának
fejlesztésére, nevezési díjakra, útiköltségek fedezetére.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és 100.000.-Ft támogatási
összeg felett szakmai), és a támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott
célokra – magánszemély esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2009. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
162/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján értesíti
Öregszőlői Gyermekekért Alapítvány
Gyomaendrőd, Blaha u. 21. sz. alatti pályázót
a "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2008. évben 40.000.Ft azaz negyvenezer 00/100 forint támogatást nyújt az Alapítvány tőkéjének
gyarapításához.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és 100.000.-Ft támogatási
összeg felett szakmai), és a támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott
célokra – magánszemély esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2009. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
163/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján értesíti
Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz. alatti pályázót
a "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2008. évben 60.000.Ft azaz hatvanezer 00/100 forint támogatást nyújt kulturális rendezvények belépőjegyeinek
megvásárlásához.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és 100.000.-Ft támogatási
összeg felett szakmai), és a támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott
célokra – magánszemély esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2009. január 31.
a pályázó
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
164/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti
Gyomaendrődi Siketekért és Nagyothallókért Alapítvány
Gyomaendrőd, Sugár u. 103. sz. alatti pályázót,
hogy a 2008. évi "Civil szervezetek támogatási alapra benyújtott pályázatát forráshiány miatt
támogatásban nem részesíti.
Határidő:

azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
165/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján értesíti
Barátság Sport Egyesületért Közhasznú Alapítvány
Gyomaendrőd, Népliget u. 1.sz. alatti pályázót
a "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2008. évben 20.000.Ft azaz húszezer 00/100 forint támogatást nyújt a sportversenyeken résztvevő csapatok
díjazásához.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és 100.000.-Ft támogatási
összeg felett szakmai), és a támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott
célokra – magánszemély esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2009. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
166/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján értesíti
Honismereti Alapítvány
Gyomaendrőd, Endrődi u. 21. sz. alatti pályázót
a "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2008. évben 40.000.Ft azaz negyvenezer 00/100 forint támogatást nyújt az állami anyakönyvek számítógépes
feldolgozásának költségeihez.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és 100.000.-Ft támogatási
összeg felett szakmai), és a támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott
célokra – magánszemély esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2009. január 31.
a pályázó
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
167/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján értesíti
Endrődi Szent Imre Egyházközségért Közhasznú Alapítvány
Gyomaendrőd, Fő u. 1. sz. alatti pályázót
a "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2008. évben 50.000.Ft azaz ötvenezer 00/100 forint támogatást nyújt a temetők takarítására alkalmazottak
bérének támogatásához.
A pályázó A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell
kötnie, ahol a szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás
felhasználásáról írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és 100.000.Ft támogatási összeg felett szakmai), és a támogatást csak a szervezet létesítő okiratában
meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában meghatározott célokra használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2009. január 31.
a pályázó
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
168/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján értesíti
Közalapítvány Gyomaendrőd, Város Közgyűjteményeiért
Gyomaendrőd, Kossuth u. 11. sz. alatti pályázót
a "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2008. évben 600.000.Ft azaz hatszázezer 00/100 forint támogatást nyújt az időszaki kiállításainak költségeihez,
füstérzékelők és biztonsági rács költségeihez, 2 db Vidovszky festmény keretének
restaurálásához, Bula Teréz Corini könyvének nyomdai előkészítéséhez.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és 100.000.-Ft támogatási
összeg felett szakmai), és a támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott
célokra – magánszemély esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2009. január 31.
a pályázó

20. Napirendi pont
Beszámoló az Idegenforgalmi Alapra benyújtott pályázatok elbírálásáról, alapítvány részére
támogatás megállapítása
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsné bizottsági elnököt, az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökét ismertesse az előterjesztést.
Czibulka György képviselő bejelentette személyes érintettségét, kérte a döntéshozatalból való
kizárását.
Várfi András polgármester figyelemmel a bejelentésre, kérte a képviselőket döntsenek a képviselő
kizárásáról. A kizárásról a képviselő-testület vita nélkül határoz. A döntés meghozatalához minősített
többségű szavazatra van szükség.
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A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen,
Czibulka György nem szavazatott, Csányi István 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, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
169/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Czibulka György képviselőt kizárja a „beszámoló az
Idegenforgalmi Alapra benyújtott pályázatok elbírálásáról, alapítvány részére támogatás
megállapítása” tárgyú előterjesztés döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a bizottság a képviselő-testülettől kapott hatáskörében
eljárva döntött az idegenforgalmi alapra benyújtott pályázatokról. Az alapra elkülönített összeg 3.100
e Ft volt, melynek 90 %-a - 2.790 e Ft- a felosztható keret összeg, céltartalék pedig 310.000 Ft. A kiírt
pályázatra összesen 5 pályázat érkezett, amely igen kevésnek mondható. A pályázatok elbírálása során
a bizottság próbálta figyelembe venni, hogy melyek azok pályázók, akik leginkább a pályázat céljának
megfelelően állították össze pályázataikat.
Röviden a pályázatokról:
A Fazekasi Vadásztársaság 400.000 Ft támogatást igényelt, a bizottság által megítélt támogatás
333.000 Ft.
Irimiás Róbert egyéni vállalkozó, a Telekparti Szabadidős és Lovaspark üzemeltetője 2.250 e Ft
támogatást igényelt, a megítélt támogatás 890.000 Ft.
A Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesülete a Varga Lajos emlékverseny újbóli megrendezésére,
turisztikai vonzerőt jelentő program hagyományteremtésére kért 267.000 Ft összegű támogatást. A
bizottság megítélése szerint ez a cél nem illeszkedik az idegenforgalomi alap célrendszeréhez ezért a
pályázó kérelmét elutasította.
A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért alapítvány pályázó részére a támogatás
megítélése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A bizottság 1 millió Ft összegű támogatás
megállapítását javasolja.
Krizsán Tibor őstermelő az öregszőlő határában található szilváskert bemutatására, a szilvából
készített házias tájjellegű ételek kínálására, e szabadtéri programok helyszínének kialakítására kért 1
millió Ft támogatást. A városban jelenleg nincs olyan hagyomány, amely a tájjellegű ételekkel
kapcsolatos turisztikai vendéglátáshoz kapcsolódna, ezért is értékelte a bizottság pozitívan a pályázó
ilyen irányú kezdeményezését. Az igényelt 500.000 Ft-os támogatással szemben a bizottság 292.000
Ft támogatást ítélt meg.
Kérte a képviselő-testületet, hogy a bizottság beszámolóját a megítélt támogatásokról fogadják el,
illetve az alapítvány esetében a javasolt támogatást hagyják jóvá.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, amellett, hogy egyetért a Kis Bálint Általános Iskola
Sportegyesület pályázó által megfogalmazott célkitűzéssel, támogatja a kérelem elutasítását, mert az
idegenforgalmi alap létrehozásának elsődlegesen az volt a célja, hogy olyan turisztikai kínálatot
nyújtsanak, amivel vonzzák az idelátogatókat, növelik számukra a kínálatot. Természetesen más
forrásból biztosításra kerül a Varga Lajos emlékverseny megrendezéséhez szükséges összeg.
Bejelentette továbbá, hogy a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért pályázatában
megfogalmazott cél okafogyottá vált, mivel a motormúzeum kapuinak megnyitására nem kerülhet sor,
mert a múzeum tulajdonosa, a Soczó család elzárkózott ettől. Elmondásuk szerint a következő évben
ők maguk szeretnék megnyitni, de jelenleg még nem állnak készen erre. Ennek alapján a bizottság
által javasolta 1 millió Ft támogatásról nem kell a képviselő-testületnek dönteni, ez az összeg az
idegenforgalmi alap céltartalékába kerül.
Putnoki László képviselő meg kívánta jegyezni, hogy a Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület
annak idején 80.000 Ft támogatást kapott az Enci évforduló megrendezésére. Bízott abban, hogy a Kis
Bálint Általános Iskola Sportegyesülete a kért támogatást más forrásból meg fogja kapni. Maximálisan
egyetértett a Dezsőné Rau Katalin által elmondottakkal.
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Van itt a városban olyan egyesület, amit kiemelten támogat az önkormányzat, gondol itt a
Gyomaendrőd Közéletéért Egyesületre, jó lenne, ha a táncot is hasonlóképpen támogatnák, ami még
világhírnevet is hoz a városnak.
Várfi András polgármester egyéb érdemi hozzászólás hiányában felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt a
határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző figyelemmel a Polgármester úr által elmondottakra az alábbiak szerint
ismertette a határozati javaslatot:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Balázsné Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökének beszámolóját a 2008. évi
Idegenforgalmi Alap felhasználásáról elfogadja.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
pályázó kérelmének meghiúsulása miatt a felszabaduló 1.000.000.-Ft, azaz Egymillió forint összegű
támogatási összeget az idegenforgalmi alap céltartalékába helyezi.
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György nem szavazott, Csányi István 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, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
170/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Balázsné Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökének beszámolóját a
2008. évi Idegenforgalmi Alap felhasználásáról elfogadja.
2./
Gyomaendrőd
Város
Képviselő-testülete
Közalapítvány
Gyomaendrőd
Város
Közgyűjteményeiért pályázó kérelmének meghiúsulása miatt a felszabaduló 1.000.000.-Ft,
azaz Egymillió forint összegű támogatási összeget az idegenforgalmi alap céltartalékába
helyezi.
Határidő: azonnal
21. Napirendi pont
Beszámoló a Környezetvédelmi Alapra benyújtott pályázatok elbírálásáról
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csaba bizottság elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a kiírt pályázatra a város közigazgatási területén lévő holtágak
környezetében alakult környezetvédelmi egyesületek nyújthattak be pályázatot. A határidőre 6
pályázat került benyújtásra. Az idei évtől az egyesületek területéről befolyt építményadó összege
fölötti összegre is pályázhattak.
A bizottság valamennyi pályázót támogatásban részesítette az alábbiak szerint:
Soczó-zugi egyesület: 1.292.000 Ft, Templomzugi Egyesület: 600.000 Ft, Békés Megyei Peresi Holtág
Természetvédelmi Egyesület: 585.000 Ft, Bónom –zugi Egyesület: 1.240.000 Ft, Pap-zugi Egyesület:
130.000 Ft, és a Kecsegészug Egyesület: 750.000 Ft.
A felosztott támogatás összesen: 4.597.000 Ft.
Várfi András polgármester megköszönte a beszámolót, majd felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt a
határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző módosító javaslat hiányában ismertette az előterjesztett határozati
javaslatot.
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A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 15 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István 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, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
171/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alaphoz a
Környezetvédelmi Egyesületek által benyújtott pályázatokon a Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság döntése alapján elnyert támogatásokat
jóváhagyja, egyúttal utasítja a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
elnökét, hogy a környezetvédelmi egyesületekkel a támogatási szerződéseket kösse meg.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester
22. Napirendi pont
Alapfokú művészetoktatás feladatellátásának áttekintése
Várfi András polgármester átadta a szót Szabó Balázsné az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökének.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, az alapfokú művészetoktatás feladatellátása nem
kötelezően ellátandó feladata az önkormányzatnak. Ettől függetlenül a jelenlegi és az előző képviselőtestület is fontosnak tartja, illetve tartotta, hogy ehhez az oktatási formához minden gyomaendrődi
gyermek hozzájusson. A településen két művészetoktatási intézmény működik. Egyik az
önkormányzati fenntartású Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, míg a másik az alapítványi
fenntartású Körösmenti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Mindkét intézmény esetében keresik a
lehetőséget és a megoldást a költséghatékonyabb működtetésre. Ennek kapcsán fogalmazódott meg a
két intézmény közös intézménybe való integrálása. Megvizsgálásra kerültek a támogatások, és a
bizottsági ülésen arra az álláspontra jutottak, hogy egy esetleges egyesítés többlettámogatást
eredményezne, ami a feladatellátás költséghatékonyabb működését jelentené. Az intézmények
egyesítésével kapcsolatban felkérték Várfi András polgármester urat, hogy kezdje meg a tárgyalásokat
az intézmények vezetőivel. A döntés meghozatalára a testület május havi ülésén kerül sor.
Keresztesné Jáksó Éva oktatási főelőadó hangsúlyozta, a május havi ülésre a tárgyalás eredményéről
készül jelentés, a döntésre a június havi ülésen kerülne sor.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, hosszú idő óta érlelődik már a két intézmény
egyesítésének gondolata, amit nagyon nagy körültekintéssel kell majd végrehajtani, úgy hogy az
érdekeik ne sérüljenek. A két iskola majdnem azonos tanulói létszámmal működik, más-más
tanszakokkal, ugyanakkor egyforma minősítést kaptak. Amennyiben meglépjük ezt az egyesítést, úgy
a megyei normatívát megkaphatjuk az összes tanulóra, így pénzügyileg jobban fogunk járni. Viszont
nagyon okosan kell majd ezzel bánnunk, mivel több a csoportos oktatás, mint az egyéni, melyek közül
az előbbi olcsóbb, mint az egyéni. Ezért nagyon jó lenne, ha a zeneoktatás nem sérülne, hiszen ez az
oktatási forma egy olyan pluszt nyújt a gyerekeknek, amit nem lenne szabad elvonni tőlük, nagyon
fontos, hogy járhassanak zenei képzésre. Bár ki is lesz az összevont intézmény vezetője tegyék
számára kötelezővé a zeneoktatás fenntartását.
Egyéb hozzászólás hiányában Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt a
határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző ismertette a határozati javaslatot.
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A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangú, 15 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István 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, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
172/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szándékát fejezi ki a
fenntartásában működő Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Körösmenti
Táncegyüttes Alapítvány fenntartásában működő Körösmenti Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény összevonására.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Várfi András
polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat az intézmények összevonásáról, ezzel egyidejűleg a
minősítéssel kapcsolatos kérdésekre írásban kérjen állásfoglalást az alapfokú művészetoktatási
intézmények minősítését végző országos testülettől.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Várfi András
polgármestert, hogy az összevonás módjáról, folyamatáról készítsen jelentést a Képviselőtestület 2008. májusi ülésére.
Határidő: 2008. május 29.
Felelős: Várfi András polgármester

