Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
14/2008.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2008. május 29-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester
Babos László, Béres János, Czibulka György, Gellai Józsefné, Hangya
Lajosné, Izsó Csaba, Jakus Imre, Dr. Kovács Béla, Lehóczkiné Timár Irén, Dr.
Palya József, Putnoki László, Rácz Imre, Szabó Balázsné és Vass Ignác
képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző
Tímárné Binges Irén, Uhrin Zoltánné, Szilágyiné Bácsi Gabriella, Szujó Zsolt
osztályvezetők, Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó,
Tárgyalási joggal az egyes napirendi pont megtárgyalásában érintett
meghívottak,
Önkormányzati intézmények vezetői, a helyi sajtó képviselői,
Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a mai napra összehívott képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket, a Jegyző, Aljegyző urat és valamennyi megjelent érdeklődőt. Megállapította, hogy az
ülés határozatképes, a 17 fős testületből jelen volt 16 fő. Illés János képviselő jelezte, hogy később fog
érkezni. Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Vass Ignác és Rácz Imre képviselőket.
Ezt követően röviden beszámolt az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről:
Számtalan programmal teli napokon vagyunk túl. Éppen ezért sem igaz az a kritika, hogy ebben a
városban nem történik semmi. Igen is, egy mozgalmas kis város Gyomaendrőd. A kulturális
programokon túl számtalan dolog is történik, eredményes tárgyalások folynak.
El kívánta mondani, hogy tovább folytatódik a belvíz program, aminek az eredménye ugyan most nem
látszik, de ha ennek végére érnek, akkor tapasztalhatják meg, hogy nem lesz gond a belvíz elvezetéssel
a városban és a holtágaink is megfelelő vízminőségűek lesznek.
A napirendek között szerepel a Selyem út befejező szakaszának, továbbá 8 db belterületi útnak a
megépítéséről szóló előterjesztés is.
Az Ipari Parkba négy befektetővel folynak tárgyalások, akik csarnokot kívánnak ott építeni.
Ugyanakkor egy nagybefektető is megkereste az önkormányzatot, melynek részletei egyenlőre nem
publikusak, viszont vállalná több száz fő foglalkoztatását.
Május 1-én egy megyei delegáció vezetőjeként Francia országban járt, ahol oktatási intézményeket,
gyakorlóhelyeket tekintettek meg. Számtalan olyan információ, ismeret birtokába jutottak, amelyeket
itt a helyi oktatásban is lehet hasznosítani.
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Ezen a napon és azt követően volt a Sajt és Túrófesztivál Gyomaendrődön. A korábbi évekhez képest,
ezen a napon volt a legtöbb részt vevő. A jövőben is ilyen rendezvények megtartására kell törekedni.
Részt vett a német testvérvárosunk delegációja, 23 fővel.
Május 3-án a jegyző úrral részt vettek az örménykúti majálison.
Május 9-12 között egy önkormányzati képviselőkből, hivatali és intézményi dolgozókból álló
delegáció vendégeskedett a lengyelországi testvérvárosunkba, Pilznoban. Szívélyes vendéglátásban
volt részük, igyekeznek a kapcsolatot erősíteni ezzel a testvérvárossal is.
Május 16-18 között került megrendezésre a Rózsahegyi Napok. Ezen rendezvények egyike az
amelyről elmondható, hogy a szervezése csillagos ötöst érdemel. Valamennyi városi rendezvényről
elmondható, hogy hibátlan, jól szervezett rendezvények.
Ugyan ezen a hétvégén volt a Gimnáziumban az ötven éve itt végzett első gimnáziumi osztály
találkozója. A jelenleg élők közül csak egy személy nem tudott eljönni. Ez is bizonyítéka annak, hogy
egy igen jó kis közösség, osztály volt ez akkor.
Május 21-én volt a Kihívás Napja. Cél volt, hogy abban a kategóriában, melyben indultunk elsők
legyünk. A 25 induló település közül a 7. lettünk. A maga részéről ennek ellenére úgy értékeli, hogy
Gyomaendrőd első lett, ugyanis az elmúlt évhez képest lényegesen többeket sikerült megmozgatni,
sportra bírni. A rendezvény vendége volt Növényi Norbert, aki az endrődi származású Gyuricza Csaba
közvetítése által ingyenesen jött el hozzánk. Jól érezte magát, tetszett neki Gyomaendrőd.
Május 21-én volt a Tűzoltó Egyesület közgyűlése, majd ezt követően az új tűzoltók eskütétele a Római
Katolikus Templomban. Ezt követte a részben önkormányzati támogatásból vásárolt német tűzoltóautó
felszentelése. Szintén egy jól szervezett, hibátlan rendezvényről van szó. Hoffmann Imre
dandártábornok, az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság főigazgató helyettese magánemberként
volt jelen, aki elismeréssel szólt a rendezvényről. Ezzel az egyesület elindult a köztestületté alakulás
felé, melyhez mind a személyi, mind a tárgyi feltételek adottak.
Május 25-én volt a Hősök Napja, melynek szervezését a zene és művészeti iskola vállalta fel. Az
igazgatónő elmondása szerint a későbbiekben is vállalni fogják ezt az ünnepet. Egy hibátlan, jól
szervezett ünneplésen vehettek részt.
A testvérvárosi kapcsolatokat illetően el kívánta mondani, hogy a Schönecki testvérvárosunk
meghívására egy delegáció utazik ki az ottani testvérvárosi napokra. A hivatalos delegáció tagjai:
Csányi István alpolgármester, Dr. Csorba Csaba jegyző, Szabó Balázsné képviselő, egy tolmács,
továbbá a művészeti delegációban a Rumba Tánc Sportklub valamint a Körösmenti Táncegyüttes
tagjai utaznak.
A Pilznoi látogatásunk során meghívtunk egy lengyel delegációt az augusztusi halfőző versenyre, akik
örömmel vették a meghívást. Ugyanakkor két időskorú sakkozó és diákok vettek részt egy ottani
sakkversenyen.
Romániában jelenleg készülnek a választásokra, így az ottani testvérvárosunkkal, Nagyenyeddel ezt
követően fogjuk a kapcsolatot feleleveníteni.
A gimnázium kapcsán felmerült a lehetősége a szlovákiai Vrútky várossal testvérvárosi kapcsolat
kialakítására.
Ugyanakkor a Békés megyének a franciaországi Deux-Sévres megyével van kapcsolata, ennek a
megyének a középső részén van egy hasonló nagyságú város, mint Gyomaendrőd, akivel szintén
megvizsgálnák egy testvérvárosi kapcsolat lehetőségét.
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Május 31-én lesz a Bogrács Napja Öregszőlőbe, tudomása szerint több mint ötven főző jelentkezett.
Ezen a hétvégén lesz a Nemzeti Vágta Budapesten, melyen a helyi Tourinform Iroda is kiállít, osztani
fogja a gyomaendrődi prospektusokat.
Július 22-én Tour de Hongrie Kerékpár versenyre készülnek, és szintén ezen a napon Horgas Eszter ad
koncertet a Református Templomban.
A Halfőző versenyt augusztus 16-án rendezik meg, míg augusztus 20-ra egy csendesebb ünneplést
terveznek, mivel hétköznapra esik. Ezt megelőző este tervezik egy üdülőfórum megtartását a
Gyomaendrődön üdülővel rendelkezők részére.
További polgármesteri bejelentése nem volt, megkérdezte, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van e
kérdés, észrevétel, más bejelenteni való.
Hozzászólás hiányában javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívó szerinti sorrendet azzal a
kiegészítéssel javasolta elfogadni, miszerint 26. napirendi pontként a Berettyó-Körös Szakképzés
Szervezési Társulás és a Business School Közalapítvány együttműködési megállapodásának
elfogadása, 27. napirendi pontként a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola alapító okiratának
módosítása, és 28. napirendi pontként Szabó Istvánné Óvodai Oktató Kht. kérelme tárgyú
előterjesztések kerüljenek megtárgyalásra.
További javaslat hiányában felkérte a képviselőket a napirend elfogadásáról való szavazásra.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József
igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
219/2008. (V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Dél-Alföldi Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételében érintett rendeletek
felülvizsgálata
2. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
KT rendelet módosítása
3. Liget Fürdő fejlesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányterv megvitatása (szóbeli
előterjesztés)
4. Liget-Fürdő Kft. 2008. évi üzleti és marketing terve
5. Geotermikus pályázat előkészítésére vonatkozó döntés
6. Intézményi konyhák működési kiadásainak csökkentése
7. Városi Könyvtár átszervezése
8. Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2007. évi közhasznúsági jelentése
9. Trendl Kft. kérelme közművelődési megállapodás megkötésére
10. 2008-2009 évben megépítésre kerülő belterületi utak kiválasztása
11. Szennyvíztisztító telep fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtása
12. Külterületi holtágak rehabilitációjának megvalósítására pályázat benyújtása
13. Pályázati kiírás Idegenforgalmi Alap maradványösszegének felhasználásra
14. Körösök Völgye Nonprofit Kft. megalakulásával kapcsolatos önkormányzati döntések
meghozatala
15. Közhasznú munkaprogram szervezése és a megbízási szerződés módosítása
16. A vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos szabályozások
17. Szabályzat a Polgármesteri Hivatalban „kézbesítő”-ként dolgozó munkavállalók juttatásaira
18. Az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági földterületek haszonbérletbe adása
19. Gyomaendrőd, Erzsébet liget 3. szám alatti A/1 jelű társasházrész megvásárlása
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Fő út 210. sz. alatti gyógyszertárban lévő szolgálati lakás felújítása
Ingatlan helyreállításához támogatás megállapítása
Víg Károly Gye, Tanya VII. ker. 1/A. sz. alatti lakos kérelme
Tájékoztató a 2007. évi szúnyoggyérítésről
Hősök útja közterület elnevezés módosítása
Tájékoztatás az önkormányzat tulajdonát képező belterületi ingatlanok nyílt árverésének
eredményéről
Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás és a Business School Közalapítvány
együttműködési megállapodásának elfogadása
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola alapító okiratának módosítása
Szabó Istvánné Óvodai Oktató Kht. kérelme
Bejelentések

Határidő: azonnal
Az első napirend megtárgyalása előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült jelentés
megvitatására kérte fel a képviselőket.
Babos László képviselő a 102/2008.(III.27.) Kt. számú, Intézményi konyhák működési költségeinek
csökkentése érdekében közbeszerzési eljárás meghirdetése tárgyú határozattal kapcsolatban
megkérdezte Jegyző úrtól, miért nem került sor a határozat szerinti feladat végrehajtása. Milyen egyéb
körülmény, rendkívüli esemény akadályozta ezt.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva felolvasta a határozat szövegét. Erre a jelentést megtették a
testület felé, és részletes anyag került a mai ülésre beterjesztésre, melyet önálló napirendi pontként fog
a testület megtárgyalni.
A szóban forgó határozattal kapcsolatban olyan új elemek merültek fel, melyek alapján szükségesnek
tartották azt, hogy ebben a témában más irányú előterjesztést kapjon a képviselő-testület. Amennyiben
a testület az abban foglaltakat nem fogadja el, úgy vagy a 102 sz. határozatban foglaltakat kell
végrehajtani, vagy értelem szerint új határozatot hoznak. Azok a megtakarítási összegek, melyek a
korábbi előterjesztésekben szerepeltek, és amelyekkel kapcsolatban tájékoztató adatot kért a hivatal,
illetve a bizottság, abban a megtakarítások lényegesen nagyobbak, mintha a 102 számú határozatban
szereplő három intézményi konyhát hirdetnék meg. Ez a magyarázat a Babos képviselő úr által feltett
kérdésre.
Összegezve: olyan új elemek merültek fel az említett határozat meghozatalát követően, ami miatt
szükségesnek és indokoltnak tartották új előterjesztés benyújtását a testület felé.
Egyéb kérdés, hozzászólás a jelentésben leírtakhoz nem volt, Várfi András polgármester felkérte a
képviselőket a döntés meghozatalára.
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a jelentést elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László nem, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József
igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
220/2008. (V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 330/2007.(X.25.), 372/2007.(XI.29.),
374/2007.(XI.29.), 394/2007.(XII.20.), 29/2008.(I.31.), 31/2008.(I.31.), 89/2008.(II.28.),
102/2008.(III.27.),
104/2008.(III.27.),
105/2008.(III.27.),
113/2008.(III.27.),
116/2008.(III.27.), 117/2008.(III.27.), 118/2008.(III.27.), 119/2008.(III.27.), 120/2008.(III.27.)
Kt. számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont
Dél-Alföldi Közigazgatási
felülvizsgálata

Hivatal

törvényességi

észrevételében

érintett

rendeletek

Várfi András polgármester megkérte Szabó Balázsné Ügyrendi Bizottsági elnököt a napirendi pont
ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottságelnök elmondta, hogy a Dél-Alföldi Közigazgatási Hivatal Békés Megyei
Kirendeltsége törvényességi ellenőrzést végzett a Polgármesteri Hivatalban. A vizsgálat során
észrevétellel élt a Közterületek használatának rendjéről és a köztisztaságról szóló rendelet három
rendelkezése ellen. Határozatlan és feltételes helyzeteket tartalmazó megfogalmazások kerültek a
jogszabályba, melyek jogbiztonság elvét sértik. Az észrevételekkel egyetértenek, indítványozzák a
rendelet módosítását a mellékletben szereplő rendelettervezet értelmében.
Azon kívül a 2008. évi költségvetési rendelet ellátotti pénzbeli juttatásával kapcsolatban észrevétellel
élt még a Közigazgatási Hivatal, mely azonban egyeztetésre kell, hogy kerüljön. Önkormányzatunknál
ez 0 Ft, azaz nulla forint, ezért nem szerepelt az erre szánt sorban. Egyeztetés és válasz után javításra
és pótlásra kerül sor.
Hozzáfűzte még, hogy a formai hibával megjelent rendelet tartalmilag nem sérti a törvényességét.
Putnoki László képviselő a rendeletből hiányolta a jogkövető magatartás lehetőségét, a rendelet nem
biztosít erre lehetőséget, azonnal büntet. Javasolta annak beleírását, hogy felszólítja a szabálysértő
állampolgárt, 15 napon belüli nem teljesítés után büntessen.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta az eljárás menete alapján, a közterület
rendeltetésellenes használata esetén a Közterület-felügyelők felszólítják az illető személyt a
rendeltetésszerű használatra. Amennyiben a nevezett személy nem válik jogkövetővé, nem állítja
vissza az eredeti rendet, akkor a szabálysértési eljáráshoz szükséges feljelentést megteszik a
közterület-felügyelők, a Szabálysértési Hatóság lefolytatja a szabálysértési eljárást.
Várfi András polgármester megkérdezte Putnoki László képviselőt a Jegyző úr válaszát elfogadja-e.
Putnoki László képviselő a választ elfogadta.
Várfi András polgármester, mivel módosítás nem történt, megkérdezte, van-e hozzászólás, kérdés.
Dezső Zoltán állampolgár szerint a Kisréti utcában három éve történt munkálatok után ott maradt
földet nem szállítják el. Több ízben kérték a Gyomaközszolg Kft-t is az elszállításra. Arra volt
kíváncsi, ki annak a közterületnek a felelőse.
Várfi András polgármester kijelentette, hogy a napirendi pontban szereplő rendelettervezetet a
hozzászólás nem módosítja. A válaszadásra Jegyző urat kérte fel.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta a belvízelvezető-rendszer karbantartása az
Önkormányzat és a Gyomaszolg Kft. közötti megállapodás alapján a Gyomaszolg Kft. feladata. A
jelenlevő ügyvezető a problémát feljegyzi és megoldják.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselő-testület tagjait a
rendeletről való szavazásra. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű
szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület 15 igen, 1 ellenszavazattal a következő rendeletet alkotta meg: [Babos László nem,
Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2008. (VI. 13.) Gye. Kt. rendelete
a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 37/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 16. § (1)
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az 1999. évi LXIX. tv. 1. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 37/2007. (XI.
30.) Gye. Kt. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbiakban rendelkezik.
1. § Az R. 55. § (1) bekezdésének második mondata hatályát veszti.
2. § Az R. 56. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Aki közterületet engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően használja, az a
ténylegesen használt időtartamra és az elfoglalt területre eső közterület-használati díjnak az ötszörösét
köteles megfizetni.”
3. § Az R. 57. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Szabálysértést követ el, és 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki:
a) a 7. § (2) bekezdésében foglalt a fenntartói kötelezettségeket elmulasztja,
b) a 9. § (2) bekezdésében előírt építési munkálatokra vonatkozó rendelkezéseket megszegi,
c) a 11. § és 13. § (2), (4) bekezdésének közterületi bontásra vonatkozó szabályait megszegi,
d) a járművek közterületen történő tárolását szabályozó 14. § (1), (2) és (3) bekezdésében foglalt
rendelkezéseket megszegi,
e) a 15. § (1) bekezdésének üzemképtelen járművek közterületi tárolását szabályozó rendelkezéseit
megszegi,
f) a nyomvonal jellegű létesítmények terület-felhasználása, közterületek nem közlekedési célú
használata során a 17. § és 18. § rendelkezéseiben előírt polgármesteri hozzájárulás és engedély
beszerzését elmulasztja,
g) a zöldterületek védelmét szabályozó 19. § (1) bekezdés, a 20. § (3) bekezdés, a 21. §, 22. §, 23. § és
24. § (1) bekezdés rendelkezéseit megszegi,
h) a játszóterek használatát szabályozó 25. § (2) bekezdésének előírásait megszegi,
i) a reklám és kereskedelmi tevékenység 26. § (1) bekezdésének, 27. § (1) bekezdésének és a 28. §
rendelkezéseit megszegi,
j) a mutatványos tevékenység 31. § rendelkezésit megszegi,
k) a köztisztasági rendelkezések közül a 32. § (1) bekezdés, 33. §, 34. § (1), (2), (4), (7), (8)
bekezdések, a 35. §, 36. § (1) és (3) bekezdések, valamint a 37. § szabályait megszegi.
4. § E rendelet 2007. június 15. napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2008. május

Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2008. június hó 13. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. június 13.