23. Napirendi pont
Középfokú oktatás feladatellátásának áttekintése
Szabó Balázsné Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke
elmondta, a költségvetés készítése során a kiadások csökkentésének lehetőségei között került sor a
középfokú oktatás átszervezése lehetőségének megvizsgálására. Az önkormányzat részéről két
alternatíva fogalmazódott meg. Az egyik a feladat átadás a megyének, amivel egyértelmű nagy
összegű megtakarítás érhető el. A másik alternatíva, hogy továbbra is marad az önkormányzat
fenntartásában a gimnázium. Erre az esetre felmerült a konyha átszervezése, ami kb.10 millió Ft-os
megtakarítást eredményezne. Ez a gondolat szintű megnyilatkozás olyan indulatokat gerjesztett a
gimnáziumba, illetve a településen, hogy az ügy fontosságára tekintettel egy rendkívüli Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság került összehívásra, ahol a bizottság
tagjain a városvezetőkön kívül a gimnázium vezetői, pedagógusai, és a többi bizottság elnöke is részt
vett. A résztvevők az érdemi hozzászólásaikkal olyan együttgondolkodó párbeszéddé lettek, ami akár
példaértékű is lehetne a jövőben az önkormányzat vezetése számára. Ajánlotta az ülésről készült
hanganyag meghallgatását, ami a város internetes honlapjáról letölthető.
Nagyon korrekt és egyetértő vita során született meg az a döntés, ami mindenki számára megnyugtató
lehet az elkövetkezőekben. Valamennyi jelenlévő a szellemi érték megőrzését előtérbe helyezte a
pénzügyekkel szemben. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az intézményben, illetve az önkormányzat
esetében a pénzügyi gondok megoldódtak. A bizottsági ülésen polgármester úr kihangsúlyozta, hogy a
gimnáziumnak meg kell kezdeni azt a szakmai munkát, amely az intézmény szakképzésének új irányát
kidolgozza, amivel egyedibbé és vonzóbbá tehető a gimnázium által nyújtott szolgáltatás, így nem
csak Gyomaendrődről, hanem a térségből és országszerte bár honnan jöhetnének ide gyerekek. Az
intézmény vezetője ugyanakkor arra kérte fel a Polgármester urat, hogy a TISZ-ken belül vezető
szerepet vállalva képviselje a gimnázium érdekeit a szakképzési területek meghatározásakor. A
Polgármester úr ennek a felkérésnek eleget fog tenni.
Összegezve úgy ítélte meg, hogy ezen az ülésen egy mindenki számára megnyugtató döntést sikerült
hozni. Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy támogassák a gimnázium önkormányzati fenntartásban
való tovább működtetését.
Várfi András polgármester a maga részéről szeretné, ha más területen is hasonló együttmunkálkodás
lenne a városban. Ha adódik két lehetőség nem rögtön a rosszat kezdjék el elemezni, hanem próbálják
meg mindkét lehetőséget megvizsgálni, mint ahogyan tették ezt a gimnázium esetében. Megítélése
szerint a képviselő-testület tagjai jól döntöttek a város érdekében, szeretné, ha ez példa értékű lenne.
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Érdemi hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a tájékoztató elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István 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, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
173/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a középfokú oktatás feladatellátásának áttekintése
tárgyú tájékoztatót elfogadta.
Határidő: azonnal
/ Dr. Kovács Béla képviselő távozott az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 14 fő. /
24. Napirendi pont
Szabó Istvánné Óvodai Oktató Kht. kérelme
Szabó Balázsné bizottsági elnök az alábbiakban ismertetette a kérelem lényegét, miszerint Szabó
Istvánné a Selyem úti óvoda fenntartója pályázati támogatásból megvalósítandó bölcsőde
kialakításához kérné az önkormányzat elvi támogatását. A bölcsőde kialakítására kifejezetten nyertes
pályázat esetén kerülne sor. A városban működő bölcsődék fenntartóinak tájékoztatása szerint évek
óta nagyobb az igény a szolgáltatásra, mint amennyi férőhellyel rendelkeznek. Mindezekre
figyelemmel a véleményező bizottságok javasolják a képviselő-testületnek az elvi támogatás
megadását azzal, hogy a bölcsőde kialakításához anyagi támogatást, majd azt követően a
működtetéshez önkormányzati támogatást nem nyújtanak.
Hozzászólás, kérdés a témával kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Csorba Csaba jegyző felolvasta az
előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
174/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Szabó Istvánné
Óvodai Oktató Kht. feladatellátásának bővítését, elvi támogatást nyújt 10 fős 1 csoportos
bölcsőde kialakításához azzal, hogy bölcsőde kialakításhoz anyagi támogatást, majd azt
követően a bölcsőde működtetéséhez önkormányzati támogatást nem nyújt.
Határidő: azonnal
25. Napirendi pont
Csemetekert Óvodai Oktató Kht. Kérelme
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsné bizottság elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, Bárdi Zoltánné a Kht. képviselője ismételt kéréssel fordult
az önkormányzathoz, hogy az általa fenntartott családi napközi működtetéséhez az önkormányzat
biztosítson támogatást.
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A bizottság a kérelmet megtárgyalta, és úgy foglalt állást, hogy mivel a családi napközi nem tartozik
az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé, továbbá tekintettel a 2008. évi költségvetés
feszített, forráshiányos helyzetére, nem javasolják a kérelem támogatását.
Hozzászólás, vélemény a képviselők részéről nem hangzott el, Dr. Csorba Csaba jegyző ismertette a
véleményező bizottságok által előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselők a javaslatot 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatták, és az alábbi
határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné
igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, , Lehóczkiné Timár Irén tartózkodás, Dr. Palya József igen, Putnoki
László tartózkodás, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
175/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csemetekert Óvodai Oktató
Kht. kérelmét forráshiány miatt elutasítja, a családi napközi feladatellátáshoz nem biztosít
kiegészítő önkormányzati támogatást.
Határidő: azonnal
26. Napirendi pont
Tájékoztatás a Városi Könyvtárban elvégzett rendkívüli selejtezésről
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a könyvtárvezető, Dinyáné Bánfi Ibolya kérelme alapján
került sor a könyvtárban elvégzett nagyarányú selejtezésre. A selejtezési eljárást a testület által
létrehozott bizottság végezte, melynek elnöke Csányi István alpolgármester volt. A selejtezéssel a
Békés Megyei Könyvtár igazgatóhelyettese illetve a módszertani vezető is egyetértett, azt
szükségszerűnek tartották. A kézikönyvtárból az ő felügyeletük mellett történt meg a dokumentumok
kiválogatása, illetve a szakirodalmi részből is sok könyvet leszedtek. A raktárban tárolt összes könyv
selejtezését is szükségesnek tartották, a könyvekhez nem méltó körülmények között tárolták ott a
könyveket.
A kivonásra, selejtezésre került dokumentumok a bizottság felügyelete mellett árusításra kerültek a
könyvtárban. Az 1945 és az előtti kiadású könyvek olyan állományrésze, amely nem kölcsönözhető,
különös gondossággal történő megőrzését kell biztosítani. Kiválogatásra kerültek a helytörténeti
jelentőségű, illetve ehhez a szakterülethez tartozó korábbi dokumentumok, melyeket Szonda István a
Tájház vezetője átválogatott és egy része átszállításra került a Tájházba.
A selejtezés során értesítették az iskolákat, hogy lehetőségük van ingyenesen elvinni könyveket.
A selejtezés 2008. március 14-én került lezárásra, a selejtezési jegyzék ezután került összesítésre.
Személyes megjegyzésként kívánta elmondani, hogy korábban kezdeményezés volt arra, hogy a
könyvtárat Határ Győzőről nevezzék el, ennek ellenére Határ Győző könyveit méltatlan körülmények
között a raktár egyik sarkában egy dobozban találták meg. Ezek a könyvek a selejtezés során
visszakerültek az olvasóterembe, ahol külön polcon kerültek kiállításra, így mindenki által
hozzáférhetőek.
A selejtezés során elvégeztek bizonyos alakításokat. A polcok alacsonyabbra kerültek, több polc
átfestésre, javításra került. Ennek eredménye, hogy most már valamennyi látogató élvezettel megy be
a könyvtárba.
A selejtezés mellett azért ez idáig beszerzésre került 725 db új könyv is.
Putnoki László képviselő aziránt érdeklődött, hogy a törvények szerinti selejtezési napló elkészült e.
Továbbá megkérdezte, hogy könyvpótlásra mennyi összeg áll rendelkezésre. Tudomása szerint a
korábbi években 1.5 millió Ft volt.
Csányi István alpolgármester válaszolva elmondta, a selejtezési záró jegyzőkönyvbe a kiselejtezett
könyvekről tételes felsorolás nem készült. Ezeknek a könyveknek a kartonja a könyvtárba bár mikor
megtekinthető, a könyvekbe be lett ütve a selejtezés bélyegző, így tovább hasznosításra nem alkalmas.
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Nyilván nem tételezné fel senki, hogy nem szakszerűen történt a selejtezés, ha látta volna a selejtezés
előtti állapotot, hogy milyen körülmények között voltak a könyvek.
Putnoki László képviselő véleménye szerint a törvényességet igen is be kell tartani, ezért kérte a
selejtezési napló elkészítését.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a selejtezési jegyzőkönyvnek van egy vagyonvédelmi része,
amiből megállapítható, hogy az adott vagyontárgyaknak mi lett a további sorsa, hogyan található meg,
és lelhető fel. Egy ilyen jegyzőkönyv formai kinézetére nem lehet egyöntetű sémát alkotni. A jelen
okiratokból azt kell megvizsgálni, hogy megállapítható e a könyvtár jelenlegi könyvállománya,
mennyi könyv került kiselejtezésre, és azoknak mi lett a további sorsa. Megállapítható, hogy az a
kartotékrendszer, ami megmaradt, és aminek a megőrzéséről a könyvtár gondoskodik, az biztosítja,
hogy ebből a nyilvántartásból megállapítható, hány darab könyvből áll a könyvtár jelenlegi
könyvállománya, továbbá szerző és katalógus szám szerint hány darab könyv került kiselejtezésre.
Ugyanakkor az egyéb jegyzőkönyvekből, okiratokból az is megállapítható, hogy a kiselejtezésre került
könyvállománynak mi lett a további sorsa. Megítélése szerint ez egyértelműen és megnyugtatóan
rendezi azt a vagyonjogi helyzetet, amire Putnoki képviselő úr kérdezett. Nem gondolta, hogy túl sok
értelme lenne annak, hogy azt a 17.000 db körüli könyvet tételesen felsorolják, és külön íven
nyilvántartsák, amikor a megőrzésre kerülő kartotékrendszer egyértelműen és tételesen biztosítja.
Dinyáné Bánfi Ibolya könyvtárvezető az elhangzottakra reagálva elmondta, a selejtezett könyvek
árusításából jelenleg 80.960 Ft összeg folyt be. Ez a gyomai könyvtárban árult könyvekből jött össze,
a maradék könyveket az endrődi könyvtárban árusítják tovább, ott kb. 10.000 Ft folyt be.
Putnoki képviselő úr által hiányolt selejtezési jegyzőkönyvvel kapcsolatban tudni kell, hogy a megyei
könyvtár módszertani vezetője is azt javasolta, hogy a későbbiek folyamán azért készítsék el. Ettől
azonban most fontosabbnak tartják az új könyvek bevételezését, illetve a meglévő állomány
számítógépre vitelét. Egy könyvnek a selejtezési jegyzőkönyvbe történő felvitele több időbe kerül,
mint a számítógépes rendszerbe való rögzítése.
Természetesen, ha a képviselő-testület úgy határoz, akkor a selejtezési jegyzőkönyv elkészítéséhez
azonnal hozzá fognak, egyébként három éven belül tudják majd ezt pótolni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök aziránt érdeklődött, hogy könyvvásárlásra mennyi pénzt kapott a
könyvtár 2008-ban. Ugyanakkor hozzávetőlegesen mennyi a könyvtár jelenlegi állománya.
Dinyáné Bánfi Ibolya válaszolva elmondta, a selejtezés utáni könyvállomány 22.021 db, ez idáig
megvásárolt új könyvek száma 860 db. Az elmúlt évben a gyomai könyvtár állománybeszerzésre
2.990 e Ft-ot költött, ami véleménye szerint kissé túlköltött volt. Hangsúlyozta, hogy a könyvtár
állománygyarapításra egyetlen képviselő-testület sem szavaz meg összeget, intézményi működési
költségvetést szokott megszavazni, ami az idei évben 18.249 e Ft-ot.
A korábbi években nem volt olyan év, amikor egész évben 800 db új könyvet vásárolt volna a
könyvtár.
Várfi András polgármester megítélése szerint is fontos a törvényesség, viszont ahogy jegyző úr is
elmondta, a törvényesség kritériumainak megfelel a lefolytatott selejtezés, a dokumentumok
rendelkezésre állnak. A fő cél talán az, hogy a könyvtár úgy működjön, hogy minden évben történjen
meg a selejtezés, mert azért itt most egy tíz éves lemaradást kellett pótolni.
További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a jelentés elfogadására.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László tartózkodás, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
176/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Városi Könyvtárban végzett nagyarányú
selejtezésről készített jelentést.
Határidő: azonnal
27. Napirendi pont
A Városi Sportcsarnok karbantartásának ellenőrzése
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csaba bizottsági elnököt röviden ismertesse az ellenőrzés
megállapításait.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület márciusi ülésén a sportcsarnokot
üzemeltető Garbel Trade Kft által a sportcsarnok valamint az ifjúsági és sporttábor 2007 évben végzett
tevékenységéről készített beszámolóját elnapolta azzal, hogy a hivatal készítsen részletes ellenőrzést a
sportcsarnok állagmegóvásával kapcsolatban végzett feladatokról, tisztasági takarításról, illetve a
karbantartás állapotáról.
Az ellenőrzésre 2008. április 8-án került sor, annak részletes megállapításait az előterjesztéshez
mellékelt jegyzőkönyv tartalmazza. Megállapításra került, hogy a vizes helyiségek, közösségi
helyiségek nagyon le vannak amortizálódva, el vannak hanyagolva. Mindezekre figyelemmel az az
egyhangú javaslat született, hogy 2008. június 30. napjáig adnak haladékot az üzemeltetőnek arra,
hogy az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat megszüntesse. Ennek megtörténtét a hivatal
leellenőrzi, és annak eredményéről beszámol a testület előtt.
Illés János képviselő megítélése szerint a turisztika fejlődése elengedhetetlen abból a szempontból,
hogy az idelátogatók, akik sportolni szeretnének, méltó körülmények között tegyék ezt meg. Az
ellenőrzésre nem véletlenül került sor, hiszen már az elmúlt ülésen is sokak részéről elhangzott, hogy
milyen áldatlan körülmények uralkodnak a sportcsarnokba. Kérte, hogy a jövőben, ha bár ki is azt
tapasztalja, hogy nem megfelelő a tisztálkodási lehetőség azt jelezze a testület felé.
A maga részéről nagyon várta az újabb ellenőrzés eredményét.
Várfi András polgármester tekintettel a Varga Lajos Emlékverseny megrendezésének időpontjára,
ami 2008. július 11., javasolta a határozati javaslatban a hiányosságok megszüntetésére megjelölt
időpontot 2008. június 10. napjára módosítani, hogy kellő idő álljon rendelkezésre a munkák
elvégzésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző figyelemmel a javasolt módosításra, ismertette a határozati javaslatot, majd
megjegyezte, azon kívül, hogy az önkormányzatnak lehetősége van a bérleti szerződés felmondására,
ha a hiányosságokat olyan súlyosnak ítéli meg, az a lehetősége is fennáll, hogy a bérleti díj értékében
ezeket a munkákat elvégeztesse.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
177/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Városi Sportcsarnok állagmegóvásával
kapcsolatban végzett feladatok, tisztasági takarítás illetve a karbantartás állapotáról 2008.
április 8.-án végrehajtott ellenőrzés megállapításai alapján az alábbiak szerint rendelkezik.
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Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete hivatkozással a 2005. március 1. napján aláírt
bérleti szerződés 6./ pontjában foglaltakra utasítja a Városi Sportcsarnokot üzemeltető GyomaGyöngye Kft.-t, hogy a 2008. április 8.-án az állagmegóvásával kapcsolatban végzett
feladatok, tisztasági takarítás illetve a karbantartás állapotáról készített ellenőrzési
jegyzőkönyvben megállapított hiányosságokat 2008. június 10. napjáig szüntesse meg.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Városi
Sportcsarnok karbantartása, állagmegóvása terén feltárt hiányosságok megszüntetését, a
határidő leteltét követően ellenőrizze le, és annak eredményéről számoljon be a Képviselő –
testület előtt.
Határidő: 2008. július 31.
Felelős: Várfi András polgármester
28. Napirendi pont
A Városi Sportcsarnok névadási javaslata
Hangya Lajosné bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést. A Kis Bálint Általános
Iskola sportegyesülete névadásra nyújtott be javaslatot, melyben azt kéri, hogy városunk szülöttéről,
Varga Lajosról a nemzetközileg is elismert sportemberről legyen elnevezve az intézmény. A javasolt
elnevezés: Varga Lajos Sportcsarnok.
Varga Lajos nagyon sokat tett a város tornasportjáért, szívén viselte a gyerekek felkészítését, akik sok
szép eredménnyel büszkélkedhetnek. Ezen felül szervezet a város sportéletét, hosszú időn keresztül
nyaranta itt táborozatta az UTE csapat tagjait, sokat köszönhetünk neki. Varga Lajos méltán
megérdemelné, hogy az intézmény a nevét viselje.
A bizottság és a maga nevében is javasolta a névadás támogatását.
Várfi András polgármester támogatta a javaslatot, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket az
előterjesztett határozati javaslat elfogadására,
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
178/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri és tisztelettel adózik
Varga Lajos, kiváló sportember a tornasportban és edzői tevékenységében elért eredményei
előtt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Sportcsarnok nevét
2008. június 01. napjától Varga Lajos Sportcsarnok névre változtatja. Az ünnepi névadásra
2008. június 11-én megrendezésre kerülő II. Varga Lajos Emlékverseny keretében kerül sor.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert, hogy a névváltozással kapcsolatos feladatokat 2008. május 31-ig.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester
29. Napirendi pont
A helyi környezetszépítő verseny meghirdetése 2008-ban
Hangya Lajosné bizottsági elnök nagyon nemes dolognak tartotta, hogy a tisztább ápoltabb
Gyomaendrődért környezetszépítő verseny az idei évben is meghirdetésre kerül. ehhez kapcsolódóan a
rajzverseny is meghirdetésre kerül, ami a tavalyi évben nagy sikert aratott a gyerekek körében.
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A turizmus, valamint a városlakók jobb közérzetének szempontjából is fontos, hogy a város tisztább és
szebb legyen.
Javasolta a verseny meghirdetését a határozati javaslatban leírtak szerint. Kérte, hogy lehetőség szerint
minél többen nevezzenek.
Hozzászólás hiányában Dr. Csorba Csaba jegyző ismertette az előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangú, 14 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
179/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2008-ban ismét meghirdeti A tisztább és ápoltabb
Gyomaendrődért c. környezetszépítési versenyt az elmúlt évi versenykategóriák
megtartásával, továbbá ehhez kapcsolódóan versenyt hirdet a helyi óvodákban és általános
iskolákban tanuló gyerekek számára. A részletes versenyfelhívást a zsűrizéssel megbízott
bizottság hagyja jóvá.
A versenyekben részt vevők díjazására a 2008. évi önkormányzati költségvetésben bruttó
360.000,- Ft áll rendelkezésre, amelynek elosztásáról a verseny zsűrije dönt, és a 2008.
szeptemberi ülésen beszámol a részletes lebonyolításáról.
A nevezett ingatlanok elbírálását önkormányzati képviselőkből álló zsűri végzi. A képviselőtestület a zsűrizésre az alábbi személyeket kéri fel:
 Hangya Lajosné önkormányzati képviselő
 Izsó Csaba önkormányzati képviselő
 Jakus Imre önkormányzati képviselő
 Putnoki László önkormányzati képviselő
Határidő: versenyek kihirdetésének határideje
a versenyek elbírálásának határideje