Dr. Csorba Csaba
Jegyző
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2. Napirendi pont
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT
rendelet módosítása
Várfi András polgármester megkérte Szabó Balázsnét az Ügyrendi Bizottság elnökét a napirendi pont
ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottság elnök a napirendi pont tájékoztatásául elmondta a korábbi SZMSZ
módosítására szükség van a nyári ülésszünet változása miatt, valamint a Képviselő-testületi
munkaprogram tartalma és szerkezetének változása miatt. Átláthatóság miatt a szervezeti munka
áttekintése vált szükségessé. A Jegyző a Polgármester irányításában áttekinti a Bizottságok és a
Képviselő-testület elé kerülő anyagokat, előterjesztéseket. A Jegyző köteles jelezni, ha
jogszabálysértést észlel. Az előterjesztés ez alapján készült el, kérte az erről való szavazást.
Dr. Csorba Csaba jegyző kiegészítésként még elmondta, nagyon felgyorsult a testületi munka
előkészítése. A Hivatal rendelkezésére álló informatikai eszközök sok mindenre lehetőséget adnak.
Különböző szoftverekkel dolgoznak, melyek néha gondot okoznak a képviselő-testületi anyag
előkészítésénél. Ezen problémák kikerülése érdekében a képviselő-testületi ülések előkészítését
szervezettebbé kívánják tenni.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólást. Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.
További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelettervezetről való szavazásra. Felhívta
a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület 16 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta meg: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2008. (VI. 13.) Gye. Kt. rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 16. § (1)
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosításáról az
alábbiakban rendelkezik.
1. § Az SZMSZ 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A képviselő-testület a július hónap kivételével havonta egy alkalommal rendes ülést tart.
(2) A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján éves munkaprogramot állapít meg a
tárgyévet megelőző év utolsó testületi ülésén.
(3) A munkaprogram összeállításához javaslatot kell kérni:
a) a települési képviselőktől,
b) a kistérségi társulás önkormányzatainak polgármestereitől,
c) a jegyzőtől,
d) a helyi kisebbségi önkormányzatoktól,
e) a helyi politikai és civil szervezetektől.
(4) A munkaprogram a Képviselő-testületi ülések naptári napokban tervezett időpontját, a tárgyalásra
tervezett napirendek címét, az előterjesztés elkészítésére felkért és az előkészítésben résztvevő hivatali
felelősöket, továbbá az előterjesztést véleményező bizottság(ok) megnevezését tartalmazza.”
2. § Az SZMSZ kiegészül a következő 11/B. § rendelkezéseivel:
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„11/B. § (1) A Képviselő-testületi előterjesztéseket nyomtatott irat formájában, napirendenként
sorszámozva, mellékletekkel szerelve és fűzve kell megküldeni a 12. § (1) bekezdésében
meghatározottak részére. Egyes mellékletek terjedelmük, vagy nem nyomtatható digitális tartalmuk
miatt digitális adathordozón is mellékelhetők.
(2) Az írásos előterjesztések csak a jegyző előzetes törvényességi ellenőrzése után kerülhet a
döntéshozó elé. A hatékony költség és időgazdálkodás, valamint az írásmunkák minőségét javító
információ megosztásban és adatcserében rejlő előnyök kihasználása érdekében az előterjesztéstervezetek kizárólag számítógépes szövegszerkesztővel készíthető el.
(3) A kiküldésre alkalmas véglegesített előterjesztéseket a határozati javaslatokkal és mellékleteivel
együtt a hivatal informatikai rendszerében kialakított tárolási helyen döntéshozónként és ülésenként
csoportosítva kell elhelyezni. A papíralapú előterjesztések alapját szolgáló digitális tartalmat nyílt
formátumú1 fájlszerkezetben, módosításra már nem alkalmas állapotban kell archiválni.
(4) Amennyiben a Képviselő-testület az ülés vezetéséhez és a szavazáshoz számítógéppel támogatott
elektronikus rendszert használ, abban az esetben az ülés előkészítését e rendszer szolgáltatásaival kell
elvégezni.
(5) A rendkívüli sürgősséggel (az ülés előtti 5. napon belül) beterjesztendő előterjesztések esetében is
a (1)-(4) bekezdésben szabályozott eljárást kell alkalmazni azzal, hogy az előterjesztés fejlécében fel
kell tüntetni a polgármester engedélyező záradékát. A záradék szövege: "A napirend soron kívüli
beterjesztését engedélyezem!". A rendkívüli sürgősséggel kiadott előterjesztések tárgyalhatóságáról a
14. § (1) bekezdés rendelkezései szerint a Képviselő-testület dönt.
(6) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket a feladatkör szerinti bizottság(ok) előzetesen
véleményezi(k). A bizottság(ok) elnöke(i) a bizottság rendes ülését a Képviselő-testületi ülést
megelőző 10. és 9. napra hívják össze. A Képviselő-testületi ülést megelőző 10. napra a 24. § (1)
bekezdés c) és b) pontjában meghatározott, míg a 9. napon az a) és d) pontban meghatározott
bizottságok üléseznek.
(7) A Képviselő-testületi ülések előkészítésének rendelkezéseit a bizottsági ülések előkészítésénél is
alkalmazni kell.
(8) Az ülés előkészítések szervezési és műszaki részletszabályait a jegyző javaslata alapján a
polgármester egyedi utasításban szabályozza.”
3. § (1) E rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba.
(2) A 27/2006. (XII. 27.) KT rendelet 5. § hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2008. május
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2008. június hó 13. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. június 13.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző

1

A Portable Document Format (PDF) az Adobe Systems által kifejlesztett bináris fájlformátum. Ebben a
formátumban dokumentumok tárolhatók, amelyek különböző szoftverekkel, hardverekkel és operációs
rendszerekkel olvashatók és létrehozhatók. A PDF alkalmas szöveget, ábrát és képeket tartalmazó dokumentum
leírására eszköz független és felbontás független formában. A dokumentum lehet egyoldalas, és több ezer oldalas
is, egyszerű vagy összetett: sokféle betűtípussal, ábrával, színnel és képpel, továbbá tartalmazhat interaktív
beviteli mezőket, nyomógombokat stb., lehetőséget teremtve arra, hogy üres űrlapokat hozzunk létre, amit a
felhasználók később elektronikus formában is ki tudnak tölteni. A PDF egy nyílt szabvány, emiatt bárki
jogdíjmentesen írhat alkalmazásokat, amelyek olvasnak vagy írnak PDF formátumot.
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3. Napirendi pont
Liget Fürdő fejlesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányterv megvitatása (szóbeli
előterjesztés)
Várfi András polgármester bevezetőjében elmondta, a Liget Fürdő fejlesztésére vonatkozó
megvalósíthatósági tanulmánytervet már több fórumon megvitatták. Megtárgyalták minden bizottsági
ülésen. A városnak nagy lehetősége a turisztika, nemcsak a fürdő miatt, hanem a Hármas-Körös, a 16
körülöttünk lévő holtág, azon kívül az egyre szebb városkép. A turisták idejöveteléért tenni kell. A
fürdő fejlesztése érezhető, mert évi 40 millió forint támogatással működik. Nyáron teljes üzemmel,
télen néhány látogatóval működik. Valamilyen irányban fejleszteni kell, ennek a Képviselő-testületnek
kell megtenni a lépéseket, most van lehetőség. Hasonló alföldi települések, melyek nem rendelkeznek
ezekkel a természeti adottságokkal, szintén hasonló fejlesztéseken gondolkodnak. Nyertes az lesz, aki
előbb lép és szebb, vonzóbb fürdőt épít. Két tanulmánytervet tanulmányoztak, egyik az Ybl cég, másik
az Ap-prétor Kft. által előkészítve. Abban megállapodás történt a képviselők között, hogy foglalkozni
kell a fürdőfejlesztéssel, viszont megfelelően végig kell gondolni. Az Ap-prétor Kft. által készült
tanulmánytervhez igazodva a rendezési terv módosításában megegyeztek. További szakértői
véleményekre van szükség. A mai képviselő-testületi ülés zárt ülésén Csapó Ágnes önkormányzati
pénzügyi tanácsadó, elmondta véleményét. Egyéb vélemény alapján még csak egy tájékozódási pontot
jelent a tanulmányterv. A beruházás összértéke 1,6 milliárd forint.
A döntést a képviselő-testületnek minél hamarabb meg kell hoznia, Gyomaendrődnek a lehetőséggel
élni kell.
Vass Ignác képviselő gyakorló fürdővezető és Fürdőszövetségi tagként, gyomaendrődi lakosként
elmondta, a döntéskor mérlegelni kell a beruházás munkaerővonzatát és munkaerő-megtartó erejét. A
fiatal szakembereknek munkahelyet nyújtó lehetőséget meg kell ragadni. A konkrét fürdőberuházás
vállalkozásokat is vonz maga mellé a szolgáltatások tekintetében. Korábban bizottsági ülésen már
jelezte, a településen meglévő gyógyvíz kihasználásának eladását egyediként lehet propagálni. Sok
helyen, rengetegféle látvány- és wellness elemet használnak. Ez tervező és elképzelés dolga. A város
jellegének feltüntetésével kellene megvalósítani a fejlesztést.
A képviselő-testületen nagy a felelősség a döntésnél. A cél az itt élő emberek javát és boldogulását
kell, hogy szolgálja.
Dr. Kovács Béla képviselő véleménye szerint Gyomaendrőd kényszerpályán van. A rendszerváltást
követően majdnem háromezerrel csökkent a lakosság száma. Valamilyen kitörési pont mindenképpen
kell, adottságainkat tekintve, egyik a turizmus, melynek egyik sarokköve a fürdő. A város
terhelhetősége a kérdés, viszont valamit mindenféleképpen tenni kell. Kérdés, hogy a fürdőzők mit
tudnak tenni a néhány óra fürdőzés után a városban. Kirakatnézési lehetőség nem elég színvonalas,
étkezési lehetőségek vannak elég jó minőségben és központi helyeken. A szabadidő eltöltésének
lehetősége a túraútvonallal megoldható, viszont az azt övező elképesztő mennyiségű szemétre hívta fel
a figyelmet a holtágak partján. Nem gondolja, hogy egy külföldi turista, ha ezt meglátja, még egyszer
ide szeretne jönni vendégként. Megkérdezte miért nem tart a város lomtalanítást. A lakosság nehezen
szervezi meg a saját lomjának elszállítását, szűkös anyagi helyzete miatt azokra a területekre hordja ki,
melyek nem legálisak és a természeti értékeinket károsítják. Javasolja a nyár előtt lomtalanítás
megszervezését, forrás megnevezése nélkül.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólást képviselő úrnak. Helyesbítésként elmondta,
hogy az egymilliárd forintot a város nem felvette, nincs adóssága, hanem kötvényt bocsátott ki. A
kötvény még nem volt felhasználva, ehhez az összeghez hozzáadni egyéb összegeket értelmetlen.
Ugyanakkor pénzügyi tanácsadó által elhangzott, hogy az eddigi hozadéka a 2008. februárjában
jegyzett kötvénynek 25 millió forint.
Természetesen a szemétszállítás ügyében egy későbbi napirendi pontban lesz megbeszélés.
Izsó Csaba bizottsági elnök a fürdőfejlesztéssel kapcsolatban elmondta, egyetért a változás
szükségességével. Sokan dolgoznak vidéken, esetleg külföldön a városban élők közül. Nem találnak
helyben olyan munkahelyet, mely a jövőjüket, családjuk jövőjét meghatározza.
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Ebben is sokat segítene a fürdőfejlesztési beruházás. A közös megbeszélést előtérbe helyezi, több
ügyben jelentett már ez megoldást. A kötvénykibocsátást jó befektetésnek tartja, ami évente sok millió
forint bevételt jelent a városnak, mozgásteret ad a költségvetésnek. A fürdőfejlesztés kikerülhetetlen
dolog a város életében, kevés az esély, hogy valaki helyettünk ide telepítsen egy fürdőt. A
környezetünk lehetőségeinek kihasználása a beruházás után lehetséges. Golfpálya, lovas pálya csak
ezen beruházások után fog idetelepülni, akkor lesznek adottak a körülmények, akkor valósítják meg
fejlesztési elképzeléseiket itt.
A lomtalanítással kapcsolatban elmondta, egyetért képviselő társa felvetésével, de lomtalanítás
hiányának több oka van. Egyrészt változás volt a Gyomaszolg Ipari Park Kft. élére új ügyvezető
került. Az Önkormányzat Városüzemeltetési Osztályán is az osztályvezető személyében történt
változás. Az új vezetők munkába lépésekor javasolja a lomtalanítás megszervezését, mely a lakosság
jogos igénye.
Szabó Balázsné bizottsági elnök a fürdő fejlesztésével kapcsolatban megjegyezte az átadásig
költséget jelent az önkormányzatnak, városnak, attól kezdve viszont a fizető vendégek után profitál. A
vállalkozói szférában is először a befektetés, kivárás és a haszon, hozam következik. A kötvény a
fejlesztésekre és továbblépésre nyújt alapot, a fürdőfejlesztés pedig egy lehetőség. Munkahelyek
teremtése és a jövőbeni nagy lehetőség. Még két javaslattal élt vállalkozók részére. Legyen egy
lomtalanító vállalkozó, aki a városban ebből a tevékenységéből megélne. Másik egy sétahajózás
indítása a Hármas-Körösön.
R. Nagyné Barát Éva lakos kifejezte, örül a fürdő fejlődésének, annak is, hogy tanítványaikat ingyen
levihetik a fürdőbe. Tanítványainak nagy része nem kap más lehetőséget a fürdő igénybevételére, a
család anyagi helyzete miatt. A szülőknek munkahely kell, akkor több gyermek is fog fürdőbe járni.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Felhívta a figyelmet, hogy a képviselőtestületi ülést nem lehet lakossági fórumként kezelni. Jelen pillanatban a fürdő fejlesztéséről kell
beszélni. Határozati javaslatként megfogalmazta miszerint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Liget Fürdő fejlesztése miatt szükségesnek tartja a Rendezési terv módosítását.
Ugyanakkor szükségesnek tartja a tanulmányterv megvitatására fórumok szervezetését.
Felkértre a képviselőket szavazzanak a határozati javaslatról.
A Képviselő-testület 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen,
Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr.
Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
221/2008. (V. 29.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Liget Fürdő fejlesztése miatt
szükségesnek tartja a Rendezési terv módosítását.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Várfi András
polgármestert, hogy a Liget Fürdő fejlesztésére vonatkozó tanulmányterv megvitatására
fórumokat szervezzen.
Határidő: azonnal
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4. Napirendi pont
Liget Fürdő Kft. 2008. évi üzleti és marketing terve
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csabát a Városfenntartó Bizottság elnökét a napirendi pont
ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök röviden elmondta, hogy a Liget Fürdő Kft. ügyvezető igazgatója 2008. év
üzleti- és marketing tervét nyújtotta be a képviselő-testület elé, melyben a cég rövid- és hosszú távú
terveit vázolja. Javasolta az elfogadását.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában javasolta az üzleti- és marketingterv elfogadását.
Felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A Képviselő-testület egyhangúlag,16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen,
Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
222/2008. (V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2008.
évi üzleti és marketing tervét.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester
5. Napirendi pont
Geotermikus pályázat előkészítésére vonatkozó döntés
Várfi András polgármester ismét felkérte Izsó Csabát a Városfenntartó Bizottság elnökét a napirendi
pont ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a Képviselő-testület megbízta az Opál Mérnöki Irodát a
geotermikus hőenergia hasznosítására vonatkozó terv elkészítésére. Liget Fürdőn kívül az
önkormányzat és intézményeit valamint a Sportcsarnokot látná el villamos és hőenergiával.
Számítások szerint kevesebb, mint 10 év alatt megtérülne a beruházás. Az Opál Mérnöki Irodával
kötött megállapodás alapján, ők dolgozzák ki ezt a mérnöki és pénzügyi koncepciót, melyet a
bizottsági ülésen is megtárgyaltak. A bizottság jóváhagyta és javasolta a képviselő-testületnek a
határozat elfogadását.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A Képviselő-testület 16 igen szavazattal egyhangúlag megszavazta és az alábbi határozatot hozta:
[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen,
Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László
igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
223/2008. (V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a meglévő termál kutak hasznosítására
vonatkozó koncepció kidolgozását támogatja. A Képviselő-testület a Liget Fürdő
geotermikus fűtését biztosító új termálkút bekötését szorgalmazza.
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Ennek érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a
koncepció és a pályázati dokumentáció kidolgozásával bízza meg az Opál Mérnöki
Irodát, és a pályázat előkészítését megkezdje.
Határidő: 2008. szeptember 1.
Felelős: Várfi András polgármester
6. Napirendi pont
Intézményi konyhák működési kiadásainak csökkentése
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az előterjesztést két bizottság
véleményezte. Felkérte a Pénzügyi Bizottság Elnökét a napirendi pont rövid ismertetésére.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta már az elmúlt hónapokban sok szó esett az intézményi konyhák
működési kiadásainak csökkentéséről. Elsődleges cél, hogy a konyhák üzemeltetése során az
önkormányzat megtakarításhoz jusson úgy, hogy az étkeztetés minősége, mennyiség ne romoljon. Első
megvitatáskor nem szerepelt a Térségi Szociális Gondozási Központ konyhája. Az időközben
felmerült problémákkal együtt célszerű valamennyi konyha működtetését egyszerre közbeszerzésre
meghirdetni, egy üzemeltető kezébe kiadni. Jelenleg a Gondozási Központ konyhája 100%-osan
telített, ismételten kiadásokat igényelne a bővítés, a további eszközök beszerzése. Ezen elképzelések
komoly vitát, aláírásgyűjtést eredményeztek. Véleménye szerint a lehetőséget az önkormányzatnak is
meg kell adni a megfelelő forma megválasztására. Nem feltételezhető senkiről sem, hogy rosszat
akarnának a szolgáltatást igénybevevőknek. A szolgáltatást az Önkormányzat rendeli meg, fizeti és
felügyeli. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az önkormányzat elképzelését támogatta, viszont
javaslatként elhangzott, hogy a közbeszerzési eljárás kiírása előtt annak tartalma ismertetve legyen a
képviselő-testület tagjai előtt.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzászólásában elmondta, az előterjesztés témájával a képviselő-testület
közel fél éve foglalkozik. Visszatérve Babos László képviselő kérdésére, amiben a két általános iskola
(Kis Bálint és Rózsahegyi Kálmán) konyhájával kapcsolatos eljárás szerepel, most miért egy más
jellegű előterjesztésről kell tárgyalni. A márciusi döntést követően sok kérdés merült fel a bizottsági
üléseken, testületi üléseken is. Az eddig hozott döntéseket szükségesnek látták áttekinteni, valamint a
közbeszerzési törvény által biztosított lehetőségekkel élve milyen ajánlatra számíthat a képviselőtestület. Ha csak a két iskolai konyha közbeszerzési eljárását folytatja le, akkor nem biztos, hogy olyan
jellegű megtakarítást ér el, ami eredményeként hosszú távra megoldott lesz a racionalizálás.
A tájékoztató jellegű adatokat egy nagy konyhai üzemeltető cégtől, valamint helyi vállalkozóktól
próbálták beszerezni. Helyi vállalkozó képviselő-testületi ülésen is megerősítette, hogy konyhai
kiadásokat csak úgy lehet ésszerűsíteni, ha központi konyha működik. Külső vállalkozó is ezt
támasztotta alá, megfelelő tapasztalattal a konyhai működtetésről.
Összefoglalva a határozat végrehajtásáról, ha a két intézményi konyha kerül kiszervezésre,
meghirdetésre közbeszerzési eljárásra, akkor a minőségjavító és üzembiztonsági körülmények nem
biztosíthatóak.
Szükséges a képviselő-testületnek megvizsgálni központilag, egységesen kezeli a településen a
konyhai szolgáltatást. A Gimnázium más formában történő működtetése lekerült a képviselő-testület
napirendjéről, ezért megvizsgálandó a működési költségek csökkentésének lehetősége.
A Bethlen Gábor Szakképző Iskolával való együttműködés is felvetődött, mely az önkormányzati
intézmények kétféle megoldása szerepelne.
Egyrészt közbeszerzési eljárás lefolytatása, másrészt a Gimnázium más fenntartóval történő
üzemeltetése. Az iskola hosszútávon marad az FVM fenntartásában, ennek értelmében az
Önkormányzat által fenntartott intézmény tekintetében célszerű egy eljárási formát és működtetési
formát kiválasztani. Itt az önkormányzati támogatás alapján számított ellenszolgáltatás értéke, olyan
magassá válik, hogy EU-s értékhatár feletti közbeszerzési eljárásnak megfelelő eljárást kell lefolytatni.
Ez azt eredményezi, hogy a helyi, önkormányzat által fenntartott intézményi konyhák egy üzemeltetési
mód alá esnek. Ennek jelentősége, a fejlesztési igények teljesítése csak így megvalósítható, a
befektetési lehetőségek és hajlandóságok biztosítása miatt.
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A közbeszerzési eljárás meghirdetésének időpontja azért tér el az előző határozatban szereplő 3 éves
időtartamról a javaslatban szereplő 10 éves időtartamra, mert a szolgáltatás színvonalának emeléséhez
jelentős befektetésre van szükség. Épületracionalizálásra, eszközök cseréje, szállítási kapacitás
biztosítására.
Ha az eljárás eredményesen folyik le, akkor a konyhai szolgáltatás egy típusú lesz Gyomaendrődön, a
10 éves szolgáltatási idő lejártát követően a szolgáltatás összeszervezett, megfelelő épületbeli és
technikai feltételekkel rendelkező konyhai szolgáltatást kap vissza a képviselő-testület. Annak sorsát
az akkori képviselők döntik el.
Az ajánlati felhívás figyelemmel kísérésének megoldása, egyrészt az ajánlati felhívást a képviselőtestület fogadja el, másrészt a közbeszerzési eljárást lezáró döntést is a képviselő-testület hozza meg.
Ez a határozati javaslatba beépíthető. Szükség van közbeszerzési szakértő igénybevételére is. A bíráló
bizottság tagjai többségében intézményvezetők, olyan képviselők, akik a konyhai működtetésben
érdekeltek, illetve külső szakértőként a gazdasági vezetők kerültek bevonásra a hivatal pénzügyi
emberei mellé. Ez magyarázza a 102/2008-as számú Gye. Kt. határozat helyetti új előterjesztést.
A fentieket összefoglalva elmondta, szükséges volt egy új előterjesztést tenni, új határozati javaslatot
megfogalmazni. Természetesen a képviselő-testület döntése ennek elfogadása, vagy más szempontok
meghatározása.
Lehóczkiné Timár Irén képviselőasszony hozzászólásában elmondta, a kiszervezett étkeztetésekkel
kapcsolatban nem jó híreket hallanak. A közétkeztetési cégek működésében eddigi tapasztalatok
szerint szinte csak az ár a meghatározó, minőség és egyéb mutató háttérbe szorul. Ennek okául az
áremelkedéseket említette meg, melyet nem tudnak az intézmények fenntartóinál érvényesíteni. A
különbözet kigazdálkodását a minőségen, mennyiségen, árán gazdagodják ki. Idézte az előterjesztés
szerinti várható megtakarítást, 11 millió forint, mely két részből áll. Egyik részét a Gondozási Központ
lakóinak várható nyugdíjának emelkedéséből eredően a szolgáltatási díjak emelkedéséből 5 millió
forint. 6 millió forint a tényleges költségcsökkentés eredményeként.
Véleménye szerint is nagy megtakarítás az önkormányzat részére ez az összeg, de nem mindegy
milyen áron. Nem gondolja, hogy a szolgáltatási díj emelését a bentlakók és azok családtagjai ki
tudják majd fizetni, valamint a 6 millió forintos megtakarítási összeg összetételét nem ismeri. Bele
van-e számítva a kieső dolgozók adójának kiesése az önkormányzat költségvetéséből.
Nem támogatja a konyhák kiszervezését. Javasolja, az üzemeltetést az önkormányzat végezze, bővítse
a szolgáltatást vagy emelje az adagszámot. Vagy más megtakarítási formát kell választani. Országosan
rossz minőségű ételek kerülnek ki a kiszervezett konyhai szolgáltatásokból.
Putnoki László képviselő azzal kezdte hozzászólását, hogy az előterjesztés kulcsszava a megtakarítás,
amivel egyet lehet érteni. Javasolja azoknak az összegeknek a megtekintését, amit az önkormányzat
megtakaríthatott volna. Felsorolta például a szavazógép hárommillió forintos beszerzése, a
Gyomaendrődi Hírmondó 2,5 millió forintos támogatása, a tévedésből adódó félmillió forintos
kifizetett összeg. Az előterjesztésben 11 millió forintos megtakarításról van szó, miközben
munkahelyek elvesztéséről van szó, az ő helyzetükre is gondolni kell. Azon kívül megemlítette még a
kistérségi váltásból adódó 55 millió forintos normatíva hiányt is. Feltételezi, ha ezek az összegek az
önkormányzatnál lennének ez a konyhai üzemeltetés működtetése jelen formában még halasztható
lenne. Kifejezte még, hogy a kistérségi váltásból adódó normatíva hiány pótlása miből lesz
megvalósítható. Megkérdezte a Polgármester urat érzi-e személyes felelősségét ennek a hiánynak a
kialakulása miatt.
Vass Ignác képviselő megjegyezte, még nem lehet arról beszélni, hogy a gyerekek és idősek rosszul
járnak az étkeztetéssel, a szülők az étkezési díj fizetésével, amikor még azt sem lehet tudni, ki fog erre
pályázni. A helyi vállalkozóknak is adott a lehetőség az üzemeltetés megpályázása miatt. Elmondta
még, elsődlegesen a szolgáltatást igénybe vevők érdekeit kell figyelembe venni, másrészt a konyhák
folyamatos eszközcseréit, karbantartását, üzemeltetését kell megoldani. Nehezen tudja elképzelni,
hogy nem a jelenleg is dolgozó kollektívával fog tovább dolgozni. Biztosan lesz megszűnő munkahely
is. Összefoglalóan elmondta, nem biztos, hogy csak rossz lehet. A kiírás szövegének megismerése is
arra irányul, hogy a képviselő-testületnek legyen rálátása és ráhatása, hogy a döntését aszerint hajtsák
végre, ahogy elképzelte.
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Putnoki László képviselőtársának mondta, nem szerencsés minden egyes tételt felsorolni, mit, hogyan
lehetne megoldani. Nem összehasonlíthatóak az összegek. A költségvetés egyik rovatáról a másikra
áttérni.
Dr. Csorba Csaba jegyző pontosítást tett Lehóczkiné Timár Irén hozzászólásával kapcsolatban. A
Gondozási Központ esetében a térítési díj számítás alapja az önköltségszámítás, mely több oldalról
tevődik össze. A nyersanyagköltség mellett a központi irányítás költsége is megjelenik, melyet rá kell
osztani. Korábbi években ez az összeg nem szolgálta a térítési díj alapját, mely jelentős díjnövekedést
jelentett. A kiszervezett étkeztetés esetén a központi irányítás költsége nem jelentkezik, ami
kedvezőbb térítési díjat jelent. Az ott megtakarított pénz jelent plusz megtakarítást. A nyugdíjemelés
egy automatizálással történt. A nyugdíjak változásával csökken a térítési díj, remélhetőleg többen
tudják megfizetni, ezért a térítési díj megfizetési képesség nő. A bevételek miatt az önkormányzati
kiadások csökkennek.
Babos László képviselő az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, az első változathoz képest
történtek módosítások, viszont véleménye szerint jelen előterjesztés visszatért a januári
kiindulóponthoz, amivel nem ért egyet. Úgy gondolja tíz évre bárkinek gyermek-, idősétkeztetést
odaadni nem célszerű, megelőzendő a bírósági tárgyalásokat. Célszerűbb helyi vállalkozásoknak 3-5
évre odaadni, akiket ellenőrizni tud a Képviselő-testület.
Nem érti a másik két bizottság miért nem jelentette be, hogy teljesen elutasítja az előterjesztést. Kérte
képviselőtársait, jól gondolják át, miről szavaznak.
Csányi István alpolgármester hozzászólásában elmondta, amennyiben a határozati javaslat
elfogadásra kerül, abban az esetben módosító javaslatot tesz. A bíráló bizottságba javasolta Kondor
Ildikót a Kis Bálint Általános Iskola gazdasági vezetőjét is felvenni, az egyenlő esélyek miatt.
Tímárné Tóth Adrienn a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Szülői
Munkaközösségének elnöke elmondta, folyamatosan figyelemmel kísérik a gyermekétkeztetéssel
kapcsolatos problémák alakulását. Meggyőződésük, hogy a jelenlegi felállásban kapják meg
gyermekeik legjobban a nekik való étkezést, valamint bármilyen változtatás negatív irányba fordítaná
mindezt. Véleményüknek hangot adva 459 aláírást gyűjtöttek, melyet átnyújtott. Az aláírásgyűjtés
célja, a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos döntéseknél vegyék figyelembe az alábbiakat.
„Gyermekeink joga, hogy továbbra is egészséges, változatos, finom és korosztályuknak megfelelő
étkezésben részesüljenek. Fontolják meg, hogy szükséges-e a jelenlegi étkeztetés megváltoztatása.
Kérjük az esetleges üzemeltetővel kötendő szerződés tervezetét tegyék nyilvánossá, abban megfelelő
garanciákat kössenek ki a jelenlegi mennyiségi és minőségi feltételek megtartására. Félünk egy
elhamarkodott döntéstől, ezért mielőtt szavaznak, gondoljanak gyermekeikre, unokáikra. Legnagyobb
kincsünk a gyermek.”
Az összegyűjtött aláírásokat Polgármester úrnak átadta.
Dr. Csorba Csaba jegyző ügyrendi hozzászólásában megjegyezte, az Önkormányzatnak minden
szerződése, ami nem képez üzleti titkot, jelen esetben ilyen nincs hatályban, az internetes honlapon
(www.gyomaendrod.hu) megtalálható. Minden közbeszerzési eljárással kapcsolatos szerződés is.
Alpolgármester úr javaslatára reagálva elmondta, a közbeszerzési eljárás szabályzata meghatározza a
bíráló bizottságba mennyi önkormányzati képviselő és mennyi külső szakértő tag lehet. Ha szavazásra
kerül a javaslat, akkor Tóthné Gál Julianna helyett a Kis Bálint Általános Iskola gazdasági vezetője
kerül a bizottságba.
Várfi András polgármester nem kívánta összefoglalni a hozzászólásokat. Elmondta, még a
költségvetés tételeiről a képviselő-testület dönt, mint polgármester azokat tiszteletben tartja. Úgy
gondolja a képviselő társainak is így kell tenni. Bírálni lehet, de sokan egyetértenek azzal, hogy legyen
szavazógép, városi újság. Mindezt párhuzamba lehet állítani a konyhák üzemeltetésével. Ugyanakkor
nem tartja célszerűnek például a kistérségi váltással kapcsolatos értékelést. Még eredményekről nem
célszerű beszélni, mert rövid idő telt el. Ciklus végén lehet dönteni helyes volt-e a döntés, melyről
szintén a képviselő-testület döntött.
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Az itt megemlített 55 millió forint állami elvonás nem a váltás eredménye, hanem a település mutatói
alapján kerültünk a mostani helyre. Fontosnak tartotta kihangsúlyozni ezt a tényt, valamint, hogy az
ezt megcáfoló beszédek ne terjedjenek el a városban, főleg nem egy jogvégzett ember szájából. Ez
alapján megválaszolta Putnoki László képviselő kérdését is miszerint nem érzi saját felelősségét. A
többi döntésért természetesen vállalja a felelősséget, a közös döntésekben viszont, mint a 2008. évi
költségvetést is a képviselő-testület teljes létszámban elfogadta.
Poharelec László a Gold Menü Kft. vezetője a téma fontosságára való tekintettel, mint adózó
állampolgár, kérte, hogy a szavazáskor név szerint szavazzanak.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a Képviselő-testület működésével kapcsolatban a képviselők
tesznek javaslatot, bármely képviselő kezdeményezheti a név szerinti szavazást. Jelentősége a
képviselők hogyan szavaztak az adott kérdésben. Az ülésteremben a szavazás eredménye látható
minden napirendi pont megszavazásakor a kivetítő segítségével, valamint a szavazás eredménye a
Képviselő-testületi ülésekről készül jegyzőkönyvek, az internetes honlapon megtekinthetők. Úgy ítéli
meg, nem szükséges a név szerinti szavazás megszavazása.
Várfi András polgármester megkérdezte a képviselő-testület tagjait van-e valakinek a szavazás
mikéntjére vonatkozóan javaslata. Megállapított, hogy nincs.
Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.
További hozzászólás hiányában megkérte Jegyző urat a határozati javaslatba foglalja bele a
módosításokat és akként olvassa fel.
Dr. Csorba Csaba jegyző a módosított határozati javaslatot felolvasta az alábbiak szerint. A
határozati javaslat 2. pontjában szereplő Bíráló Bizottsági tagok 7) pontjában szereplő Tóthné Gál
Julianna (köztisztviselő) helyébe Kondor Ildikó (gazdaságvezető) kerül. Kiegészül a határozati javaslat
a 4.) ponttal: A Képviselő-testület felhívja a Bíráló Bizottság figyelmét, hogy az ajánlati felhívást
köteles jóváhagyásra a Képviselő-testület elé terjeszteni. Ennek megfelelően a 4) pontból 5) pont lesz.
Várfi András polgármester megköszönte a határozati javaslat ismertetését Jegyző úrnak, elmondta,
hogy a pontok összefüggnek, a teljes határozati javaslatról való döntésre felkérte a képviselőket.
A Képviselő-testület 9 igen 4 nem és 3 tartózkodással fogadta el a képviselő-testület a javaslatot és az
alábbi határozatot hozta: [Babos László nem, Béres János tartózkodom, Czibulka György nem, Csányi István igen,
Gellai Józsefné tartózkodom, Hangya Lajosné tartózkodom, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen,
Lehóczkiné Timár Irén nem, Dr. Palya József igen, Putnoki László nem, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
224/2008. (V. 29.) Gye. Kt. határozata
1)
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzat működési kiadásainak csökkentése
érdekében az intézményi konyhák működtetési költségeit csökkenteni kívánja. Ennek
érdekében közbeszerzési eljárás keretein belül meghirdeti a Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Térségi Szociális Gondozási Központ konyhájának
üzemeltetését 10 éves határozott időtartamra. Felkéri a Jegyzőt, hogy tegyen intézkedést a
hirdetményes közbeszerzési felhívás elkészítésére.
2)
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás során a közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására a Darázs & Társai Ügyvédi irodát (dr. Bakondi György
ügyvéd) bízza meg.
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3)
A Közbeszerzési Szabályzatról szóló 52/2007.(II.22.) Gye.Kt. határozat 2.) g pontjában
meghatározott Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjaivá az alábbi személyeket választja meg:
1) Lehoczkiné Tímár Irén (önkormányzati képviselő)
2) Gellai Józsefné (önkormányzati képviselő)
3) Dr. Kovács Béla (önkormányzati képviselő)
4) Babos László (önkormányzati képviselő)
5) Uhrin Anita (gazdaságvezető)
6) Szilágyiné Bácsi Gabriella (köztisztviselő)
7) Kondor Ildikó (gazdaságvezető)
4)
A Képviselő-testület felhívja a Bíráló Bizottság figyelmét, hogy az ajánlati felhívást köteles
jóváhagyásra a Képviselő-testület elé terjeszteni.
5)
A közbeszerzési eljárás során az eljárás eredményének megállapítása a Képviselő-testület
hatáskörébe tartozik, azzal, hogy a döntés előkészítésre vonatkozó feladatokat a Közbeszerzési
Szabályzatról szóló 52/2007.(II.22.) Gye.Kt. határozat 2.) h pontjában meghatározott bizottság
elnökökből álló bizottság köteles ellátni.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester, dr. Csorba Csaba jegyző
7. Napirendi pont
Városi Könyvtár átszervezése
Várfi András polgármester megkérte Szabó Balázsné Bizottsági Elnököt a napirendi pont
ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök, tájékoztatásul elmondta, korábban megfogalmazásra került a
Képviselő-testület részéről a Városi Könyvtár egyesítésére vonatkozó döntés. Jelenleg a gyomai
városrészen és a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola épületében működik a könyvtár. Az
egyesítéssel kapcsolatban egységes szakmai szempontok érvényesülése érdekében szakértői véleményt
kért a Hivatal. Az átszervezés még nem történt meg, a könyvtárnak megfelelő épület hiányában,
valamint a Rózsahegyi Kálmán Könyvtár oktatási intézmény szervezeti egysége, ezért szorgalmi
időszakban nem lehet átszervezni. A Hivatal részéről az előkészületi munkálat elkezdődött. Az Alapító
Okirat tervezetét elkészítették, a szakértői vélemény folyamatban van, valamint egy alkalmazotti
értekezletet tartottak május 19-én, ahol a dolgozók részt vettek és az átszervezésről információt
kaptak.
Korábbi döntés alapján a Városi Könyvtár Határ Győző nevét viselje, ezért a bizottságok
megtárgyalták. Az intézmény átszervezése 2008. szeptember 1. napjával lépne hatályba, amikor
ünnepélyes keretek között megtörténne a Városi Könyvtár névadása. A tervezett intézmény neve Határ
Győző Városi Könyvtár. Székhelye 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 50. szám. Telephelye Határ
Győző Fiók Könyvtár 5502 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 21. szám.
Kérte a képviselő-testületet a határozati javaslat megvitatására és az elfogatására.
Várfi András polgármester elmondta, az ünnepi névadásra 2008. szeptember 1-én kerül sor, ami
technikailag nehezen kivitelezhető az iskolakezdés miatt. Ezért a határozatban a 2008. szeptember 30át javasolta meghatározni. A pontos időpontot a szervezőkre bízva.
Megkérdezte van-e kérdés észrevétel.
További hozzászólás hiányában megkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző a módosított határozati javaslatot felolvasta az alábbiak szerint. A
határozati javaslat III. pontjában szereplő „Az ünnepi névadásra 2008. szeptember 1-én kerül sor.”
mondat helyére a „Az ünnepi névadásra, és az ezzel kapcsolatos ünnepség megszervezésére
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dinyáné Bánfi Ibolya
intézményvezetőt.” mondat kerül.
Várfi András polgármester megköszönte a módosított határozati javaslat ismertetését. Felkérte a
képviselőket az ismertetett határozatról való szavazásra.
A Képviselő-testület 16 igen szavazattal elfogadta a Városi Könyvtár átszervezéséről szóló módosított
javaslatot és az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István
igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár
Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
225/2008. (V. 29.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési könyvtári
feladatellátást 2008. szeptember 01. napjától kezdődően az alábbiak szerint szervezi meg: a
jövőben is önálló intézményként működteti a Városi Könyvtár intézményét – Határ Győző
Városi Könyvtár néven -, mely intézmény fiókkönyvtáraként működteti az eddig a Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola szervezeti egységeként működött Rózsahegyi Könyvtárat,
melynek neve Határ Győző Fiók Könyvtár elnevezésre változik.
II.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményi átszervezésnek
megfelelően az alábbiak szerint módosítja a Városi Könyvtár 22/1998./I.29./Kt. számú
határozattal elfogadott alapító okiratát:
 Az alapító okirat 2.) pontjában a költségvetési szerv neve „Határ Győző
Városi Könyvtár” elnevezésre változik.
 Az alapító okirat 2.) pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: „Telephelye:
Határ Győző Fiókkönyvtár Gyomaendrőd, Blaha u. 21.”
 Az alapító okirat 4.) pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: „Fiókkönyvtár
tekintetében Iskolai és közművelődési könyvtári tevékenység.
Alaptevékenységét a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásáról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Tv. 55. §-ában
foglaltak alapján végzi.”
 Az alapító okirat 6.) pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: valamint a
Gyomaendrőd, Blaha u. 21. Hrsz: 5948 (megosztva a Közösségi Házzal)
III.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri és tisztelettel adózik
Határ Győző író-költő irodalmi munkássága előtt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár nevét 2008.
szeptember 01. napjától Határ Győző Városi Könyvtár névre változtatja. Az ünnepi
névadásra, és az ezzel kapcsolatos ünnepség megszervezésére Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezetőt.
Határidő:
Felelős:

2008. szeptember 01.
Dinyáné Bánfi Ibolya könyvtárvezető, Várfi András polgármester

/ Jakus Imre képviselő elhagyta az üléstermet. Jelen van 15 fő képviselő./
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8. Napirendi pont
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2007. évi közhasznúsági jelentése
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsnét ismertesse az előterjesztést.
Szabó Balázsné bizottsági elnök tájékoztatta a jelenlevőket az előterjesztésről. Elmondta, a
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratóriumának elnöke, előírásnak
megfelelően előkészítette a közhasznúsági jelentését, amit elfogadásra a Képviselő-testület elé terjeszt
jelen napirendi pontban. A pénzügyi beszámolót az Alapítvány Felügyelő Bizottsága átvizsgálta,
elfogadta, jóváhagyta. Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottságok tárgyalták a beszámolót, elfogadását
javasolták.
Várfi András polgármester megköszönte az előterjesztés ismertetését. Megkérdezte van-e kérdés,
észrevétel.
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal a jelentést elfogadta és az alábbi határozatot hozta: [Babos
László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó
Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
226/2008. (V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Közalapítvány Gyomaendrőd
Város Közgyűjteményeiért 2007. évi közhasznúsági jelentését, és utasítja a kuratórium elnökét, hogy a
jelentés közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: azonnal

9. Napirendi pont
Trendl Kft. kérelme közművelődési kiadásainak csökkentése
Várfi András polgármester ismét Szabó Balázsnét kérte fel az előterjesztés ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a Trendl Kft. vezetője, Kovács Erika ismételten
kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé, melyben kérte a Közművelődési Megállapodás
megkötését. Új tényt, adatot kérelmében nem közölt, hanem a korábbi kérelmével azonos tartalommal
nyújtotta be. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a 2008. évi költségvetésben fedezet nem áll
rendelkezésre, ezért a Bizottság Elnöki megbeszéléssel egyformán a Bizottság egyetért a kérelem
újratárgyalásával és a 2009. évi költségvetés tervezésekor a kérelmet nyilvántartja, ami nem jelenti a
támogatások nyújtásából való kizárását a Trendl Kft-nek. Amennyiben lehetőség van támogatásra,
egyéb juttatásra, akkor megkapják, de a 2008. évi költségvetés nem teszi lehetővé a kérelem
támogatását. Ősszel a kérelemre visszatérnek, egyúttal megkérte az ügyvezető asszonyt, az őszi
időszak figyelemmel kísérésére és a kérelem újbóli benyújtására.
Hangya Lajosné képviselő hozzászólásában elmondta örül neki, hogy az Önkormányzat nem
zárkózik el a támogatás lehetőségétől. Úgy gondolja, egy kis városnál nagy dolog, hogy meg tudta
tartani a moziját, az ifjúságnak komoly szórakozási lehetőséget teremtve. Azon kívül próbál az
ügyvezető asszony nyitni a nyugdíjas korosztály felé is, az Öregek Otthonában is tartott vetítéseket.
Mindezek mellett olyan kávézót üzemeltet, amely nemcsak egy vendéglátó ipari egység, hanem egy
kultúrát nagyközönségnek biztosító hely. Sok képkiállítás, összejövetel kerül ott megrendezésre, ami
mind a lakosság igényeit szolgálja.
Tájékoztatóul elmondta még, hogy az Apolló Mozi Art-Mozi hálózatba való csatlakozásakor az
önkormányzat 350 ezer forintot biztosított a felújításra. Kár lenne, ha a vetítések megszűnnének. Az
idegenforgalomhoz is hozzátartozik. Elképzelhetőnek tartja, hogy vetítenének nyáron szabadtéri mozi
keretein belül.
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Putnoki László képviselő egyetértve az előtte szóló képviselőasszonnyal elmondta, hogy a 19.
napirendi pontban szereplő ingatlanvásárlásról van szó, ahol az előterjesztés készítője az elutasítást a
2008. évi költségvetésbe nem tervezett kiadás miatt indokolja, de a határozati javaslatban elfogadásra
javasolják. Sajnálja, ha a művelődésre nem találnak megoldást.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólást, azonban újra kifejtette, ne térjenek el a
képviselők a napirendi pont témájától. Megjegyezte még, a Trendl Kft. intézménye támogatva van
egyéb forrásból. A 2008. évi költségvetésben azonban nem lett betervezve. A határozati javaslatban a
Trendl Kft. figyelmét felhívja a Képviselő-testület, hogy 2008. október 15-ig jelentkezzen, ismét
nyújtsa be kérelmét. A következő költségvetésben összeget biztosít valamilyen formában az
önkormányzat.
Kovács Erika a Trendl Kft. ügyvezetője megköszönte a bizalmat és a segítséget, így a túlélés
reménye megcsillant előtte. Szükség lenne egy folyamatos összegre, mely a működését segíti.
Folyamatosan részt vesznek pályázatokon, zenei pályázatokon. Alkalmanként koncerteket, zenés
rendezvényeket szerveznek. Még egyszer megköszönte a segítséget.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólást. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
további hozzászólás hiányában megkérte Jegyző urat a II. határozati javaslat ismertetésére, mivel az I.
javaslat okafogyottá vált.
Dr. Csorba Csaba jegyző ismertette az előterjesztés II. számú határozati javaslatát.
Várfi András polgármester megköszönte az ismertetést, felkérte a képviselőtestület tagjait a II.
határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselők egyhangúlag, 15 igen szavazattal az előterjesztés II. számú határozati javaslatát
elfogadták, az alábbi határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi
István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
227/2008. (V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Trendl Kft. kérelmét elutasítja,
nem köt közművelődési megállapodást az Apolló Mozi működtetésére, mert a 2008. évi
költségvetésben nem került megtervezésre a támogatási összeg, az önkormányzat szabad
forrással nem rendelkezik.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg felhívja a
Trendl Kft. figyelmét, hogy a közművelődési megállapodás megkötésére irányuló kérelmét
2008. október 15-ig ismételten nyújtsa be a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályára.
Határidő: 2008. október 15.
Felelős: Várfi András polgármester
10. Napirendi pont
2008-2009. évben megépítésre kerülő belterületi utak kiválasztása
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csabát a Városfenntartó Bizottság elnökét a napirendi pont
ismertetésére.
Izsó Csaba képviselő tájékoztatásul elmondta, hogy a 2008-2009. évben megépítésre kerülő
belterületi utak kiválasztásánál tart a képviselő-testület.
Előzetesként elmondta még, a 2008. évben 8 db belterületi út kivitelezésére kerül, melyre a pályázaton
kiválasztásra került a kivitelező cég.
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A céggel megkötésre került a szerződés, melynek értelmében 2008. szeptember 1-vel elkészülnek ezek
az utcák. Tájékoztatóul elmondta még, a Selyem út III. ütem megvalósítására sikeresen pályázott az
önkormányzat, melynek megvalósítására ez évben kerül sor. A két kivitelezés összköltsége
megközelíti a 100 millió forintot.
Az előterjesztés a 2008-2009. évben pormentesítésre kerülő utak kiválasztásáról szól.
Választókerületenként ismertette az összesen 15 darab utcát. A két beruházás becsült összköltsége 242
millió forint, a remélhető támogatás 38 millió forint, a saját erő szükséglet 204 millió forint. Kérte a
képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.
Várfi András polgármester hasznosnak vélte, hogy a jelenlevők tájékozódhattak arról, hogy melyik
utcák nincsenek még portalanítva, azonban a határozati javaslatban csak a Selyem utca befejező
szakaszának megépüléséről szól. Ennek köszönhetően legalább két párhuzamos úton lehet legalább az
OMV benzinkútig eljutni. Javasolta a felsorolt utcákról most ne essen több szó, ha nyílik forrás, akkor
legyen meg erről a vita.
Vass Ignác képviselő hozzászólásában csatlakozott polgármester úr szavaihoz, mely szerint erre akkor
kell visszatérni, ha meglesznek ezeknek az utcáknak az utcatársulásai, tisztában lesznek a költségekkel
és vállalják a kifizetését is. Akkor lehet konkrét utcákról beszélni.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. További hozzászólás hiányában
felkérte Jegyző urat a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző módosító javaslat hiányában az eredeti határozati javaslatot ismertette a
jelenlévőkkel.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket a javaslatról.
A képviselők 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
228/2008. (V. 29.) Gye. Kt. határozata
1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Selyem út III. ütemének építési
munkái tárgyában nettó 38.000.000,-Ft becsült összegben a kivitelező kiválasztására
irányuló nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indít.
2. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a fenti tárgyban indított közbeszerzési eljárás
Bíráló Bizottságának tagjait az alábbiakban határozza meg:
Csányi István
Izsó Csaba
Vass Ignác
Béres János
Jakus Imre
Liszkainé Nagy Mária
Szilágyiné Bácsi Gabriella
3. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Bíráló Bizottságot az ajánlatok
értékelésére és a döntés előkészítő javaslat meghozatalára.
4. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési
eljárást lebonyolító közbeszerzési tanácsadó cég megbízására.
Határidő: azonnal
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11. Napirendi pont
Szennyvíztisztító telep fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtása
Várfi András polgármester ismét felkérte Izsó Csabát az előterjesztés rövid ismertetésére.
Izsó Csaba a Városfenntartó Bizottság elnöke tájékoztatásul elmondta, korábbi testületi üléseken is
megbeszélésre került a szennyvíztisztító telep témája. Sokak előtt ismert módon a telep fejlesztésre
szorul, jelen formájában erősen bírságolt, melynek összege egyre csak nő, ahogyan a technológia kezd
elavulni. A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Békés Mérnök Kft-vel szerződést köt. A projekt
megvalósításának, kivitelezésének elkezdésére a Békés Mérnök Kft-vel együtt egy KEOP pályázatot
kíván benyújtani a „Szennyvízelvezetés és tisztítás” megnevezésű pályázat formájában. A projekt
kétfordulós, benyújtási határideje 2008. június 6. Pár mondatban ismertette a projekt költségeit. A
végösszeg 1,1 milliárd forint megközelítőleg, mely 2-3 évet vesz igénybe. Ebből első fordulóban a
Bíráló Bizottság arról dönt, hogy támogatja-e, ez maximálisan 85% lehet. Az első fordulóban sikeres
pályázatok második fordulóban történő támogatása minimum 50% és maximum 80% lehet az Európai
Unió és az Állam részéről. Látható, hogy az önkormányzat önerejére is szükség van.
Befejezésül elmondta, a szennyvíztisztító telep felújítása tovább nem halogatható. Az Ipari Park és a
Liget Fürdő fejlesztése során olyan műszaki problémák állhatnak fenn, mely csak a szennyvíztisztító
telep felújításával oldhatók meg.
/ Jakus Imre képviselő visszatért az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 16 fő./
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás. További hozzászólás hiányában
felkérte Jegyző urat az előterjesztett határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző felolvasta a határozati javaslatot.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselők 14 igen szavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadták, és az alábbi
határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné
igen, Hangya Lajosné tartózkodom, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József
igen, Putnoki László tartózkodom, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
229/2008. (V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szennyvíztisztító telep
korszerűsítésére vonatkozó KEOP – 1.2.0 kódszámú pályázat benyújtását támogatja.
A Képviselő-testület az első fordulóban benyújtott előkészítési munkálatokra az
önkormányzati saját forrást, a fejlesztés költségeinek 6 %-át a 2008. évi költségvetéséből az
alábbiak szerint biztosítja.
Bruttó költség:
64.916.400,- Ft
Igényelhető támogatás (85 %):
55.178.940,- Ft
Saját forrás (15 %):
9.737.460,- Ft
A Képviselő-testület a beruházás saját erő forrásának a kötvényt jelöli ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a támogatási igény
benyújtásra, és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
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12. Napirendi pont
Külterületi holtágak rehabilitációjának megvalósítására pályázat benyújtása
Várfi András polgármester felkérte Szujó Zsolt osztályvezetőt az előterjesztés ismertetése.
Szujó Zsolt osztályvezető elmondta, szerepelt már a képviselő-testület előtt a külterületi holtágak
rehabilitációjának megvalósítására irányuló pályázat anyaga. Akkor a projekt beindításáról, illetve a
tervezésre irányuló közbeszerzés elindításáról döntöttek. Azóta a tervezővel a szerződés megkötésre
került, a tervezési munka megkezdődött. A pályázat benyújtási határideje 2008. június 2. A vízjogi
létesítési engedélyek elkészültek, a hatósághoz beadáshoz kerültek, a pályázat benyújtható. Az eltelt
időszak alatt volt egy egyeztetés a holtág egyesületekkel, akik a műszaki tartalom, illetve az iszap
elhelyezéséhez szükséges területek kijelölésében segítettek. Probléma volt viszont a feltételként
meghatározott regionális projektek benyújtása. Erre írásban folytatott egyeztetés folyamán a DARFÜ
kifejezetten javasolta a pályázat benyújtását.
Dr. Kovács Béla képviselő örömét fejezte ki aziránt, hogy a megvalósításhoz közeledik e területek
rehabilitációja. Nagyon fontos a turizmus szempontjából is. Rákérdezett, hogy a saját erő bevonásába
nem vonhatók-e bele a nyaraló és telektulajdonosok.
Szujó Zsolt osztályvezető válaszában elmondta, a pályázatban együttműködő partnerekként jelölték
meg a horgászegyesületeket, mely anyagilag nem jelenik meg. A tárgyalások alkalmával egyik fél sem
volt abban a helyzetben, hogy ezekről érdemben nyilatkozni tudjanak. Érezhető volt, hogy az
egyesületek ettől nem zárkóznak el, de ennek formájáról, mértékéről egy hosszasabb egyeztetésnek
kell megtörténnie.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzászólásában elmondta, valóban jogos Dr. Kovács Béla képviselő úr
felvetése. Amennyiben valóban nyer a pályázat, a támogatási szerződés aláírását megelőzően kell
pontosítani, meg kell határozni az egyes egyesületek által fizetendő összegeket. Ennek oka a
horgásztatásból származó árbevétel is az egyesületeknél marad.
Várfi András polgármester úgy ítélte meg a határidő szűkössége miatt szükséges az előterjesztés
ebben a formában történő elfogadása. Saját részéről nyaralók esetét úgy látja, az itt nyaralók helyben
fogyasztanak, itt költik el a pénzüket. Lényeges az infrastruktúrát ezeken a területeken támogatni,
megteremteni a gondtalan nyaralás feltételeit. A turizmus, mint kitörési pont fontossága miatt.
Czibulka György képviselő megkérdezte, a holtágak partján milyen típusú nádirtást végezhetnek a
telek tulajdonosok. Másik kérdése arra vonatkozott, hogy a holtágak mellett lévőkre, folyóparton
lévőkre vonatkozik-e a csendrendelet. Május elseje környékén három napig éjjel-nappal zavarták még
legalább száz ember pihenését.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, a part menti nád kiirtására vonatkozóan, a jelenleg
érvényben lévő jogszabályok alapján az ingatlan tulajdonosának kötelessége a rendben tartás, ami
azonban nem vonatkozik a nád kiirtására. Bejelentési kötelezettsége van annak, aki tudomást szerez
ilyen tevékenységről. Egyébként nem jellemző tevékenység a nádirtás, az ökológiai szükségessége és
a halak védelme érdekében
A csendrendelet jelenleg az önkormányzat külterületi részeire nem vonatkozik, azonban birtokvédelem
címen el lehet járni. Ez részben eredménnyel jár.
Rácz Imre képviselő Szujó Zsolt osztályvezető felé tette fel kérdését, hogy a rehabilitáció röviden mit
takar.
Szujó Zsolt osztályvezető válaszában elmondta, a projekt 5 holtágat érint, melynek részmunkálatait is
felsorolta.
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Vass Ignác képviselő elmondta, fel kell készülni arra, hogy a turizmus, idegenforgalom
megnövekedése alkalmával lesznek olyan esték, amikor hangosak lesznek az emberek. Minden olyan
helyen ez megszokott, ahol idegenforgalom van.
Dr. Palya József képviselő elmondta hozzászólásában, van olyan megállapodás az egyesületek
keretén belül is, amely meghatározza, hogy a csendrendelet előírásait kell betartani. Az egyesületek
figyelmét kell felhívni erre a szabályozási lehetőségre.
Jakus Imre képviselő is az egyesületi leszabályozásról beszélt, amely érinti a fürdőzést, a horgászást
is valamint a szabadidős tevékenységet is. Véleménye szerint minden egyesületnek ezt kell
szabályozni. A házirend betartása az üdülők felől is fontos. A rehabilitációval kapcsolatban elmondta,
minden egyesület 10-15 évre bírja a jogot a horgászati tevékenységre. A víz a városé, a 6 méteres
partsáv a Környezetvédelmi Minisztériumé. Véleménye szerint minden egyesület felvállalja az anyagi
áldozatot. Bizonyíték erre az is, hogy a külterületi holtágak állapota az elmúlt 10 év alatt sokat javult.
Várfi András polgármester a Képviselő-testület meghívását javasolja minden holtág egyesületi ülésre,
ahol a fent említett problémákat, ötleteket elmondhatják.
Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás. További hozzászólás hiányában megkérte Jegyző urat a
határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző módosítás hiányában felolvasta a határozati javaslatot.
A képviselők 15 igen szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadták, és az alábbi
határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné
igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László tartózkodom, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
230/2008. (V. 29.) Gye. Kt. határozata
1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Gyomaendrőd,
Külterületi holtágak rehabilitációjának (Kecsegés-, Templom-, Sóczó-, Bónom- és Pap
zugi holtágak) megvalósítása érdekében a DAOP-2007-5.2.1./B. kódszámú „Regionális
jelentőségű vízvédelmi intézkedések” című pályázati felhívásra.
2. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a beruházás forrásösszetételét az alábbiakban
határozza meg:

Kivitelezési költség
Előkészítés költsége
Szolgáltatások
költsége
Összesen:

Bruttó költség
(Ft)
842 999 808
21 252 000
11 340 000

Igényelt
támogatás (Ft)
758 699 827
19 126 800
10 206 000

875 591 808

788 032 627

Saját erő (Ft)
84 299 981
2 125 200
1 134 000
87 559 181

3. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 87.559.181,-Ft összegű
saját erőt költségvetéséből biztosítja, melynek fedezetéül a kötvényt jelöli meg.
4. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kijelenti, hogy a beruházás a településfejlesztési
koncepció és a város hosszú távú stratégiai elképzeléseinek megfelelően került
megtervezésre, és a fejlesztés illeszkedik a településrendezési tervhez.
Határidő:
Felelős:

pályázat benyújtására 2008. június 30.
Várfi András polgármester

289

/ Babos László képviselő elhagyta az üléstermet, jelen volt 15 képviselő./
13. Napirendi pont
Pályázati kiírás Idegenforgalmi Alap maradványösszegének felhasználásra
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, idei évben a Képviselő-testület hozott egy olyan
döntést, mely szerint Idegenforgalmi Alapot képez az Önkormányzat. Tervben szerepelt a
Motormúzem megnyittatása, melyre pályázott is Szonda István, viszont sajnálatos módon nem tudott
megegyezni a tulajdonosokkal. Így pályázat útján kiosztható maradványkeret még van 1.275.000
forint. A határozati javaslat alapján ezt ismét meghirdeti a képviselő-testület. Úgy véli, még az
idegenforgalmi igény elején vagyunk, mely alapján még van idő a megpályázásra és hasznosításra.
Mivel hozzászólásában a határozati javaslatot is elmondta, megkérdezte, van-e kérdés, észrevétel.
A napirendhez való hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való
szavazásra.
A képviselők 15 igen szavazattal az előterjesztés elfogadták, az alábbi határozatot hozták: [Béres János
igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
231/2008. (V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 2008. évi
Idegenforgalmi Alap maradványösszegének felhasználására. A pályázati felhívást a határozat
1. számú melléklete, míg a pályázati adatlapot a határozat 2. számú melléklete tartalmazza.
Határidő: azonnal
1. számú melléklet a 231/2008. (V. 29.) Gye. Kt számú határozathoz
Pályázati felhívás
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2008. évi Idegenforgalmi Alap felhasználására
A rendelkezésre álló keret összege: 1.275.000.-Ft
Az Idegenforgalmi Alap rendeltetése:
Az önkormányzat és a civil szféra, vállalkozói szféra együttműködésének erősítése az idegenforgalom
területén, továbbá civil szervezetek, vállalkozások ösztönzése vonzerőt jelentő rendezvények
szervezésére, vendégbarát fogadtatás- és a nyújtott szolgáltatás színvonalának növelésére.
Támogatható tevékenységek:
 Szezonális, vagy szezon hosszabbító-, színvonalas-, éjszakai szórakozási lehetőséget is biztosító
vendégbarát programok szervezése (pl.: koncertek, előadások, egyéb kulturális-, sport programok )
 tematikus programok megszervezése, lebonyolítása (pl.: turistáknak kínált tematikus programok),
 a turisztikai, vendéglátási célú létesítmények esztétikus külső megjelenésének megteremtése (pl.
parkosítás, virágosítás, díszkivilágítás),
 a turizmus, vendéglátás területén működő vállalkozások reklámtevékenységének támogatása,
 helyi turisztikai partnerkapcsolatok erősítése, közös kezdeményezések támogatása (pl. közös
kiadványok, szakmai programok),
 beutaztató tevékenység ösztönzése,
 a város bemutatását segítő-, turisztikai programokhoz kapcsolódó tevékenység támogatása (pl.:
sétahajó, városnéző kisvonat, lovas hintó a túraútvonalon, idegenvezetés)
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A pályázók köre:

Alapítványok, egyesületek, valamint az idegenforgalom és vendéglátás területén működő
vállalkozások, amelyek Gyomaendrőd közigazgatási területén végzik szolgáltató tevékenységüket, vagy
Gyomaendrőd közigazgatási területén valósítják meg programjaikat.
A pályázattal elnyerhető támogatás formája, mértéke:
 Vissza nem térítendő támogatás.
 A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke a projekt nettó összköltségének maximum 50%-a,
legfeljebb azonban az Idegenforgalmi Alap éves pályáztatható kerete.
Pályázati speciális feltételek:
 egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be,
 hiánypótlásra lehetőség nincs,
 előnyt élveznek a több szereplő együttműködésével megvalósuló projektek.
Elszámolható költségek:
 Anyagköltségek, anyag jellegű ráfordítások, igénybe vett szolgáltatások díja
 Tárgyi eszközök beszerzése (pl. gépek, berendezések)
 Helységek, technikai eszközök bérleti díja (pl.: színpad, hangtechnika, fénytechnika)
A döntéshozatal mechanizmusa:
A pályázatokat egy eredeti példányban az adatlapon jelzett mellékletekkel, valamint 1 példányt
elektronikus adathordozón (CD lemezen) kell benyújtani. A pályázat elbírálásáról Gyomaendrőd Város
Képviselő- testületének Ügyrendi-, Oktatási-, Kulturális-, Kisebbségi- és Esélyegyenlőségi Bizottsága
saját hatáskörben dönt.
A támogatás folyósítása támogatási szerződés alapján történik. A pályázó a felhasználásról pénzügyi és
szakmai írásbeli beszámolót köteles készíteni.
A támogatás odaítélésének feltételeit a pályázati kiírás és az adatlap együttesen tartalmazzák, melyek
letölthetők a www.gyomaendrod.hu honlapról.
A pályázat tartalmi követelményei:
A pályázat tartalmának meg kell felelnie a pályázati kiírásban szereplő témának és célnak. A pályázó
kötelezettségvállalása a finanszírozás önrészére vonatkozóan.
A pályázat formai követelménye:
Pályázat kizárólag a közzétett pályázati adatlapon nyújtható be az abban megjelölt mellékletekkel 1
példányban, valamint elektronikus adathordozón (CD lemezen) szintén 1 példányban.
Pályázati díj: pályázatonként 3.000.-HUF
A díj megfizetése teljesíthető a Polgármesteri Hivatal Adóosztályán átvehető csekken, vagy átutalással
az Önkormányzatának 53200125-11063402 számú számlájára.
A pályázat benyújtásának helye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Adóosztálya 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A pályázat benyújtásának módja:
Személyesen vagy postai úton.
A pályázat benyújtási határideje: személyes leadás esetén 2008. június 30-án 16 óra.
postai úton a postai feladás dátuma 2008. június 30.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidőt követő soron következő bizottsági ülés
További információ kérhető:
Polgármesteri Hivatal Adóosztálya 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Tel: 66/386-122
e-mail: ado@gyomaendrod.hu
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2. számú melléklet a 231/2008. (V.29.) Gye. Kt számú határozathoz
PÁLYÁZATI ADATLAP
Idegenforgalmi Célú Alap
2008. évi pályázatához
Határidő: 2008. június 30.
Benyújtandó: 1 eredeti példányban papír alapon, továbbá 1 elektronikus példányban CD lemezen
Az adatlapot a megadott formátumban, oldaltartással –pontok, sorok kitörlése nélkül- kell kitölteni.
Ha egy pont – értelemszerűen – nem kerül kitöltésre, kérjük a „Pályázatomra nem vonatkozik” megjegyzést
feltüntetni
1.

Pályázat tárgya:

2.

Pályázó szervezetre vonatkozó adatok

2.1.

Megnevezése:

2.2.

Szervezeti formája:

______________________________________________________

2.3.

Székhelye:

______________________________________________________

2.4.

Levelezési cím:

2.5.

_________________________________________________________

_____________________________________________________________

Aláírásra jogosult képviselőjének

és a

kapcsolattartó személynek

2.5.1. Neve:

________________________

_______________________________

2.5.2.

Telefonszám:

________________________

_______________________________

2.5.3.

E-mail:

________________________

_______________________________

2.6.

Cégbírósági bejegyzés/vállalkozói engedély kiállítás éve: _________________________

2.7.

Pályázó adószáma: ____________________________________

2.8

Magánszemély pályázó esetén adóazonosító jele: ________________________________

2.9

Pályázó főtevékenysége: ______________________________TEÁOR: ______________

2.10

Bankszámlára vonatkozó adatok:

2.10.1. Pénzintézet neve: __________________________________________________________
2.10.2. címe: _____________________________________________________________________
2.10.3. pályázó számlaszáma: ______________________________________________________
3.

Pályázatra vonatkozó adatok

3.1.

A pályázat tartalmának rövid ismertetése (max. egy oldal terjedelemben)

3.2

A megvalósítás teljes költségvetése
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3.2.1

TELJES BEKERÜLÉS költsége
Kiadás megnevezése

Forint

A megvalósítás összes költsége:
3.2.2. Források:
A megvalósításhoz meglévő saját forrás összege (Ft):
Más forrás megnevezése: ________________________
Más forrásból rendelkezésre álló összeg (Ft):
Az idegenforgalmi célú alapból jelen pályázat keretében igényelt támogatás összege (Ft):
3.2.3. Az igényelt támogatás összeg felhasználásának részletezése:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
4.

A program megvalósításában résztvevő szervezetek, vállalkozások:
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________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
5.
A megvalósítást ajánló szervezetek, személyek:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
6.
Korábbi hasonló rendezvény(ek) referenciái (nem kötelező):
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
7.
7.1.