2008. április 30.
2008. augusztus 8.

Felelős: Várfi András polgármester
30. Napirendi pont
Juh nyári szállás üzemeltetésére bérleti szerződéskötés
Izsó Csaba bizottsági elnök röviden szólt a téma előzményeiről. A képviselő-testület még 1999-ben
kötött vállalkozási szerződés a Dógos Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társasággal a juh
nyári szállás megépítésére, majd annak üzemeltetésére, határozott időre 2010. árpilis 31. napjáig.
Időközben, 2003-ban a társaság ellen felszámolási eljárás indult, így a fent említett megállapodás is
érvényét vesztette.
A társaság a juh nyári szállást műszakilag teljesen leromlott állapotba hagyta ott. Katasztrofális
állapotok uralkodnak, amit a mellékelt fotók is szemléltetnek. A társaság részéről Dógi János több
ígéretet is tett arra, hogy az ottani állapotokat rendezni fogják, de erre a mai napig nem került sor.
Az önkormányzat több alkalommal is meghirdette a létesítményt hasznosításra, több helyi vállalkozó
is megtekintette, de a megközelítés, és az ottani állapot miatt elálltak a szándékuktól.
Jelen előterjesztés szerint Zanyik József helyi lakos tett ajánlatot a juh nyári szállás üzemeltetésére, a
korábbi pályázati feltételek ismeretében. Nevezett vállalta az ingatlan eredeti állapotba történő
helyreállítását saját költségén, melynek fejében 5 évig megkapná üzemeltetésére, úgy hogy a felújítás,
helyreállítás költségét beszámítanák a bérleti díjba, így az általa fizetendő bérleti díj havi 14.600 Ft
lenne. Az ingatlant rendeltetésének megfelelően kívánja használni, juhokat kíván tartani.
Amennyiben ezek az ígéretek így megvalósulnak, az önkormányzat is jól jár, mert az ingatlan fel lesz
újítva, Zanyik József pedig megfelelő helyet talál a juhai számára.
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Hozzászólás hiányában Dr. Csorba Csaba jegyző ismertette az előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangú, 14 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
180/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Képviselő-testülete a tulajdonát képező 01140/11 hrsz.-ú 9798 m2 nagyságú
ingatlanon lévő juh nyári szállás tartós üzemeltetésére az alábbi bérleti szerződést köti Zanyik
József Gyomaendrőd, Halász u. 8. szám alatti lakossal.
BÉRLETI SZERZŐDÉS
Mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete képviseletében eljáró
Várfi András polgármester bérbeadó /továbbiakban: bérbeadó/,
másrészről Zanyik József Gyomaendrőd, Halász u. 8. szám ( születési hely, idő:…, anyja
neve: ) mint bérlő / továbbiakban: bérlő / között a mai napon és helyen a következő feltételek
mellett:
1.)Bérbeadó tulajdonosa a 01140/11 hrsz-ú 9798 m2 elhagyott vasúti pályatest művelési ágú
ingatlannak, valamint a földrészleten elhelyezkedő juh nyári szállás felépítmény ( pihenő szociális blokk, nyári szállás, elkülönítő, fürösztő medence, trágyatároló ) ingatlannak. Az
ingatlan leromlott műszaki állapotban van.
2.) Bérlő vállalja az üzemeltetéshez szükséges helyreállítási, felújítási és egyéb felmerülő
költségeket a bérlőnek kell vállalnia, valamint a szakhatósági hozzájárulások megszerzését
3.) Bérbeadó Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 180/2008.(IV.24.) Gye. Kt. határozata
alapján a tulajdonát képező a 01140/11 hrsz-ú ingatlant, valamint a földrészleten elhelyezkedő
juh nyári szállás felépítményt juh és kecske szabadtéri tartása tevékenység céljára 2008. május
01. napjától kezdődően 2013. április 31. napjáig határozott időtartamban bérbe adja a bérlő
részére.
4.) Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj - amely tartalmazza az ÁFA-t - 14.600,Ft/hónap, azaz Tizennégyezer-hatszáz forint. Bérbeadó a bérlő által vállalt helyreállítási,
felújítási költségeket a bemutatott számlák, és az elvégzett munkák igazolása alapján
beszámítja a bérleti díjba.
5.) Bérlő vállalja, hogy juh és kecske szabadtéri tartása tevékenységet folytat. Abban az
esetben, ha tevékenységét és profilját a megállapodástól eltérően kívánja változtatni, ehhez
bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
6.) Bérlő a bérleti jogot illetve a tevékenységeket nem ruházhatja át.
7.) Bérlő kijelenti, hogy a megállapodásban rögzített tevékenységek folytatására jogosult.
8.) A bérlő köteles az ingó és ingatlanvagyont rendeltetésszerűen használni, annak állagát
megóvni.
9.) Bérlő vállalja, hogy azon rendkívüli - építmények szerkezetét érintő - felújítási munkákat,
melyek tevékenységének folytatásához elengedhetetlenül szükségesek az esedékesség
felmerülésekor saját költségén elvégzi.
10.) A bérbeadó a bérlő részére köteles az ingatlant valamint a hozzátartozó berendezési,
felszerelési tárgyakat leltár szerint átadni. A bérlő az ingatlant és a berendezési tárgyakat az
általa megtekintett, ismert állapotban veszi át.
11.) A bérlő az építmények külső formáján, illetve belső terében a bérbeadó engedélye nélkül
átalakítási munkálatokat nem végezhet.
12.) A bérbeadó az alábbi pontokban részletezett rendkívüli felmondási indokok alapján
bonthatja fel a megállapodást.
A megállapodás felmondásának rendkívüli esetei a bérbeadó részéről:
1. A megállapodás 3. pontjában foglalt bérleti díj megfizetésének elmaradása,
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2. Amennyibe a bérlő a bérletet másnak átengedi.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Alulírott szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Gyomaendrőd, 2008. május ….
…………………………………………
Várfi András
polgármester
bérbeadó

…………………………………………
Zanyik József
bérlő

…………………………………………
Csényi István
ügyintéző
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester
31. Napirendi pont
Lukács Sándorné ingatlan felajánlása
Várfi András polgármester felkérte Illés János képviselő urat, hogy a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság elnökének távollétében ismertesse az előterjesztést.
Illés János képviselő elmondta, Lukács Sándorné a tulajdonát képező, az újkert soron lévő négy
zártkerti ingatlanát ajánlott fel ingyenesen az önkormányzat részére. A négy ingatlanból kettő a
kialakítandó 46-os elkerülő út sávjába esik, ezért ezek értékes területté válnak, célszerű a felajánlást
elfogadni.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
181/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja Lukács Sándorné Gyomaendrőd, Hunyadi
J. u. 12. szám alatti lakosnak a tulajdonában lévő gyomaendrődi 13131, 13165, 13458 és
13485 hrsz.-ú zártkerti ingatlanok ingyenes felajánlását Gyomaendrőd Város Önkormányzata
javára.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja az okirat elkészíttetését, az illetékes
földhivatalhoz való benyújtást.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok
aláírására.
Határidő: 2008. július 31.
Felelős: Várfi András polgármester
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32. Napirendi pont
A 1038 hrsz.-ú beépítetlen ingatlanból területrész értékesítése
Illés János képviselő elmondta, Oláh János Csokonai u. 20. szám alatti lakos ajánlatot tett a fenti
ingatlan megvásárlására, a bruttó vételárat 150.000 Ft-ban határozata meg. Az önkormányzat a terület
szomszédságában lévő ingatlant több alkalommal is meghirdette nyílt árverésen, de az ingatlanra nem
volt jelentkező. A testület a márciusi ülésén döntött arról, hogy azt árverésen kívül értékesíti Kun
Zoltán részére 106 Ft/m2 áron. Ez az összeg hasonló Oláh János ajánlatához, aki 100 Ft/m2 ajánlatot
tett az általa megvásárolni kívánt területre.
A bizottság nevében javasolta az ajánlat elfogadását, az ingatlan értékesítését.
Kérdés, hozzászólás hiányában Várfi András polgármester felkérte a képviselőket döntsenek a
bizottság javaslatáról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
182/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja Oláh János Gyomaendrőd, Csokonai u. 20.
szám alatti lakosnak az önkormányzat tulajdonát képező 1038 helyrajzi számú, 5318 m2
nagyságú, beépítetlen terület megjelölésű ingatlan megosztásával a mellékelt térképen
megjelölt módon keletkező mintegy ( 25 m x 60 m ) 1500 m2 megvásárlására tett vételi
ajánlatát az alábbi feltételek mellet.
1. Az ingatlan bruttó vételára: 100 Ft/m2,
2. Az adásvételi szerződés megkötése a jogerős telekalakítási határozat átvételét követő
számított 15 napon belül.
3. A telek átalakítással kapcsolatos műszaki munkarészek készítésének kiadásait, továbbá a
felmerülő költségeket a vevő viseli.
4. A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés aláírásának napján.
5. 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. július 31.
Felelős: Várfi András polgármester
33. Napirendi pont
Beszámoló a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű működtetéséről
Szabó Balázsné bizottsági elnök személye érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból történő
kizárását.
Várfi András polgármester figyelemmel a bejelentésre, kérte a képviselőket döntsenek a képviselő
kizárásáról. A kizárásról a képviselő-testület vita nélkül határoz. A döntés meghozatalához minősített
többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen,
Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné nem szavazott,
Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
183/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Szabó Balázsné képviselőt kizárja a „Beszámoló a
Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű” működéséről tárgyú előterjesztés
döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester felkérte Szujó Zsolt osztályvezető urat röviden foglalja össze a beszámoló
lényegét.
Szujó Zsolt elmondta, a témával kapcsolatban az elmúlt negyedév történéseiről készítettek beszámolót
a képviselő-testület felé. A regionális hulladéklerakó tekintetében három ügy van folyamatba. Egyik
az ASA Kft-vel kapcsolatos egyeztetés, a Kft kártérítési igénye. A Beruházói Munkacsoport
döntésének megfelelően megbízásra került az önkormányzat jogi képviseletét ellátó Darázs és Társa
ügyvédi iroda. A megbízás peren kívüli megegyezésre vonatkozik, illetve peres eljárás esetén a
tulajdonos települések jogi képviseletére. A Kft-vel történt egyeztetés, illetve levélváltás lényege,
hogy a Kft a hulladéklerakó telepet át kívánja venni üzemeltetésre. Amennyiben a telep részükre
átadásra kerül, úgy a kártérítési igényüktől elállnak. Ugyanakkor legutóbbi levelükben közölték, hogy
kezdeményezni fogják a szerződés semmisségének kimondását, hiszen arra a Fővárosi Ítélőtábla
határozatában nem került sor, csak a Remondis ajánlatát minősítette érvénytelennek.
A védelmi övezet perrel kapcsolatban szintén a fent említett ügyvédi iroda kapott megbízást. Az első
tárgyalást április 16-ára tűzte ki a bíróság.
A Remondis Kft ellenőrzése három tárgykörben történik. A szolgáltatási szerződésnek az áttekintését
szintén azt ügyvédi iroda végzi. A műszaki ellenőrzést a Lawand Mérnöki Iroda Kft végzi, akik az
üzemeltetési körülményeket ellenőrzik, hogy azok mennyire felelnek meg a hatályos jogi
szabályozásnak, a megkötött szerződésben foglaltaknak. A helyszíni felmérés során geodéziai
felmérések, fotók készültek, illetve a rendelkezésre álló kimutatások, bevállalások kerültek
ellenőrzésre, melynek eredményéről részletes beszámolót fog készíteni a mérnöki iroda. Az
ellenőrzésnek azért is van nagy jelentősége, mert amennyiben a szerződés semmisége kimondásra
kerül, akkor a telep átvétele tekintetében sok információhoz jutnak.
A Kft pénzügyi ellenőrzésével a Gyöngy –Audit kft lett megbízva, aki az ártalmatlanítási díjak
képzésének szabályszerűségét, a foglalkoztatott létszámot, illetve a rekultivációs alap képzésének és a
nyilvántartásának szabályszerűségét vizsgálta volna, de a Remondis Kft különböző okokra
hivatkozással elzárkózott az ellenőrzéstől.
Dezső Zoltán hozzászólásában a témához kapcsolódóan megkérdezte, történik e ellenőrzés arra
vonatkozóan, hogy milyen hulladék, és honnan kerül a telepre beszállításra, és az az engedélyen belül
van e. Az elmúlt napokban személyesen tapasztalta, hogy egy a telepről kijövő általa ismeretlen
tehergépjármű csurgalékvizet csurgatott a szemközti árok oldalába.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, az önkormányzat ellenőrzési jogát az üzemeltetési
szerződés határozza meg, napi ellenőrzést nem végez az önkormányzat a telepen, így arról sincs
információjuk, hogy milyen csurgalékvíz kerülhetett ki a telepről. A telep egy zárt rendszert képez,
ami azt jelenti, hogy az ott keletkezett csurgalékvíz is egy zárt rendszerbe kerül felfogásra, majd azt
követően a depónia részen kellene szétlocsolni a portalanítás érdekében.
A Környezetvédelmi Felügyelőség az, aki rendszeres ellenőrzést végez a telepen, melynek során a
nyilvántartott hulladék beszállítási mennyiségét, típusát is ellenőrzik. Ez azonban szúrópróba szerű,
nem napi rendszerességű, így minden hulladékmennyiségre nem terjed ki.
Természetesen a Dezső úr által említett esetet ki fogják vizsgálni.
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Várfi András polgármester megítélése szerint a teleppel kapcsolatban nem lehetnek nyugodtak
figyelembe véve körülményeket. Alapvetően elmondható, hogy a Remondis Kft-vel a szerződés annak
idején nem jól lett megkötve, többféle szabálytalansággal is szembe kell, hogy nézzünk, viszont az
ellenőrzési lehetőségünk nagyon minimális. Jelenleg nem tehetünk mást, mint hogy megvárjuk az
osztályvezető által felsorolt jogi ügyeknek a lezárását.
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket a beszámoló
elfogadására.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen,
Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné nem szavazott,
Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
184/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű
ügyében az elmúlt időszakban (2008. 01-03.) történt eseményekről szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
34. Napirendi pont
Tájékoztatás a fürdő fejlesztése miatt településrendezési tervek módosításának szükségességéről
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csaba bizottság elnököt röviden foglalja össze az
előterjesztés lényegét.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat fürdőberuházást tervez, melynek lehetséges
helyszínei a fürdő területe és környéke. A beruházást megelőzően, amennyiben azt komolyan
gondolják, szükséges áttekinteni a város településrendezési tervét, ugyanis a jelenlegi szabályozás nem
ad lehetőséget arra, hogy további beépítések történjenek ezeken a területeken. Az érintett területek: a
jelenlegi kemping területe, a másik a sportpálya területe, valamint a Körös sor és az árvízvédelmi
töltés közé eső terület. Ezen területek vonatkozásában úgy kell megváltoztatni, módosítani a rendezési
tervet, hogy ott minél könnyebben lehessen építkezni, megvalósítani a tervezett beruházást.
Várfi András polgármester elmondta, jelen tájékoztatás gyakorlatilag arról szól, hogy a testület
tárgyalja meg ennek a területnek a felhasználási célját, aminek a településfejlesztési koncepció az
alapja, amely most készül.
Dr. Csorba Csaba jegyző felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy a településfejlesztési koncepciót
2008 végéig kellene elkészíteni, a területrendezési tervek elkészítésére ezt követően kerülhet sor. Ez
azonban nem jelenti azt, hogy a tervek módosításával már most nem foglalkozhat a testület. A
településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célkitűzéseket célszerű lenne a júniusi, vagy a
júliusi ülésre, és ezzel párhuzamosan a rendezési tervvel kapcsolatos elvárásokat augusztusra
kialakítani. Ugyanis, ha tényleg komolyak azok a szándékok, amiket a testület megfogalmazott, és