A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATAI
Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázatban ismertetett dokumentumok rendelkezésemre állnak, azokat
betekintésre a támogató, vagy megbízott képviselője számára bármikor bemutatom, illetve kérésre
másolatban átadom.

7.2.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
- az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített
tartozásom nincs, valamint az adott célelőirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás
felhasználására vonatkozó szerződésben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem,
- a pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik ellenem csőd-, végelszámolási vagy felszámolási
eljárás, illetve lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozásom nincsen, továbbá amennyiben csőd-,
végelszámolási vagy felszámolási eljárás indul ellenem, illetve lejárt esedékességű meg nem fizetett
köztartozásom keletkezik a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét
bejelentem,
- a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve
annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási
engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére nem kötelezett,

7.3

Alulírott nyilatkozom, hogy az Idegenforgalmi célú alapból igényelt támogatás teljes
összegét a pályázatban foglaltak megvalósítására fordítom.

7.4

Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázatban leírtakat abban az esetben is megvalósítom, ha a
pályázatomban igényelt összeget csak részben kapom meg.

7.5

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen pályázatban foglaltakkal kapcsolatos
bármely változásról írásban tájékoztatom Gyomaendrőd Város a Polgármesteri Hivatalának
Adóosztályát.

Gyomaendrőd, 2008. ________________________________
____________________________
pályázó aláírása
8.

Csatolandó mellékletek a pályázati adatlaphoz:
•
•
•
•
•

cégbejegyzésről szóló végzés vagy vállalkozói igazolvány – másolatban
banki igazolás a bankszámla vezetéséről – 1 db eredetiben
cégszerű aláírás igazolása
pályázati díj befizetését igazoló dokumentum
igazolások arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása (APEH, VPOP, ÖNKORMÁNYZAT)
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14. Napirendi pont
Körösök Völgye Nonprofit Kft megalakulásával kapcsolatos önkormányzati döntések
meghozatala
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt ismertesse a napirendi pont lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a képviselő-testület már többször tárgyalta, a település lakossága
pedig a sajtón keresztül kapott tájékoztatást arról, hogy a Körösök Völgyében megalakult a Leader
akciócsoport. Az akciócsoport működéséhez szükséges rendezni a szervezeti formát. Erre egyik
lehetőség az egyesületi forma, a másik a nonprofit korlátolt felelősségű gazdasági társaság. Az
akciócsoport legutóbbi közgyűlésén a lehetőségeket megtárgyalta és azt javasolta az érintetteknek,
hogy a nonprofit korlátolt felelősségű gazdasági társaságot hozzák létre. Mivel az önkormányzatnak
ezzel kötelezettségeket kell vállalni, ami pénzbefizetést jelent, és a tagsági jogok gyakorlását, ezért
szükséges a testület jóváhagyása.
Az előterjesztés mellékletében szerepel a társasági szerződés és a tulajdonközösség felosztásáról
készült kimutatás, mely a város internetes honlapjáról letölthető, elolvasható. A társaság tagjait
képviselő személyeknek a későbbiekben nagy jelentősége lesz, hiszen a pályázat elnyerése esetén ők
fognak dönteni a rendelkezésre álló, - közel 2.5 milliárd Ft –felosztásáról.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
232/2008. (V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy alapítóként a
Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak tagja kíván lenni,
és vállalja a tagsággal járó kötelezettségeket.
A képviselő-testület a társaságban az önkormányzat képviseletével Várfi András
polgármestert bízza meg, egyben felhatalmazza az újonnan alakuló Körösök Völgye
Akciócsoport NKft-ben való részvételhez szükséges intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatára eső üzletrész
ellenértékét (kb. 10 000 Ft) a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság bankszámlájára befizeti.
A Képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező társasági szerződést elfogadja.
Határidő: 2008. május 31
Felelős: Várfi András polgármester
15. Napirendi pont
A közhasznú munkaprogram szervezése és a megbízási szerződés módosítása
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csaba bizottság elnököt néhány szóban ismertesse a
napirendi pont lényegét.
/ Babos László képviselő visszatért az ülésre, a jelenlévő képviselők száma 16 fő. /
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a közhasznú munkaprogram irányítását, szervezését 2007.
augusztus 1-től a Gyomaszolg Ipari Park Kft végzi megbízási szerződés alapján. Az irányító Gurin
László.
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A Gyomaszolg Ipari Park Kft. új költségszámítást nyújtott be a közhasznú munkák irányításához
szükséges összegekről, amely alapján 2008-ban az éves költség bruttó 2.603.260,- Ft, ebből egy
hónapra eső bruttó költség 216.938,- Ft. Az elmúlt évhez képest havi bruttó 16.938,- Ft plusz költséget
a minimálbér és a közterhek emelkedésével magyarázza a kft.
A plusz költség fedezetére jelenleg nincs kijelölt forrás az önkormányzat költségvetésében. A 2008.
évben mintegy bruttó 204.000,- Ft költséget jelentő plusz kiadást a kisegítő mezőgazdasági
szolgáltatások szakfeladaton tervezett költségvetésből biztosíthatjuk, mert a szakfeladaton
megtervezett egyes kiadási tételek csökkenthetőek.
/Vass Ignác képviselő kiment az ülésteremből, jelen lévő képviselő 15 fő./
Jakus Imre képviselő a témához kapcsolódóan kérte, hogy lehetőség szerint a külterületi kerékpár
utak zöld területi karbantartását is vegyék bele a rendszeres munkák felsorolásába. A Közúti
igazgatóság csak az útpadka karbantartását végzi el, kaszálja le, a padka és a kerékpárút között lévő
kb. 2 m szakaszt nem.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt a
határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző felolvasta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
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, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné 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
233/2008. (V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. által
költségszámítás alapján meghatározott, 2008. évben egy hónapra eső bruttó 216.938,- Ft
összeget a közhasznú munkák irányítására. Az emelt összeg a 237/2007. (VII.26.) Gye. Kt.
határozattal elfogadott megbízási szerződés 1.) pontjában is átvezetésre kerül a szerződés I.
számú módosításában.
A költségszámítás alapján kimutatott, éves szinten bruttó 204.000,- Ft-os plusz költséget a
kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások szakfeladat tervezett összegéből biztosítja a képviselőtestület.
Határidő: azonnal
16. Napirendi pont
A vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos szabályozások
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsné bizottság elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, az Országgyűlés módosította az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló törvény, mellyel egyszerűbbé, átláthatóbbá, hatékonyabbá vált ez a
jogintézmény. A közszolgálatban állóknak az új törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételt első
alkalommal 2008. június 30-ig kell teljesíteni. A törvény a munkáltatókra szabályozási feladatot
határozott meg, e szerint a Hivatali SzMSz egy újabb melléklettel bővül, valamint teljes mértékben
megváltozik a Közszolgálati adatvédelmi szabályzat 8. pontja. Ebben a pontban az őrzési szabályok
kerültek rögzítésre, és a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett köztisztviselők köre.
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Dr. Csorba Csaba jegyző kiegészítésként elmondta, ez a szabályzat a hivatal köztisztviselőinek
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét szabályozza. A döntés előkészítésben, és a döntési jogkörrel
rendelkező köztisztviselőknek kell vagyonnyilatkozatot tenni, amely nyilatkozatokat a hivatalban
tartják nyilván. Ezek zárt vagyonnyilatkozatok, ami azt jelenti, hogy vagyongyarapodási
kezdeményezése során kerülnek a nyilatkozatok felbontásra. A törvény szabálya a köztisztviselőkön
túl vonatkozik még a költségvetési intézmények vezetőire, az önkormányzat által alapított gazdasági
társaságok ügyvezetőire, továbbá a külsős bizottsági tagokra. Az új törvény szerinti vagyonnyilatkozat
tételt első alkalommal 2008. június 30-ig kell megtenni az érintetteknek. Ennek elmulasztása a
közszolgálati jogviszony megszűnését eredményezi.
/ Czibulka György képviselő elhagyta az üléstermet, jelenlévő képviselők száma 14 fő./
/ Vass Ignác képviselő visszatért az ülésre, jelenlévő képviselő száma 15 fő./
/ Béres János képviselő elhagyta az ülésteremet, jelenlévő képviselők száma 14 fő. /
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, majd felkérte a képviselőket a határozati
javaslat elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Csányi
István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
234/2008. (V. 29.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 3/2001. (I. 25.) KT határozattal megállapított
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Hivatali SzMSz)
az alábbi melléklettel egészíti ki.
24. számú melléklet a Hivatali SzMSz-hez
A 2007. évi CLII. tv. 11.§ (6) bekezdés alapján a Polgármesteri Hivatalban vagyonnyilatkozat
tételre kötelezettek
Jegyző, aljegyző, osztályvezetők, kiadmányozási joggal rendelkező köztisztviselők.
II.
Közszolgálati adatvédelmi szabályzat 8. pontja az alábbira módosul.
8. Vagyonnyilatkozat kezelésére vonatkozó külön szabályok
1) A vagyonnyilatkozat tételre kötelezett köztisztviselő az általa 2 példányban kiállított
vagyonnyilatkozatot, külön-külön zárt borítékban a jegyző nevében eljáró személyzeti
ügyintézőnek átadja, aki a borítékra rávezeti a nyilatkozó nyilvántartási számát, ezzel
egyidejűleg a boríték lezárására szolgáló felületen aláírásukkal igazolják az átadást.
2) A vagyonnyilatkozat egyik példánya a nyilvántartásba vétel után a kötelezettnél marad,
másik példányát az őrzésért felelős az egyéb iratoktól elkülönítetten kezeli. Az iratokat,
az arra szolgáló páncélszekrényben helyezi el, mely hivatali helyiség biztonsági zárral és
elektronikus védelmi rendszerrel védett.
3) A vagyonnyilatkozatba való betekintés kizárólag vagyongyarapodási vizsgálat
kezdeményezése esetén, a 2007. évi CLII. tv. 14. § valamint az 1992. évi XXIII.
törvény 22/A. §-ban rögzítettek szerint történhet.
4) A személyes adatok védelmére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. §-ának (1) bekezdése a) pontjában
foglaltak az irányadó.
Határidő: azonnal
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/ Czibulka György és Béres János képviselő visszatértek az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma
jelen van 16 fő. /
/ Hangya Lajosné, Vass Ignác, Babos László, Dr. Kovács Béla képviselők elhagyták az üléstermet,
jelenlévő képviselők száma 12 fő./
17. Napirendi pont
Szabályzat a Polgármesteri Hivatalban „kézbesítő”-ként dolgozó munkavállalók juttatásaira
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a helyi kézbesítést közhasznú és közcélú munka keretében
ellátó munkavállalók a munkájuk során saját kerékpárt használnak, illetve az időjárás is kihatással van
munkavégzésükre. Eddig is elszámolhattak kerékpár javítási költséget, illetve vásárolhattak
esőkabátot, aminek egy részét a hivatal megtérítette részükre. Az egységesítés szempontjából
szükséges egy szabályzat létrehozása, mely pontosan meghatározza a kézbesítőként foglalkoztatottak
egyéb juttatásait.
Javasolta a képviselő-testületnek a határozati javaslat szerinti szabályzat elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [ Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné 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
235/2008. (V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint elfogadja a Polgármesteri
Hivatalban kézbesítőként dolgozó munkavállalók juttatásaira vonatkozó szabályzatot.
Szabályzat a Polgármesteri Hivatalban „kézbesítő”-ként dolgozó munkavállalók juttatásaira
1. A szabályzat kiterjed a Polgármesteri Hivatalban közcélú, közhasznú munkavégzés keretében,
kézbesítőként foglalkoztatott munkavállalókra.
2. A kézbesítők munkaruhaként esőkabátra jogosultak.
3. A munkájukhoz szükséges kerékpár használatra, az amortizáció ellensúlyozására kopásdíj
illeti meg a munkavállalókat.
4. A jogosultság a munkába állással kezdődik, a juttatás a munkában eltöltött 3 hónap elteltével
vehető igénybe.
5. Maximum kifizetendő összeg éves szinten 6.000.- Ft, amennyiben a munkaviszonyban töltött
idő nem éri el az egy éves időtartamot, az összeg időarányos része illeti meg a munkavállalót.
6. Az elszámolás a Polgármesteri Hivatal nevére kiállított számla ellenében történik, melyet a
munkaügyi ügyintézőnek kell leadni, aki a kifizethető összeg megjelölésével, a munkáltatóval
aláíratva gondoskodik a kifizetés engedélyezéséről.
7. Tárgyévet követően az e szabályzatban megállapított összeg inflációt követő.
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
Az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági földterületek haszonbérletbe adása
/ Babos László, Vass Ignác és Dr. Kovács Béla képviselők visszatértek az ülésre, a jelenlévő képviselők
száma 15 fő. /
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, egy szántó és egy gyep művelési ágú
földterületnek lejárt a haszonbérleti ideje, ezért árverés útján újra meg kell hirdetni haszonbérletbe
adásukat. A bérlet időtartama 5 év, a szántó esetében az induló bérleti díj licit 35 kg/AK, a gyepnél
pedig 25 kg/AK.
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Megkérdezte a képviselőket van e kérdésük, hozzászólásuk.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
236/2008. (V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete a tulajdonában lévő lejárt
földhaszonbérleti szerződések bérbeadásával kapcsolatosan az alábbiakban rendelkezik:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbi mezőgazdasági ingatlanok földhaszonbérbe
adását hirdeti meg helyben árverés útján az alábbi feltételek mellett:
Hrsz.
0155/17
02629/3
9
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

Művelési ág Terület ( ha
)
szántó
31,5962
gyep
40,8892

AK érték
1315,48
261,68

Induló bérleti díj
licit
35 kg/AK
25 kg/AK

Az árverés időpontja: 2008. július 23-án de. 10.00 óra.
Az árverés helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).
Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja,
A bérleti díj összege: az étkezési búza július hónapban az augusztusi szállításokra létrejött
tőzsdei ügyletek elszámoló árainak átlaga, a termőföld aranykorona értéke és a
kilogrammban meghatározott bérleti díj szorzata.
A földhaszonbérlet időtartama: 5 év.
Az árverésből kizáró ok: Gyomaendrőd Város Önkormányzatával szemben fennálló lejárt
földhaszonbérleti díj tartozás.
A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb bérleti díjat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb
ajánlatot nem lehet tenni. A haszonbérleti szerződéseket a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján közzé kell tenni a termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. rendelkezései
alapján.
A bérleti jogot 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.
Az ingatlanokkal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és
Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni.
Az árverésről hangfelvétel készül.

Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a földhaszonbérleti
szerződések megkötésére.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
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19. Napirendi pont
Gyomaendrőd, Erzsébet liget 3. szám alatti A/1 jelű társasház rész megvásárlása
Vass Ignác bizottsági elnök ismertette az előterjesztés lényegét, amely szerint nevezett társasházi rész
megvásárlására ajánlatot tennének a tulajdonos felé, 6 millió Ft vételár összeggel. Az épület a liget
fürdő parkolója mellett található, melynek megvásárlásra már többször tett kísérletet az önkormányzat.
A fürdő további fejlesztése szempontjából fontos lenne, hogy ez az épület az önkormányzat
tulajdonába kerüljön, mert belenyúlik abba a területbe, amire a fejlesztést tervezik. Amennyiben az
ingatlan vásárlásra létrejön, úgy a továbbiakban a társasházi lakrész másik felére is meg kellene
egyezni annak tulajdonosával.
A pénzügyi bizottság támogatta az ingatlan megvásárlását.
Érdemi hozzászólás hiányában Várfi András polgármester felkérte a képviselőket döntsenek a
határozati javaslatról, amely szerint ajánlatot tesznek az Erzsébet liget 3.sz. alatti társasházi
ingatlanrész megvásárlására, 6 millió Ft vételárral.
A képviselő-testület a javaslatot 14igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén tartózkodás, Dr. Palya József igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
237/2008. (V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete ajánlatot tesz a Gyomaendrőd, Erzsébet liget 3. szám
alatt lévő ( 1295/1 ) A/1 jelű társasházi ingatlan rész megvásárlására vonatkozóan.
1. Vételár: bruttó 6.000 eFt,
2. Szerződéskötés: a szükséges nyilatkozatok átvételét követő 15 napon belül,
4. Vételár megfizetése: az adásvételi szerződéssel egyidejűleg.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdjen
tárgyalásokat a tulajdonosokkal, és határozati javaslatban leírt feltételek teljesülése estén kösse
meg az adásvételi szerződést.
Határidő:
Felelős:

2008. szeptember 30.
Várfi András polgármester

Szilágyiné Bácsi Gabriella a pénzügyi osztály vezetője a fenti döntéshez kapcsolódóan hangsúlyozta,
a képviselő-testületnek szükséges lenne dönteni a vételár forrás kijelöléséről is. A Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság ülésén az a javaslat hangzott el, hogy a vételár forrásául a költségvetésben
megtervezett praxis jog megvásárlásához nyújtandó kamatmentes hitel összegéből csoportosítsák át a
6 millió Ft-ot.
Babos László képviselő a testület figyelmébe ajánlotta, hogy a nyomdaüdülő és a mellett lévő volt
sütőipari üdülő is eladó. Érdemes lenne gondolkodni azok megvásárlásán is, a mellettük lévő szabad
földterülettel együtt egy jelentős nagyságú, vízparti területhez jutnának, ami a további fejlesztési
elképzelésekhez jól használható lenne.
Várfi András polgármester egyetértett az osztályvezető asszony által javasoltakkal, felkérte a
képviselőket, határozatban döntsenek arról, miszerint az Erzsébet liget 3.sz. alatti társasházi
ingatlanrész vételárának forrásául az önkormányzat költségvetésébe megtervezett praxis jog
megvásárlásához nyújtandó kamatmentes hitel összegéből csoportosítják át a 6 millió Ft-ot.
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A képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 1 nem szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József nem, Putnoki László
igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
238/2008. (V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Erzsébet liget 3. sz. alatt lévő
(1295/1) A/1 jelű társasházi ingatlanrész vételárának forrásaként az önkormányzat 2008 évi
költségvetésének felhalmozási kiadásai között megtervezett praxis jog vásárlásához nyújtandó
kamatmentes hitel összegéből átcsoportosított 6 millió Ft-ot jelöli ki.
Határidő: azonnal
20. Napirendi pont
A Gyomaendrőd, Fő út 210. szám alatti gyógyszertárban lévő szolgálati lakás felújítása
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csaba bizottság elnököt a napirendi pont ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a szóban forgó gyógyszertár bérlője, a Pharma-Csaba kft az új
szakgyógyszerész beköltözése előtt a szolgálati bérlakást fel kívánja újítani. A régi gyógyszerész
kiköltözött a lakásból, melynek következtében láthatóvá vált az épület állagának jelentős leromlása. A
lakás teljes körű felújítást igényel, padozat, nyílászárók cseréje, csővezetékek cseréje stb. A kft két
cégtől kért árajánlatot a felújítási munkákra. A Bau-Lux Fürdőszoba szalon ajánlata összesen bruttó
4.112.707 Ft, míg a Gyomaszolg Ipari Park Kft ajánlata 8.904.000 Ft. A két ajánlat azonban nem
összehasonlítható, mert más a műszaki tartalmuk. A Gyomaszolg Ipari Park Kft ajánlata ugyanis
tartalmaz egy komplett nyílászáró cserét, és egy komplett fűtéskorszerűsítés.
A Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság ennek alapján úgy foglalt állást, hogy mivel a
szolgálati bérlakások kezelője a Gyomaszolg Ipari Park Kft, ezért ő végezze el a szükséges,
állagmegóvó felújítását az ajánlat szerinti összegben, saját költségén, így a bérleti díj nem kerül
levonásra, azt fizetnie kell a bérlőnek.
Vass Ignác a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, a bizottság véleménye szerint a bérlő
kötelessége a lakás állagának megóvása. A fotókból is látszik, hogy a lakás igen csak lelakott
állapotba van. Mivel a bérlakások kezelője a Gyomaszolg Kft, aki a bérleti díjat szedi ezen lakások
után, és akinek a feladata volt ennek a lakásnak az átvétele, ebből következően a bizottság nem
javasolja, hogy a lakás felújítására áldozzon az önkormányzat, azt oldja meg a Gyomaszolg Kft.
Várfi András polgármester egyéb hozzászólás hiányában figyelemmel a bizottsági javaslatokra,
felkérte a képviselőket annak elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
239/2008. (V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete elutasítja a Pharma-Csaba
Gyógyszerkereskedelmi Kft. Gyomaendrőd, Fő út 210. szám alatti 80 m2 alapterületű
szolgálati lakás felújítására tett ajánlatát.
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Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete utasítja a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-t, mint a Fő út
210. szám alatti 80 m2 alapterületű szolgálati kezelőjét a lakás felújítási és karbantartási
munkáinak elvégzésére.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
21. Napirendi pont
Ingatlan helyreállításához támogatás megállapítása
Várfi András polgármester ismertette az előterjesztés lényegét, amely szerint Szuromi István Gábor
kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben az általa megvásárolt Tokai u. 1. sz. alatti ingatlan
felújításához kér anyagi támogatást. A Humánpolitikai bizottság a kérelmet elutasította, ennek ellenére
a maga részéről javasolta nevezett támogatását. Ne tegyük hajléktalanná, bár mi is volt az oka annak,
hogy ilyen körülmények közé került. A későbbiekben az önkormányzatnak lesz a gondja, ha nem lesz
megfelelő hajléka.
Uhrin Zoltánné a Humánpolitikai osztály vezetője tájékoztatásként elmondta, a bizottság azért nem
bírálhatta el a kérelmet, mert a bizottság hatásköre az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásának
odaítélésére terjed ki. Nevezett kérelmező viszont ennek a feltételnek egyáltalán nem felel meg. Az
önkormányzat költségvetésében az 1999-2000 években kiosztott belvíztámogatásból visszafizetésre
kerülő összeg elkülönített számlán van kezelve, mely a költségvetési rendelet szerint lakáscélú
támogatásra használható fel. Ebből a keretből viszont csak a képviselő-testület jogosult támogatást
megállapítani.
Czibulka György képviselő figyelemmel a hozzászólásra, módosító indítványt terjesztette elő, amely
szerint a képviselő-testület támogassa nevezett kérelmét, és kamatmentes hitel formájában biztosítsa
részére a kért összeget.
Putnoki László képviselő nem értett egyet a módosító javaslattal. Kérelmező felelőtlen polgári
magatartása miatt került ebbe a helyzetbe. Vannak a városban olyan rászorultak, fiatal házasok, akik
jobban rászorulnának a támogatásra, de önhibájukon kívül, egyéb okok miatt nem jogosultak.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt
ismertesse Czibulka György képviselő módosító javaslatát.
Dr. Csorba Csaba jegyző: a Képviselő-testület Szuromi István Gábor részére 474 e Ft összegű
visszatérítendő lakásfelújítási támogatást állapít meg, melynek forrásául a belvíz támogatás
visszafizetéséből befolyó összeget jelöli ki.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a módosító indítványról.
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, 9 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett
elvetette: [Babos László nem, Béres János nem, Czibulka György igen, Csányi István nem, Gellai Józsefné nem, Izsó
Csaba nem, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla nem, Lehóczkiné Timár Irén tartózkodás, Dr. Palya József igen, Putnoki
László nem, Rácz Imre nem, Szabó Balázsné nem, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Várfi András polgármester figyelemmel a fenti döntés eredményére, az eredetileg beterjesztett
határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A képviselők a javaslatot 11 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, és 2 tartózkodás mellett támogatták,
és az alábbi határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György nem, Csányi István igen,
Gellai Józsefné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre tartózkodás, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén tartózkodás, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András nem.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
240/2008. (V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Sebestyén Máté hivatásos gondnok
kérelmét - mely kérelem Szuromi István Gábor (korlátozottan cselekvőképes)
Gyomaendrőd, Tokai u. 1. szám alatti lakos tulajdonában lévő ingatlan
helyreállításához igényelt támogatásra vonatkozott - elutasítja.
A határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél, a határozat kézhezvételétől számított 30 napon
belül a Megyei Bírósághoz fordulhat jogszabálysértésre való hivatkozással.
INDOKOLÁS
Sebestyén Máté hivatásos gondnokként, Szuromi István Gábor Gyomaendrőd,
Tokai u. 1. szám alatti lakos nevében azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz,
hogy a gondnokoltja tulajdonában lévő Gyomaendrőd, Tokai u. 1. szám alatti
ingatlan helyreállításához támogatást állapítson meg.
A 2/2004. (II. 10.) Kt. rendelet szabályozza a magántulajdonú lakások
megszerzéséhez, bővítéséhez adható önkormányzati támogatásokat. Szuromi István
Gábor e rendeletben foglalt feltételeknek egyáltalán nem felel meg, így a támogatás
megállapítására nincs lehetőség.
Határidő: azonnal
22. Napirendi pont
Vígh Károly Gyomaendrőd, Tanya VII. ker. 1/A. szám alatti lakos kérelme
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, Vígh Károly kérelmének lényege, hogy családjával szeretné
megvásárolni az Öregszőlőben lévő Álmosdomb u. 1. sz. alatti ingatlant. A vételár 900 e Ft, amit nem
tudnak egy összegben kifizetni, csak részletekben, ezért kéri az önkormányzatot segítse a lakás
megvásárlásában. A vételárat 5 év alatt tudnák visszatörleszteni.
A család lakásvásárlását úgy lehetne támogatni, hogy az önkormányzat vásárolja meg az ingatlant, és
5 évre bérleti szerződést köt Vígh Károllyal. A bérleti szerződés egyben adásvételi szerződés is lenne,
a fizetett bérleti díj egyben a vételár részét képezné. 5 év leteltével a befizetett bérleti díj elismerésre
kerül vételárként, ezáltal a bérlő megszerzi az ingatlan tulajdonjogát.
A bizottság javasolja a család lakásvásárlási szándékát ilyen formában támogatni.
Jakus Imre képviselő tájékoztatásként elmondta, az ingatlan 56 m2, 1,5 szobás. Amellett, hogy
támogatta a bizottság javaslatát, fontosnak tartotta, hogy az ingatlan átadásakor kerüljön rögzítésre, /
fényképfelvétellel is / hogy milyen állapotba került átadásra a családnak, hiszen öt évig az a lakás
bérlakásként fog funkcionálni, az önkormányzat tulajdona lesz.
Putnoki László képviselő semmilyen formában nem javasolta a család lakásvásárlását támogatni.
Nagyon sok család van a városban, aki költözik egyik házból a másikba, lelakják, és annyi igényük
nincs, hogy rendben tartsák. Kell valamilyen megoldást találni a család lakhatási problémájára, de a
javasolt megoldást nem tartotta jónak.
Czibulka György képviselő nem értett egyet Putnoki képviselő úr hozzáállásával, nem rendelkezik
kellő szociális érzékenységgel. Igen is valamilyen formában segíteni kell ezen a családon.
Putnoki László képviselő visszautasította a képviselő társa feltételezését. Nem vitathatják el, hogy
ezek a családok nagyon sok esetben tehetnek arról, hogy ide jutnak. Ugyanakkor felelőtlenül nincs
figyelemmel kísérve, hogy amit kapnak ingatlant, rendben tartják e.
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Igen is kell adni számukra egy lehetőséget, egy lakást ahol lakjanak, de nem tulajdonjogot, és
kötelezni őket, hogy a lakás állagát fenntartsák. A baj velük, hogy nincs igényük arra, hogy milyen
körülmények között élnek. Lelakják a kapott lakásokat, aztán tovább költöznek. Ez nem
megengedhető, igen is meg kell követelni tőlük, hogy a lakás állagát tartsák fenn. Továbbra sem értett
egyet azzal, hogy az önkormányzat vegye meg a lakást részükre, az elhelyezésüket más módon kell
megoldani.
Várfi András polgármester felkérte Putnoki képviselő urat, amennyiben nem ért egyet a javasolt
megoldással, tegyen más javaslatot.
Jakus Imre képviselő hangsúlyozta, jelenleg Öregszőlőben öt olyan lakás van, amit az önkormányzat
megvásárolt és a vételárát öt évre elosztotta. Ezt az összeget fizetik a lakók egyenlőre bérleti díjként,
ami a vételár részét képezi. Öt év eltelte után a bérlő tulajdonába kerül az ingatlan. Ezen elvek alapján
lehetne az Álmosdomb út 1. sz. alatti lakást is megvásárolni, és bérbe adni. Ebben az esetben az
önkormányzat mentesül a karbantartási kötelezettségek alól, illetve a felújításokat, átalakításokat a
bérlő már saját magának végezné el, mert öt év után az ő tulajdonába kerül a lakás.
Putnoki László képviselő javasolta, hogy a bérleti szerződésbe feltételként vegyék bele a lakás
állagának megóvására való kötelezettséget.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a vonatkozó törvény egyértelműen rendezi a bérlő és a
tulajdonos kötelezettségét. A jogszabályi utalást a bérleti szerződés-tervezet 12. pontja tartalmazza.
További hozzászólás hiányában, Várfi András polgármester felkérte a képviselőket döntsenek az
előterjesztett határozati javaslatról, amely szerint az önkormányzat megvásárolja az Álmosdomb út
1.sz. alatti ingatlant és a birtokbavételt követően azt bérbe adja Vígh Károly részére a bérleti
szerződés-tervezetben leírt feltételek szerint.
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, Gellai Józsefné igen,
Izsó Csaba tartózkodás, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki
László tartózkodás, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
241/2008. (V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete javasolja a Gyomaendrőd, Álmosdomb u. 1. szám alatti
lakóingatlan ( 8601 hrsz. ) valamint a 8603 hrsz.-ú kert megvásárlását polgármesteri hatáskörben az
alábbi feltételekkel.
1. Az ingatlanok bruttó vételára összesen: 900 eFt.
2. A vételár megfizetése: az adásvételi szerződéssel egyidejűleg.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 8 napig tartja az ajánlatát.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Álmosdomb u. 1. szám alatti ingatlant ( 8601 hrsz. ) az
adásvételi szerződés megkötését, illetve a birtokbavételt követően bérletbe adja Vígh Károly
Gyomaendrőd, Tanya VII. ker. 1/A. szám alatti lakosnak az alábbi bérleti szerződés tervezet alapján.
BÉRLETI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1.) mint bérbeadó,
másrészről
Név:
Vígh Károly
Anyja neve:
Eke Ilona
Születési hely, idő:
Gyoma, 1962.09.28.
Lakcím:
Gyomaendrőd, Tanya VII. ker. 1/A.
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mint bérlő között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1./ Felek megállapítják, hogy a bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a gyomaendrődi 8601 hrsz-ú,
60 m2 területű, a természetben Gyomaendrőd, Álmosdomb u. 1. szám alatt fekvő lakásingatlan.
2./ Bérbeadó bérbeadja, bérlő bérbeveszi az 1./ pontban megjelölt lakásingatlant a jelen szerződés
aláírásától számított 5 éves határozott időtartamra.
Felek megállapodnak, hogy az 1./ pont szerinti ingatlan átadásáról külön jegyzőkönyvet vesznek
fel, amely tartalmazza az ingatlan tartozékait, valamint a berendezési tárgyakat.
3./ Felek megállapodnak, hogy a bérlő az 1./ pont szerinti ingatlan használatáért havonta utólag
esedékesen tárgy hó 15. napjáig …..,- Ft, azaz …. 00/100 forint/hónap bérleti díjat köteles
megfizetni a bérbeadó által kibocsátott számla alapján.
4./ Felek megállapodnak, hogy a fentieken túlmenőleg a bérlőt terheli az 1./ pont szerinti ingatlan
rendeltetésszerű használatával felmerülő költségek, amelyeket esedékességkor az arra jogosult
részére köteles megfizetni. Bérlő kötelezi magát, hogy a megfizetést igazoló dokumentumokat a
bérbeadónak utólag bemutatja.
5./ Bérlő tudomásul veszi, hogy az 1./ pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja, annak
használatát harmadik személynek semmilyen jogcímen nem engedhetik át, illetve csak a
bérbeadónak történt előzetes bejelentés és a bérbeadó írásbeli hozzájárulása alapján jogosíthat fel
harmadik személyt arra, hogy az 1./ pont szerinti ingatlant velük együtt időlegesen vagy tartósan
használja, oda bejelentkezzen.
6./ Bérlő tudomásul veszi, hogy az 1./ pont szerinti ingatlant rendeltetésszerűen köteles használni,
ezen kötelezettség megszegésével okozott valamennyi kárért teljes mértékben felel.
A bérlő tudomásul veszi, hogy ő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak
és berendezéseinek a karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről.
7./ A bérbeadó köteles gondoskodni az épület teherhordó szerkezeti elemeinek ( falak, tetőszerkezet
karbantartásáról; a keletkezett hibák megszüntetéséről.
8./ A szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a lakást és a lakásberendezéseket rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, az átadás-átvételi jegyzőkönyvben
szereplő tartozékokkal, berendezési tárgyakkal elszámolni.
9./ A bérbeadó a szerződést írásban felmondhatja, ha
a) a bérlő a lakbért a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg;
b) a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét nem
teljesíti;
c) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a bérbeadóval vagy a lakókkal szemben az
együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsítanak;
d) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakást, illetőleg a hozzátartozó telket, földterületet
rongálják vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használják.
10./ A bérlő a szerződést írásban felmondhatja, ha a bérbeadó a szerződésben vállalt vagy
jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét nem teljesíti.
11./ Felek megállapodnak, hogy amennyiben a bérlő a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit a 2./
pontban megjelölt időtartamon belül folyamatosan teljesíti, akkor a jelen bérleti szerződést
egyben adásvételi előszerződésnek tekintik és a 2./ pontban megjelölt időtartam leteltét követő
30 napon belül egymással végleges adásvételi szerződést kötnek az 1./ pontban megjelölt
ingatlan vonatkozásában.
Felek megállapodnak, hogy a végleges adásvételi szerződés megkötésére abban az
esetben kerülhet sor, ha az erre vonatkozó igényét a bérlő a 2./ pontban megjelölt időtartam
leteltét megelőző 30 napon belül írásban bejelenti a bérbeadónak. Amennyiben ezen a határidőn
belül ilyen bejelentést a bérlő nem tesz, akkor a bérbeadót nem terheli a végleges adásvételi
szerződés megkötésének a kötelezettsége.
Felek megállapodnak, hogy amennyiben a végleges adásvételi szerződést megkötik,
akkor a bérlő által a 3./ pont alapján fizetett bérleti díjat vételár-résznek tekintik és ennek
megfelelően a bérbeadó, mint az adásvételi szerződés eladója már most kijelenti, hogy a végleges
adásvételi szerződésben olyan nyilatkozatot fog tenni, hogy a teljes vételárat kiegyenlítettnek
tekinti és a vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez minden további feltétel nélkül hozzájárul.
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12./ A jelen szerződésre egyebekben az 1993. évi LXXVIII. törvénynek (Lakástörvény) a lakáscélú
helyiségekre vonatkozó szabályai, valamint a Ptk-nak az adásvételi szerződésre vonatkozó
szabályai megfelelően irányadóak.
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, közös elolvasás és
értelmezés után írták alá.