amelyekkel kapcsolatban a tanulmányterveket elkészítette, rövid lenne az idő év végén hozzá fogni a
rendezési terv módosításával kapcsolatos elvárások megfogalmazásához, hiszen itt legalább fél éves
folyamatról van szó. A maga részéről javasolta, hogy az ezzel kapcsolatos koncepciót a
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság augusztusra alakítsa ki és fogalmazza
meg.
Dezsőné Rau Katalin aziránt érdeklődött, hogy pontosan mely területekről van szó.
Várfi András polgármester válaszolva elmondta, a Hantoskerti holtág, Hármas-Körös gátja és a
Dévaványai közötti terület.
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Amennyiben a képviselő-testület érdemben dönt a fürdő fejlesztésről, ezzel párhuzamosan gyorsan
meg kell lépni ezen területek rendezési tervének módosítását, mert a beruházást csak így lehet majd
elkezdeni.
Babos László képviselő megítélése szerint egy nagyon kezdetleges anyagról van szó, annak készítője
járt e egyáltalán ezeken a helyeken, ugyanis a holtág, a Hármas-Körös gátja és a Dévaványai út között
három terület van. Az egyik magánterület, ami közvetlenül a holtág partján van, a másik a vízműtelep
területe és ezt követően van az ifjúsági tábor, ami a dévaványai út és a gát között van. Alapvetően
egyetértett azzal, hogy rendezési terv módosítását el kell készíteni, hiszen a fürdő területe már nagyon
kicsi. Véleménye szerint a vízmű telep területe valamint az ifjúsági tábor területe az, ami erre a
tervezett célra használható lenne.
Csányi István alpolgármester a tájékoztatóban a területekre vonatkozó megfogalmazást nem tartotta
elfogadhatónak. Konkrétan, önálló helyrajzi szám szerint fel kell tüntetni az érintett területeket.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, nem tulajdont érintő dolgokról és kisajátításról van szó,
hanem meghatároztak egy területet, amelynek a településrendezési tervét készítik el.
További érdemi hozzászólás nem hangzott el, felkérte a képviselőket a tájékoztatóban leírtak
elfogadására.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István tartózkodás, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László tartózkodás, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
185/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a fürdő fejlesztése miatt településrendezési
tervek módosításának szükségességéről szóló tájékoztatást.
Határidő: azonnal
35. Napirendi pont
Tájékoztató a belvíz beruházások jelenlegi állásáról
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a tájékoztatóban értesülhetünk arról, hogy milyen
belvízvédelmi beruházások valósultak meg, milyen beruházások vannak folyamatban és milyenek
vannak előkészítés alatt.
A belvíz I. ütem, ami már megvalósult a három holtágat köti össze 1 méter átmérőjű zárt csatornával.
A Fűzfás-zug felső végén szivornya és a Rév-zug alsó végén szivattyú-telep építése, valamint a Révzug iszapkotrása és a kitermelt iszap elhelyezése.
A belvíz II ütem jelenleg folyamatban van, három öblözetet takar. Az egyes öblözet a Selyem utca
végétől a vasúti töltés alatt a Pásztor J. utca, Petőfi utcáig terjed. A kettes öblözet a Révzugi
befogadótól a Polányi M utcáig, míg a hármas öblözet Fűzfás-zugi befogadótól a Besenyszegi utca, B.
Molnár utca és a vasút alatti át vezetésen át a Ságvári utcáig terjed.
Ennek a beruházásnak a részét képezi még a Hantoskerti szivattyútelep beruházása, amelynek a
kivitelezője a SADE Kft. Az átadási határidő 2008. november 30.
A belvíz III. ütem a Csókási, Füzfás-zugi és a Hantoskerti holtág tároló kapacitásának helyreállítása,
iszapkotrása, amely hozzávetőlegesen 175.000 és 203.000 m3 iszap kikotrását jelenti. A megvalósulás
esetén ezeknek a holtágaknak sportolásra alkalmas vizük lesz.
A belvíz IV ütemben a Torzsás-zugi új befogadó, és a Német-zugi szivattyútelep kerülne kialakításra.
Ehhez kapcsolódóan a vasúti pálya építőjének kivitelezője ígéretet tett arra, hogy a vasúti átereszt a
pályaszakasz rekonstrukciója során elvégzik.
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A belvíz V. ütemben az Arany J. és Mirhóháti utcák közötti telkek végében húzódó csatorna, Hősök
útja-Batthyány utca, Dobó-Kálvin utca-Bessenyei utca melletti anyaggödrök- Kazinczy utcaiBánomkerti anyaggödrök tisztítása, kotrása szerepel. Amennyiben ez az ütem is nyer, úgy a
Hantoskerti holtág iszapkotrása két részletben valósulna meg.
A belvíz VI. ütem a külterületi önkormányzati tulajdonú holtágak rehabilitációját jelentené.
A környezetvédelmi felügyelőség megkeresése alapján a meglévő összes csatornára egy fennmaradási
engedélyt szükséges készíteni, ami nem kis terhet ró az önkormányzatra. Ebből következően szükség
lenne egy belvízrendezési átfogó koncepció kidolgozására, ami magába foglalná ezeket az ütemeket.
Rácz Imre képviselő el kívánta mondani, hogy ezeknek a beruházásoknak a nagy része az ő
választókörzetében van. A kivitelező céggel napi kapcsolatban van, informálódik a munkák
alakulásáról. Előfordultak már bizonyos konfliktusok az érintett lakosság részéről, de kérte a türelmet,
amennyiben bár milyen probléma merül fel azt vagy neki, vagy a hivatal városüzemeltetési osztálya
felé jelezzék.
Szabó Balázsné bizottsági elnök a belvíz IV ütemmel kapcsolatban meg kívánta jegyezni, hogy a
Torzsás zugi befogadóhoz kapcsolódó vasúti áteresz már korábban is meg volt, csak a vasúti sín
építésekor azt a MÁV tönkretette. Tehát nem egy nagyvonalú gesztus a MÁV részéről, hogy azt most
megépíti, hanem az általa tönkretettet állítja most helyre.
Egyéb hozzászólás, vélemény nem hangzott el Várfi András polgármester felkérte a képviselőtestületet a tájékoztató elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
186/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a belvíz beruházások jelenlegi állásáról
szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
36. Napirendi pont
Tájékoztató a helyi védettségű kettős hársfasor felújításának ütemezéséről, az elvégzett
feladatokról
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, több ütemben folyik a hársfasor felújítása. Több olyan fa került
kivágásra, vagy nyakazásra, amely már balesetveszélyes volt. A favágás mellett azért új fák ültetésére
is sor került. Örvendetes, hogy a Hősök útja ez által megújjúl, megfrissül, ezáltal a város egyik
legszebb utcája lesz.
Illés János képviselő aziránt érdeklődött, hogy a felmérés szerinti 486 db hársfa a jelenlegi állományt
jelenti, mert ha igen akkor az messze elmarad a 800 db-os eredeti mennyiségtől.
Szujó Zsolt osztályvezető válaszolva elmondta, ez a darabszám a 2005 évi állapotot tükrözi, ami óta
persze történtek változások, az ütemezés szerint történtek kivágások és ültetések.
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt a Polgármester felkérte a képviselőket a határozati javaslat
elfogadására, amely szerint elfogadják a Hősök útja kettős hársfasorának felújításáról szóló
tájékoztatót.
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A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
187/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Hősök útja kettős hársfasorának
felújításáról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
37. Napirendi pont
Tájékoztatás az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok nyílt árverésen történt értékesítés
eredményéről
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csaba bizottság elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat az előterjesztésben felsorolt, tulajdonában
lévő külterületi ingatlanokat kívánja értékesíteni, több- kevesebb sikerrel. Ezek az ingatlanok csekély
értékűek, fenntartásuk, karbantartásuk többe kerül, mint amennyit érnek. A legutóbbi árverésen 7
ingatlan került árverésre, bruttó 1024 e Ft összegben. A következő árverés időpontja 2008. május 28
de 9 óra.
Szabó Balázsné bizottsági elnök a VII. kerületben élő lakos megkeresése alapján elmondta, az illető
szeretné megvásárolni a Póhalom volt Tsz központjában lévő 9840 m2 területet. A Tsz idejében ezen a
területen egy magtár volt, ami lebontásra került, de tele van beton tuskókkal, gyakorlatilag semmire
nem használható. Jelenleg elhanyagolt, magasan felnőtte a gaz, ha értékesítésre kerülne legalább
rendben volna tartva. Az említett lakos ezt a területet szénatárolásra szeretné használni.
A maga részéről javasolta, hogy a kikiáltási árból engedjenek, kevesebb összegért értékesítsék.
Illés János képviselő véleménye szerint 15 Ft/m2 egy közel 10.000 m2-es területért azért nem sok.
Meggondolandó, hogy engedjenek e ebből az árból.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, ismeri a területet, és azt sem kellene figyelmen kívül hagyni,
hogy egy jól megközelíthető területről van szó, végig köves út vezet ki, és a villamos áram is kint van.
Annak ellenére, hogy most elhanyagolt ez a területe a 150.000 Ft nem sok érte.
Czibulka György képviselő szintén nem tartotta jogosnak a kérést.
Jakus Imre képviselő véleménye szerint arra is figyelemmel kellene lenni, hogy a telek rekultiválása
is igen sok pénzbe kerülne, ha azt művelés akarná vonni, vagy tisztán akarja tartani. Távol van a
várostól, nem sok befektető akar oda kimenni.
A maga részéről azzal ért egyet, hogy engedjenek az árból, a terület rendezettsége érdekében.
Várfi András polgármester nem támogatta a kérést, annál is inkább, mert ezt követően bár ki
előállhatna hasonló javaslattal, kérhetné az ár csökkentését. Javasolta, maradjanak az eredeti kikiáltási
árnál. Amennyiben az árverésen ez a terület nem kel el, de az illetőt komolyan érdekli, tegyen vételi
ajánlatot a területre, melyről majd dönt a képviselő-testület.
Javasolta az eredetileg beterjesztett határozati javaslat elfogadását.
További hozzászólás hiányában felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt a javaslat ismertetésére.
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A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
188/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az alábbiakban felsorolt tulajdonában lévő
ingatlanokat meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi
szám
8141
8652
8709/5
8801
8861
8862
8863
8864

9040
9186
10074
10080
13444
13473/3
13510
13549
13743
13845
14008/2
15057/4
15060/3
15060/52
15632
15653
0296/12
01278/5
01339/13
01482/2
02155/4
02229/9
02253/13
02289/2
02291/1
02299/13
02356/30
02426/17
02732/9

Terület nagysága ( m2 ), egyéb megjegyzés
1629 m2, szántó, 6,79 AK Öregszölő
3290 m2, szántó, 7,44 AK Öregszölő (1857/3290)
1406 m2, kert, 3,67 AK, Öregszölő
1637 m2, gyep, 1,42 AK, Bónom-zug nem vízparti, a
terep egyenetlen nagy mélyedés található rajta
1859 m2, szántó, 2,27 AK, Bónom-zug nem vízparti,
bányaszolgalmi joggal terhelt
1859 m2, szántó, 2,27 AK, Bónom-zug nem vízparti
1715 m2, szántó, 2,09 AK, Bónom-zug nem vízparti
1715 m2, szántó, 2,09 AK, Bónom-zug nem vízparti,
bányaszolgalmi joggal terhelt a kút fúráspontjától 50 –es
körzetben
2021 m2, szántó, 6,85 AK, Bónom-zug nem vízparti
2438 m2, szántó, 5,51 AK, Harcsás-zug nem vízparti
1298 m2, kert, 3,39 AK, Endrődi temetőhöz közel (2/8 )
6546 m2, szántó, 14,79 AK, Endrődi temetőhöz közel
2216 m2, szántó, 5,01 AK, Újkertsor
3420 m2, szántó, 7,73 AK, Újkertsor
3244 m2, szántó, 7,33 AK, Újkertsor
2129 m2, szántó, 4,81 AK, Újkertsor ( 6/600 )
223 m2, kert, 0,58 AK, Újkertsor (76/200)
2928 m2, szántó, 9,93 AK, Csepüskert
266 m2, kert, 0,69 AK, Pocoskert
836 m2, kert, 2,18 AK, vízügyi szolgalmi jog, Baltás
2268 m2, szántó, 2,77 AK, Bónom-zughoz közel
7093 m2, szántó, 8,65 AK, Bónom-zughoz közel
807 m2, kert, 2,11 AK, Dan-zug nem vízparti
915 m2, kert, 2,39 AK, Dan-zug nem vízparti
2786 m2, szántó, 11,99 AK, Mezőberényi úthoz közel,
(1/3)
5754 m2, szántó, 10,01 AK, Póhalom (3/6)
9840 m2, udvar, Póhalom volt Tsz. központ
5755 m2, szántó, 7,02 AK, Csudaballához közel
4316 m2, szántó, 19,51 AK, Polyákhalom
2381 m2, gyep, 3,71 AK, Soczó-zughoz közel
4140 m2, szántó, 9,03 AK, Décs-páskum
5440 m2, gyep, 8,49 AK, Décs-páskum szarvasi határ
9014 m2, gyep, 7,84 AK, Décs-páskum szarvasi határ
2 ha 7532 m2, szántó, 47,91 AK, Fazekas-zughoz közel
1319 m2, lakóház, udvar, Kocsorhegy volt általános
iskola, az épület lebontva
280 m2, gyep, 0,44 AK, Kisrét Gyoma és Endrőd határán
3290 m2, gyep, 2,86 AK, Simai-zug

Kikiáltási
ár ( Ft )
50000
31000
42000
150000

Licitlépcső
( Ft )
1000
1000
1000
5000

300000

10000

300000
250000
250000

10000
10000
10000

320000
350000
50000
220000
75000
115000
55000
2000
3000
150000
10000
150000
100000
300000
250000
280000
40000

10000
10000
1000
10000
1000
5000
1000
500
500
5000
500
5000
10000
10000
10000
10000
1000

50000
150000
70000
190000
37000
90000
85000
78000
480000
200000

1000
5000
1000
10000
1000
1000
1000
1000
10000
10000

4000
30000

500
1000

1. Az árverés időpontja: 2008. május 23-án de. 10.00 óra.
2. Az árverés helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).
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3. Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja,
4. Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanokról készült kimutatásban
szerepelnek. A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2008. május 23-án de. 9.00-ig - a kikiáltási
ár 10 %-át kitevő szerződés megkötését, biztosító előleget /bánatpénz/ kell a Polgármesteri
Hivatal pénztárába befizetni. Az árverés megkezdésekor a pénztári bevételi bizonylattal
igazolni kell az árverési előleg befizetését.
5. Az árverési előleg /bánatpénz/ a Polgármesteri Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az
árverés során azon árverezők, akik nem nyertek a befizetett árverési előleget a pénztárban az
árverezést követően felvehetik. A nyertes árverező a döntése alapján szintén felveheti az
árverési előleget a pénztárban, vagy kéri annak beszámítását a vételárba.
6. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a
nevére az árverési előleg letétbe helyezésre került.
7. A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb
ajánlatot nem lehet tenni. A termőföldek esetében az adásvételi szerződéseket a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján közzé kell tenni a termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. rendelkezései
alapján.
8. 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.
9. Az ingatlanokkal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és
Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás.
10. Az árverésről hangfelvétel készül.
11. A kárpótlásra jogosultat az 1991 évi XXV. Tv. 9. § alapján a volt tulajdonának az Állami
Vagyonügynökség vagy önkormányzat által történő értékesítése során elővásárlási jog illeti
meg, kivéve az 1990. évi LXXIV. törvény hatálya alá tartozó eseteket. Az önkormányzat
által értékesítésre kijelölt vagyontárgy volt tulajdonosa az elővásárlási jogával legkésőbb
a vagyontárgy értékesítése (árverése) során élhet.
Az árverés eredményéről be kell számolni Képviselő – testületi ülésen.
Határidő:2008. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
38. Napirendi pont
Nagy Sándor utca melletti terület átadása
Várfi András polgármester ismertette az előterjesztés lényegét, amely szerint a Református Egyház a
Nagy Sándor utca melletti volt reformátustemető helyén lakótelkeket jelölt ki értékesítésre. A
területrendezés során kialakításra kerültek közterületek is, melyeket az egyház térítésmentesen az
önkormányzat tulajdonába adja. A határozati javaslat szerint ezeket a területeket az önkormányzat
átveszi, míg a telek átalakításával kapcsolatos költségeket az egyház viseli.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a határozat meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
189/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata térítésmentesen átveszi a gyomaendrődi 2884/2 hrsz
alatti területből 11600 m2 –t a 15/2008. munkaszámú telekalakítási vázrajzon feltüntetett
módon.
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A telek átalakítással kapcsolatos műszaki munkarészek készítésének kiadásait, továbbá a
felmerülő költségeket a Gyomai Református Egyház viseli.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a szükséges nyilatkozatok és
szerződések aláírására.
Határidő: 2008. július 31.
Felelős: Várfi András polgármester
39. Napirendi pont
Idegenforgalmi Alapra pótlólag benyújtott kérelem elbírálása
Várfi András polgármester elmondta, a sokak által ismert Varga Mihály (Cibere) helyi vállalkozó
kérelemmel fordult a képviselő-testülethez melyben kérte, hogy a hangosbemondó tevékenységéhez
anyagi támogatást nyújtson. A „CIBERE hirdetés” már hozzá tartozik Gyomaendrődhöz, a város
idegenforgalmi látványosságaként is jellemezhető. A városi turisták csodálkozással és érdeklődéssel
veszik körül az egyszerű, de feltűnő járművet, amivel a tevékenységet folytatja. Az országban ilyet
nem igen látni máshol. A kért 200.000 Ft támogatást ennek a gépjárműnek a vizsgáztatásához kérné,
anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy azt saját erőből megoldja, így emiatt a hangosbemondó
üzemeltetése veszélybe kerülhet. A támogatást az idegenforgalmi alapból lehetne biztosítani. A
javaslat szerint a céltartalék terhére biztosításra kerülne a kért támogatás, melynek fejében a kérelmező
vállalná, hogy a tevékenységét 2009. december 31-ig üzemelteti, és a támogatási szerződésben
meghatározott 5 alkalommal ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít az önkormányzatnak.
Tekintettel arra, hogy az idegenforgalmi alapról az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság dönt, viszont a kérelem az alapra beérkezett pályázatok elbírálását
követően érkezett, így a képviselő-testületnek most arról kell dönteni, hogy javasolja a bizottságnak a
kérelem támogatását, és az alap céltartaléka terhére a kért összeg biztosítását.
Az ügy fontosságára tekintettel célszerűnek tartotta, hogy a bizottság mihamarabb döntsön ebben a
kérdésben. A bizottság képviselő tagjai teljes létszámmal jelen vannak a mai ülésen, így az ülés
szünetében egy rendkívüli ülés keretében soron kívül dönthetnek ebben a kérdésben.
Felkérte a képviselőket döntsenek a fentiekben említett határozati javaslatról.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László tartózkodás, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
190/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Varga Mihály Gyomaendrőd, Zalka M. u. 34. sz.
alatti lakos kérelmével egyetért, javasolja a kérelmező támogatását a 2008. évi Idegenforgalmi
Alap céltartaléka terhére 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint összegben. A képviselő-testület
felkéri az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, mint
döntési hatáskörrel rendelkező szervet, hogy a kérelem elbírálásáról soron kívül döntsön.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester szünetet rendelt el.
A szünetet követően Szabó Balázsné az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a bizottság egyhangú, 4
igen szavazattal határozott Varga Mihály támogatásáról a testület által javasoltak szerint.
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40. Napirendi pont
Gyomaendrődi Hírmondó beszámolója
Szabó Balázsné bizottsági elnök, mint a Gyomaendrőd Közéletéért Egyesület elnöke, a beszámoló
készítője elmondta, a képviselő-testület a januári ülésén 1.5 millió Ft vissza nem térítendő támogatást
állapított meg az egyesületnek a Gyomaendrődi Hírmondó 3 hónapon keresztül történő terjesztéséhez.
A támogatás felhasználásáról az egyesület köteles beszámolni, a bevételek és a kiadások alakulásáról.
A beszámolót elkészítette, amit a hivatal pénzügyi osztályának vezetője átnézett, leellenőrzött. A
banki kivonatokat, számlákat bárki megtekintheti. A kapott 1.5 millió Ft-ból felhasználásra került
1.540 e Ft, a különbözetet egyéb forrásból pótolta az egyesület.
Putnoki László képviselő aziránt érdeklődött, hogy Varga Mihály decemberi elmaradt számla és a
Várhegyi Vagyonvéd. Kft decemberi számla hogyan kapcsolódik az újság kiadáshoz. A maga részéről
továbbra is ellenzője ennek az újságnak. Nem tudja felváltani a helyi televíziót, nem tud olyan
kommunikációs szerepet betölteni. Hátránya továbbá, hogy az éves működési kiadása rohamosan
növekszik. Ha továbbra is havi 125.000 Ft támogatást kap, úgy az éves szinten 2.5 millió Ft-ot jelent,
az előző évben ez az összeg csak 638 e Ft volt. Soknak tartotta ezt a támogatást, pénzkidobásnak tarja.
Szabó Balázsné bizottsági elnök válaszolva elmondta, az egyik számla a hírmondó decemberi
számának nyomdai költségét jelenti, míg a másik a szerkesztés, illetve a tördelés díja. Nem vitatja,
hogy egy televíziós közvetítéssel szemben versenyképes lehet egy újság, de az is biztos, hogy az
újságból olyan helyi hírekhez, információkhoz jutnak a lakosok, amihez más módon nem igen jutnak,
ráadásul ingyenesen. Nem szólva arról, hogy a helyi kábel tv csak nagyon kevesek számára elérhető,
kevés lakásba van bekötve. Számításai szerint egy lakosra levetítve ez az újság kb. 32 Ft-ba kerülne gy
városlakónak. Véleménye szerint az önkormányzat annyit megtehet a lakosságért, hogy ingyenes
hozzájuttatja a helyi információkhoz.
Természetesen az újság további támogatásáról a testület fog dönteni, hogy az mennyire lesz
működőképes, vagy nem. Szívesen fogadja az újság további helyzetére vonatkozó építő jellegű
ötleteket, javaslatokat.
Illés János képviselő a téma kapcsán elmondta, hogy amióta az újság létezik, még a családja nem
kapott belőle.
Jakus Imre képviselő örül annak, hogy a televízió minden testületi ülést közvetít. A kábel tv
kiépítettsége egyre előrehaladottabb a településen, viszont a bekötések aránya nem éri el a 2000-t, ami
azt jelenti, hogy a lakások többsége még nem rendelkezik ezzel a hírforrással, és ahol be is van kötve
nem biztos, hogy ott is mindenki nézi. Nem szólva arról, hogy a külterületi településrészeken a hálózat
nincs is kiépítve. Kétségtelenül nem kevés pénz, amibe az újság kerül, de a hiteles tájékoztatás
érdekében ez az áldozat megéri.
Egyéb hozzászólás hiányában a Polgármester ismertette a határozati javaslatot, amely szerint a testület
elfogadja az egyesület pénzügyi beszámolóját, ugyanakkor felkéri a polgármestert, hogy az
előterjesztés mellékletét képező támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. A támogatás havi
összege 125.000 Ft.
A képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
támogatta, és az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi
István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya
József igen, Putnoki László nem, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné tartózkodás, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
191/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrőd
Közéletéért Egyesület Elnökének szakmai és pénzügyi beszámolóját.
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező
támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg.
Határidő: Támogatási szerződés megkötésére 2008. április 30.
Az egyesület beszámolójára 2009. januári testületi ülés
Felelős: Várfi András polgármester, Szabó Balázsné elnök
41. Napirendi pont
HÖF-CÉDE, TEKI, TEUT pályázatok