Gyomaendrőd, 2008. ………………… hó …….. nap

Bérbeadó

Bérlő

Alulírott Dr. Tímár Gyöngyi ügyvéd (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér u. 4.) a jelen szerződést a
mai napon ellenjegyeztem.
Gyomaendrőd, 2008. __________________

Határidő:
Felelős:

Dr. Tímár Gyöngyi
ügyvéd

2008. július 31.
Várfi András polgármester

23. Napirendi pont
Tájékoztató a 2007. évi szúnyoggyérítésről
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, a szúnyoggyérítési munkák társulási formában
kerülnek ellátásra. Az idei évben sokkal kevesebb a szúnyog, ami köszönhető annak, hogy többször
volt irtás, illetve eddig nagyon száraz volt az idő.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd felkérte a képviselőket annak
elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: : [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
242/2008. (V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a 2007. évi szúnyoggyérítésről szóló
tájékoztatót.
Határidő: azonnal
24. Napirendi pont
Hősök útja közterület elnevezés módosítása
Várfi András polgármester elmondta, Illés János képviselő úr indítványára a Hősök útja a „ Hősök
emlék útja „ megnevezést vette volna fel, amennyiben az utca választójogosult korú lakóinak több
mint fele támogatta volna ezt a kezdeményezést. Az utca nagykorú lakóira kiterjedt „népszavazás”
eredménye szerint az utcanév módosítással a lakók mindössze 12,7%-a értett egyet, illetve támogatta
azt. Mindezek alapján a közterület elnevezése nem kerül módosításra.
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Babos László képviselő általánosságban az volt a véleménye, hogy a jövőben egy –egy ilyen
kezdeményezést nem a képviselő-testületnek kellene elindítani, hanem akár egy magán személy, vagy
egy civil szervezet vállalja fel. Különböző véleménnyel voltak az utca lakói erről a képviselői
kezdeményezésről.
Várfi András polgármester egyetértett a fenti véleménnyel. A konkréteset kapcsán a maga részéről
javasolta az érintett képviselőknek, hogy személyesen keressék fel az utca lakóit és adják át a névre
szóló leveleket. Akkor talán nem lett volna ennyi negatív vélemény, felzúdulás. Technikailag ez lett
volna a helyes megoldás, a levél tartalmát olvasva, abba semmi sértő dolog nincs.
Szabó Balázsné bizottsági elnök, mint részben érintett körzeti képviselő elmondta, úgy tervezeték,
hogy személyesen viszik ki a leveleket az utca lakóinak, de bizonyos félreértés miatt erre nem
kerülhetett sor. Mire jelentkeztek a levélért, azokat már kivitték a hivatal kézbesítői.
Vass Ignác bizottsági elnök, körzeti képviselő hangsúlyozta, ő személyesen felkereste az utca lakóit,
és tájékoztatta őket, hogy kapni fognak egy ilyen tartalmú levelet. Különböző volt a vélemény.
További érdemi hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a Polgármester felkérte a képviselőket a
határozati javaslat elfogadására, amely szerint az érintett lakosság véleményére figyelemmel a Hősök
útja közterület elnevezése nem kerül módosításra.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: : [Babos
László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén tartózkodás,, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
243/2008. (V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az érintett lakosság véleményére
figyelemmel a gyomaendrődi 670, 671, 672 és 673 helyrajzi számú „Hősök útja” elnevezésű
közterület elnevezését nem módosítja.
Határidő: azonnal
25. Napirendi pont
Tájékoztatás az önkormányzat tulajdonát képező belterületi ingatlanok nyílt árverésének
eredményéről
Várfi András polgármester felkérte Vass Ignácot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét a
napirendi pont ismertetésére.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület a márciusi ülésén döntött a megfelelő
funkció nélküli belterületi ingatlanok nyílt árverésen történő hasznosításáról, további hirdetéséről.
Az árverésen jelentkező nem volt, így a határozati javaslatban leírtak szerint újabb árverési időpont
kerül meghirdetésre ugyan azokkal az ingatlanokkal. Az árverés időpontja: 2008. június 23. 10 óra.
Kérdés, észrevétel hiányában Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a határozati javaslat
elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: : [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
244/2008. (V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az alábbiakban felsorolt tulajdonában lévő
ingatlanokat meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi
szám
1045
1388/2
1390/1
1390/2
1391/1
1391/2
1391/3
1391/4
3542/20
3542/22
3542/23
3542/25
3542/26
3542/27
3542/28
5475
5723
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6708
7507
7523

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

Kikiáltási
ár ( Ft )
247000
28900
8100
26800
34300
34300
33900
41700
508000
254000
508000
254000
254000
254000
254000
400000
640000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
630000
297000
290000

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

Az árverés időpontja: 2008. június 23-án de. 10.00 óra.
1. Az árverés helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).
2. Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja,
3. Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanokról készült
kimutatásban szerepelnek. A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2008. június 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.
4. Az árverési előleg /bánatpénz/ a Polgármesteri Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az
árverés során azon árverezők, akik nem nyertek a befizetett árverési előleget a pénztárban
az árverezést követően felvehetik. A nyertes árverező a döntése alapján szintén felveheti
az árverési előleget a pénztárban, vagy kéri annak beszámítását a vételárba.
5. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek
a nevére az árverési előleg letétbe helyezésre került.
6. A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb
ajánlatot nem lehet tenni. A tulajdonjogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül
szerződést kell kötnie. A licitálás során a nyertes ajánlatot követően megállapításra kerül
sorrendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon belül neki betudható ok
miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül
megkötésre a szerződés. Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg
kell megfizetnie.
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7. Az ingatlanokkal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és
Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás.
8. Az építési telkek beépítése az építéshatóság által előírt módon történhet, Gyomaendrőd
Város Önkormányzata határidővel megjelölt beépítési kötelezettséget nem köt ki.
9. Az árverésről hangfelvétel készül.
Az árverés eredményéről be kell számolni Képviselő – testületi ülésen.
Határidő: 2008. július 31.
Felelős: Várfi András polgármester
26. Napirendi pont
Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás
együttműködési megállapodásának elfogadása

és

Business

School

Közalapítvány

Várfi András polgármester elmondta, ahhoz, hogy a szakképző iskolák a szakképzési hozzájárulást
megkapják, és közösen tudjanak pályázni, un. társulásokba, TISZK-be kell szervezni. Ennek alapján
Battonya, Sarkad, Gyomaendrőd, Szeghalom és Szarvas önkormányzatai egy korábbi döntésükben
létrehozták a Berettyó-Körös Szakképzés-szervezési Társulást. A társulás azonban a törvény által
előírt 1500 fős tanulólétszámot nem teljesítette, ami problémát jelent a pályázat elbírálása során. Egy
alapítványi iskola (Euro-Oktaéder Szakképzőiskola, Békéscsaba) érdeklődik a társulás iránt, melynek
csatlakozásával teljesíthetővé válna a törvény szerinti tanulólétszám. A képviselő-testületnek, mint a
TISZK tagönkormányzata jóvá kell hagynia az együttműködési megállapodást, mely a TISZK és a
csatlakozó közalapítvány együttműködését szabályozza.
Felkérte a képviselőket hagyják jóvá az előterjesztés mellékletét képező együttműködési
megállapodást.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
245/2008. (V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berettyó-Körös Szakképzés
Szervezési Társulás tagönkormányzatként jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező
együttműködési megállapodást, amely megállapodás a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési
Társulás és Business School Közalapítvány együttműködését szabályozza.
Határidő: azonnal
27. Napirendi pont
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának módosítása
Várfi András polgármester emlékeztette a képviselőket azon döntésükre, amely szerint a
gimnáziumot továbbra is önkormányzati fenntartásban kívánják tovább működtetni. Ugyanakkor
felkérték az intézményt, hogy a szakképzési kínálatát tekintse át. A képviselő-testület döntött továbbá
arról is, hogy négy önkormányzattal megalakítja a Berettyó-Körös Szakképzés-szervezési társulást,
melyen belül az intézményeknek meg kellett egyezniük, hogy melyik intézmény milyen szakképzést
végez. A gimnázium a turizmus-idegenforgalom fakultáció bevezetése mellett döntött, melynek
alapján szükséges az intézmény alapító okiratát módosítani, mert csak ezt követően kérhetik a
szakképzések akkreditációját. A választott szakképzést 2009-től oktatnák a gimnáziumban.
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Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, támogassák a gimnázium alapító okiratának
előterjesztés szerinti módosítását.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
246/2008. (V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozatával elfogadott alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
- Az alapító okirat 3./ pontja az ötödik mondat után az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„Turizmus-idegenforgalom fakultáció”
- Az alapító okirat 3./ pontjában az Érettségit követő képzés szövegből törlésre kerül a
„Kereskedelmi technikus képzés ( két évfolyamos) Pénzügyi, számviteli ügyintéző (két
évfolyamos)” szövegrész és helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„Emelt szintű szakképesítést adó képzés:
54 812 2 0000 0 0 Protokoll és utazásügyintéző (1 év)
54 812 2 0010 54 1 Protokollügyintéző
54 812 2 0010 54 2 Utazásügyintéző
Felsőfokú szakképesítést adó képzés:
55 345 1 0000 0 0 Kereskedelmi menedzser ( 2 év )
55 345 1 0010 550 1 Eu üzleti szakügyintéző
55 345 1 0010 550 2 Kereskedelmi szakmenedzser
55 345 1 0010 550 3 Reklámszervező szakmenedzser
55 812 1 0000 0 0 Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser ( 2 év)
55 812 1 0010 55 1 Idegenforgalmi szakmenedzser”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzőt,
hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő: azonnal
28. Napirendi pont
Szabó Istvánné Óvodai Oktató Kht. kérelme
Várfi András polgármester ismertette az téma előzményét. A május 5-i rendkívüli ülésen Szabó
Istvánné óvodavezető kérelme alapján a képviselő-testület döntött arról, hogy a Selyem úti óvoda
területén egy bölcsőde kerül megépítésre. Jelen ülésre ismételten beterjesztett kérelemben ennek
technikai lehetőségeit vázolta fel az óvodavezető asszony.
Megkérdezte Szabó Istvánnét van e szóbeli kiegészíteni valója.
Szabó Istvánné elmondta, a fent említett testületi döntés óta szembesült azokkal az akadályokkal,
melyek a bölcsőde építése során jelentkezhetnek. Ezek közül egyik, hogy a város stratégiájában nem
szerepel bölcsőde építése. A másik, hogy a megépülő bölcsőde – mely csak sikeres pályázat esetén
valósul meg – üzemletetésére közbeszerzési eljárást kell kiírni az önkormányzatnak, így egyáltalán
nem biztos, hogy azt az ő Óvodai Kht-ja nyeri meg. Ezért a városvezetés azt a megoldást javasolta,
hogy a bölcsődét a Kht. építse meg. Ennek azonban az az akadálya, hogy a terület, amire építenének az
önkormányzat tulajdona. Ez a működtetés során további bonyodalmakat jelentene. Éppen ezért az
egyszerűbb megoldás az lenne, ha az önkormányzat pályázna a bölcsőde megépítésére. Ellenkező
esetben az lehetne megoldás, ha az önkormányzat hozzájárulását adná, hogy az érintett területen a
bölcsőde határozatlan ideig működhet.
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Hangsúlyozni kívánta, hogy a kérelem megalapozott a bölcsőde szükségességét tekintve. A
védőnőktől kapott adatok alapján az endrődi településrészen ötven gyermek született az elmúlt évben,
jelenleg 28 az újszülött. Ezek alapján is úgy vélik, indokolt lenne a bölcsőde megépítése, ami teljes
kihasználtsággal tudna működni.
Kérte a képviselőket, hogy hozzák meg a számára is kedvező döntésüket, szeretné ezt a tervezett
bölcsőde épületet megvalósítani.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a képviselő-testületnek jelen kérelem alapján arról kellene
dönteni, hogy biztosítják e a területet a Kht részére a bölcsőde megépítéséhez.
Dr. Csorba Csaba jegyző a hozzászólásokra és az óvodavezető írásos beadványában leírtakra
figyelemmel az alábbi határozati javaslatot fogalmazta meg:
Gyomaendrőd város képviselő-testülete a 207/2008.(V. 05.) Gye. Kt. számú határozatát visszavonja,
ezzel egyidejűleg hozzájárul, hogy a Szabó Istvánné Óvodai Oktató Kht. bölcsődeépítésre pályázatot
nyújtson be. A képviselő-testület hozzájárul és belegyezését adja, hogy a tulajdonát képező 5807/4
Hrsz-ú területen a Kht a bölcsődét építsen, a pályázat elnyerése esetén. A képviselő-testület utasítja a
polgármestert, hogy a terület használatáról szóló megállapodást készítse elő, és azt terjessze a
képviselő-testület elé.
A megállapodásba rögzítésre kerül majd, hogy amennyiben a bölcsőde üzemeltetése megszűnik, az
ingatlan hasznosítása visszaszáll az önkormányzatra, a felek között pedig értékalapú elszámolásra
kerül sor.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket, döntsenek a jegyző úr által ismertetett határozati
javaslatról.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné 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, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
247/2008. (V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 207/2008.(V.05.) Gye. Kt. számú határozatát
visszavonja, ezzel egyidejűleg hozzájárul, hogy a Szabó Istvánné Óvodai Oktató Kht.
pályázatot nyújtson be a DAOP-2008 4.1.3. C.D Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése c. pályázati felhívás alapján új
bölcsőde létesítésére.
A képviselő-testület hozzájárul és belegyezését adja, hogy az önkormányzat tulajdonát képező
5807/4 Hrsz-ú területen Szabó Istvánné Óvodai Oktató Kht. bölcsődét építsen, a pályázat
elnyerése esetén.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a terület használatáról szóló megállapodást
készítse elő, és azt terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
Bejelentések
Lehóczkiné Timár Irén képviselő meg kívánta jegyezni, hogy a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskolánál lévő szolgálati lakások közül az egyiknél rendkívül elhanyagolt a lakás előtti
előkert, magasan felnőtt a gaz. A mostani lakó ezzel egyáltalán nem törődik. Fel kellene szólítani,
hogy ennek a kötelességének tegyen eleget.
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Rácz Imre képviselő tájékoztatásként elmondta, a belvíz III. ütem kivitelezőjének alvállalkozójára
panasszal élnek az ott dolgozók, mert nem fizeti a munkabért részükre. Ugyanakkor nagyon lassan
haladnak a munkálatokkal.
Babos László képviselő az idei évre tervezett szúnyoggyérítés felől érdeklődött.
Vass Ignác bizottsági elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy részt vett a Magyar Fürdővárosok
Országos Szövetségének közgyűlésén, Agárdon, ahol új elnökválasztásra is sor került. A közgyűlés
Vértes Árpádot, Hévíz város polgármesterét választotta meg 2011-ig.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva a hozzászólásokra elmondta, az említett szolgálati lakásba a
Tűzoltó Egyesület parancsnoka lakik, jelzéssel élnek felé, hogy az ingatlan karbantartását végezze el.
A belvíz III ütem beruházást illetően, az önkormányzat a generálkivitelezővel áll szerződéses
kapcsolatba, így az alvállalkozó és közte lévő probléma nem tartozik a képviselő-testületre. A
testületre az tartozik, hogy a határidők betartásra kerülnek e, illetve a műszaki ellenőr folyamatosan
figyelemmel kísérje a munkavégzést.
Szujó Zsolt osztályvezető a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos kérdésre elmondta, a gyérítések időpontját
szakértő jelöli ki. 2008. áprilisában volt egy biológiai gyérítés, lárvairtás. Kémiai irtás a szakértő
szerint még nem indokolt.
Befejezésként el kívánta mondani, hogy 2008. június 15. napjával megszűnik a munkaviszonya a
Polgármesteri Hivatalban. Tisztelettel megköszönte a képviselő-testületnek a bizalmat, hogy az elmúlt
6 évben együtt dolgozhattak. A további munkájukhoz jó egészséget kívánt.

További bejelentés hozzászólás nem volt, Várfi András polgármester megköszönte a jelenlétet és az
ülést bezárta.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Vass Ignác
hitelesítő

Rácz Imre
hitelesítő
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