Várfi András polgármester elmondta, a pályázati felhívás alapján az önkormányzat a hivatal
kirendeltségi épületének felújítására, mint az önkormányzat feladatellátás színvonalát eredményező
fejlesztésre nyújtana be pályázatot.
A beruházás költségösszetétele: a beruházás bruttó összköltsége (100%): 27 600 000 Ft, a pályázatban
igényelt támogatás (70%): 19 320 000 Ft, saját erő (30%): 8 280 000 Ft.
Hozzászólás hiányában felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
A jegyző által ismertetett határozati javaslatot a képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal
támogatta, és az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi
István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya
József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
192/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Dél Alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács által, a céljellegű decentralizált keret 2008. évi támogatására kiírt pályázati
felhívás alapján a Polgármesteri Hivatal kirendeltségi épületének felújítása érdekében, az
önkormányzati feladatellátás színvonalának javítására.
A beruházás költsége (100%):
27 600 000 Ft
Igényelt támogatás (70%):
19 320 000 Ft
Saját erő (30%):
8 280 000 Ft
Pályázati díj:
193 200 Ft
Önkormányzatunk a saját forrást, 8 280 EFt-ot, valamint az igényelt támogatás 1%-ának
megfelelő pályázati díjat (193 200 Ft) a 2008. évi költségvetéséből biztosítja, a pontos fedezet
kijelölésről a képviselő-testület a 2008. május 5-i rendkívüli ülésén dönt.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős: Várfi András polgármester
42. Napirendi pont
HÖF-TEKI pályázat
Várfi András polgármester elmondta, a pályázati felhívás alapján a településrendezési terv
felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására nyújtanának be pályázatot. A beruházás bruttó
összköltsége: 18 millió Ft, az igényelt támogatás 5 millió Ft, az önkormányzati saját erő: 13 millió Ft.
Hozzászólás hiányában ismertette a határozati javaslatot, majd felkérte a képviselőket annak
elfogadására.

235

A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen,, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
193/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács által, 2008. évi területi kiegyenlítést szolgáló beruházások támogatására kiírt pályázati
felhívás alapján Gyomaendrőd Város településrendezési tervének felülvizsgálata és szükség
szerinti módosítása érdekében.
A beruházás összes bruttó költsége (100%):
18 000 000 ,-Ft
Igényelt támogatás (27,7%):
5 000 000,-Ft
Saját erő (72,3%)
13 000 000,-Ft
Pályázati díj:
50 000,- Ft
Önkormányzatunk a saját forrást, 13 050 EFt-ot a 2008.-2009. évi költségvetéséből biztosítja a
következők szerint:
- a 2008. évi költségvetés fejlesztési kiadásai között digitális térkép beszerzésére
megtervezett 3 090 EFt,
- 2008. évről áthúzódó tartós kötelezettségvállalás közé beépítésre kerülő 9 960 EFt
A fedezet kijelölésével kapcsolatos határozat alapján a költségvetési rendelet-módosítást a
Képviselő testület május 5-i rendkívüli testületi ülésére kell előterjeszteni.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős: Várfi András polgármester
43. Napirendi pont
HÖF-TEUT pályázat
Várfi András polgármester elmondta, a pályázat célja a települési önkormányzatok törzsvagyonába
tartozó belterületi –kapacitást nem növelő – szilárd burkolatú közutak felújításának támogatása.
Önkormányzatunk a Lévai-Kálvin u. felújítására nyújtana be pályázatot.
A beruházás összköltsége: 12.698.640 Ft, a pályázatban igényelt támogatás (50 %): 6.349.320 Ft, saját
erő (50 %): 6.349.320 Ft.
Megkérdezte a képviselőket van e kérdés, észrevétel.
Illés János képviselő aziránt érdeklődött, hogy az igényelt támogatás %-a meghatározott a pályázati
kiírásban. Ehhez képest nagyon magas a saját erő %, amit az önkormányzatnak kell hozzátenni.
Várfi András polgármester válaszolva hangsúlyozta, ezekben a pályázati kiírásokban ennyi a
lehetőség. Ezen pályázatok elnyerése igen fontos lenne a városnak.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a Jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
A határozati javaslatot a képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné
igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László
igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
194/2008. (IV. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács által kiírt „települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat
felújításának támogatásának elnyerésére, a Lévai út-Kálvin út felújításának érdekében.
A beruházás összes bruttó költsége (100 %):
12 698 640 ,-Ft
Igényelt támogatás (50%)
6 349 320,-Ft
Saját erő (50%)
6 349 320,-Ft
Pályázati díj:
63 493,- Ft
Önkormányzatunk a saját forrást, 6 413 EFt-ot a 2008. évi költségvetéséből biztosítja. A
költségvetés 3. számú mellékletében az út felújítási munkákra összesen 5 millió Ft-ot
különített el. A fennmaradó 1 413 EFt-ot a 2008. évi költségvetésből, a fejlesztési kiadások
között 8 db út építésére megtervezett 55 000 EFt-ból kerül átcsoportosításra. A fedezet
kijelölésével kapcsolatos határozat alapján a költségvetési rendelet-módosítást a Képviselő
testület május 5-i rendkívüli testületi ülésére kell előterjeszteni.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős: Várfi András polgármester
További írásos napirendi pont nem volt Várfi András polgármester megkérdezte a képviselőket,
jelenlévőket van e bejelenteni való.
Putnoki László képviselő a környezetszépítő versenyhez kapcsolódóan kívánta megjegyezni, hogy
igénytelenségre vall, hogy a fürdő parkolóját építési törmelékkel szórták fel. Ráadásul a gépjárművek
gumiját is könnyen kivághatja.
Elmondta még, hogy a szarvasi úton lévő buszmegálló fel van borulva, valószínű a múltkori szélvihar
borította fel, a mai napig nincs felállítva. Kérte az illetékesek intézkedését.
Jelezte továbbá, hogy a volt Béke Tsz udvarán veszélyes hulladékot tárolnak, amit égetnek is.
Izsó Csaba bizottsági elnök lakossági kérdést tolmácsolt, miszerint elképzelhető e olyan lomtalanítás
még a nyári szezon előtt, amikor a lakosok ingyenesen beszállíthatják a hulladéklerakó telepre.
Szabó Balázsné bizottsági elnök lakossági jelzések alapján jelezte az illetékesek felé, hogy az utak
mentén lévő víztisztítók tetejét illetéktelenek rendszeresen eltávolítják.
Várfi András polgármester reagálva hangsúlyozta, az ilyen jellegű bejelentéseket a képviselők a
probléma észlelését követően azonnal jelezheti azt az illetékesek felé, nem szükséges a testületi ülést
megvárni. Így a feltárt problémák hamarabb orvosolhatóak. A lomtalanítást illetően, azt valóban
igénylik a lakosok, javasolta, hogy a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a
hivatal városüzemeltetési osztályával közösen dolgozza, hogyan lehet azt megoldani.
Egyéb bejelentés, hozzászólás nem volt, Várfi András polgármester megköszönte a képviselők
hozzászólásait, a jelenlévőknek az érdeklődést, majd a nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.

Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Illés János

Béres János

hitelesítő

hitelesítő
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