Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
15/2008.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2008. június 26-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

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

Várfi András polgármester köszöntötte a mai napra összehívott képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket, a Jegyző, Aljegyző urat, és valamennyi megjelent érdeklődőt. Külön köszöntötte Oltyán
Sándort Szarvas Város Rendőrkapitányát, Paraizs Tamás rendőrparancsnokot a helyi rendőrőrs
vezetőjét, valamint az Ipari Park Stratégiájához kapcsolódó napirendet érintően megjelent
vállalkozókat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 17 fős testületből jelen volt 15 fő.
Putnoki László képviselő jelezte hiányzását iskolai elfoglaltság miatt, Lehóczkiné Timár Irén később
érkezik. Bejelentette még, hogy Megyegyűlési elfoglaltsága miatt az ülés végét Csányi István
alpolgármester fogja vezetni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Hangya Lajosné és Szabó Balázsné képviselőket.
Az ülés napirendjére a következő módosításokat javasolta:
A 22. napirendi pontot (Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése a Kodály Z. utca és a Hárma-Körös
híd között) törlésre, mivel előző napon, Budapesten a Városüzemeltetési osztályvezetőjével olyan
információhoz jutottak mely alapján sikeresebb pályázatot tudnak készíteni. Így ezt a pályázatot
javasolja a július 7-i rendkívüli testületi ülésen megtárgyalni.
Az azt követő napirendi pontok egyel vissza lépnek.
A 31. napirendi pont: DAOP-4.1.3. B pályázat benyújtása az endrődi Deák F. utcai tornaterem
fejlesztése érdekében; anyagot a képviselők megkapták
32. napirendi pont: Szabó Istvánné Óvodai Oktató Kht. a DAOP-2008 4.1.3. C.D Szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése c.
pályázat benyújtásához szükséges bérleti szerződés jóváhagyása; anyagot a képviselők megkapták
33. napirend: Külterületi holtágak rehabilitációja érdekében benyújtott pályázat költségvetésének
módosítása; ülés előtt megkapták
34. napirend: Bejelentések
A Zárt ülésen megtárgylásra kerülő napirendi pontokban változás nincs, a napirendi pontok számozása
35-39-ig.
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Megkérdezte van-e a képviselőknek változtatási igénye a napirenddel kapcsolatban. További javaslat
hiányában felkérte a képviselőket a napirend elfogadásáról való szavazásra.
A képviselő-testület a napirendre tett 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, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
248/2008. (VI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása
Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
A fák védelméről szóló helyi rendelet módosítása és kiegészítése
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2008/2009-es tanévben fizetendő térítési és
tandíj összegének megállapítása, a térítési díj és a tandíj összege megállapításának
szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) KT számú rendelet módosítása
A vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos szabályozások
Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről
Gyomaszolg Ipari Park Stratégiai terve
Szóbeli tájékoztatás a Belvíz II. ütem beruházásával kapcsolatos műszaki ellenőri munkáról
Települési művészetoktatás feladatellátás átszervezése
Tájékoztató az önkormányzat intézményeinek 1-5 havi finanszírozási helyzetéről
Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2008/2009-es tanévben
indítandó tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
Általános iskolai napközi konyhák nyári nyitva tartásának engedélyezése, óvodák nyári nyitva
tartásának tudomásul vétele
Gyomaendrődi fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására pályázat kiírása
Nyilatkozat a kisiskolák megmentéséért
Védőoltás önkormányzati támogatása
Városi Egészségügyi Intézmény egységes szabadságolása
Köztestületi tűzoltóság megalakítása
Menetrend szerinti helyi járatú autóbusz menetrend változása
Városi Sportcsarnok karbantartására előírt feladatok végrehajtásának ellenőrzése, beszámoló
az Ifjúsági és Sporttábor beruházási munkáinak ÉMI ellenőrzéséről, tájékoztatás a
Sportcsarnok és az Ifjúsági és Sporttábor üzemeltetése során keletkezett közműtartozásokról
Bentlakásos intézmények korszerűsítése – TIOP pályázat
Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése - DAOP pályázat
Víz Keretirányelvek
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása, valamint a Kistérségi Iroda Alapító okiratának
módosítása
Tájékoztató a Körös-Szögi Kistérség 2008. I. félévi munkájáról
Kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás módosítása
Endrődi Közösségi Ház lábazat felújítása
Tájékoztatás településrendezési eszközökkel kapcsolatos munkákról
Tájékoztatás az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok nyílt árverésen történt értékesítés
eredményéről
Tájékoztató a belvízrendezési munkákról és tervekről
Dísz-kútágas elhelyezése a Gye, Bocskai u. 56. sz. alatti közterületen
DAOP-4.1.3. B pályázat benyújtása az endrődi Deák Ferenc utcai tornaterem fejlesztése
érdekében
Szabó Istvánné Óvodai Oktató Kht. a DAOP-2008 4.1.3. C.D Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése c. pályázat
benyújtásához szükséges bérleti szerződés jóváhagyása
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33. Külterületi holtágak
módosítása
34. Bejelentések

rehabilitációja

érdekében

benyújtott

pályázat

költségvetésének

Határidő: azonnal
Az első napirend megtárgyalása előtt bejelentette, hogy június 12-13-ig 2 nap, valamint július 8-18-ig
9 nap szabadságot vesz igénybe. Felkérte a képviselőket ennek tudomásul vételére.
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, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Illés
János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
249/2008. (VI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Várfi András polgármester
2008. június 12-13-ig 2 nap, 2008. július 8-18-ig 9 nap, összesen 11 nap szabadságot vesz
igénybe.
Határidő: azonnal
A beszámoló előtt a Polgármesteri Hivatal három dolgozóját köszöntötte: Gózan Sándorné 35 év,
Jakucs Mária 25 év és Menkó Aranka 25 éves közszolgálati viszonyban eltöltött munkaviszonyuk
alkalmából.
Dr. Csorba Csaba jegyzővel az Emléklapot és a virágot köszöntésképpen átadták az ülésen megjelent
Jakucs Mária és Menkó Aranka köztisztviselőknek.
Ezt követően röviden beszámolt az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről:
Május 30-án Gyomaendrődön egy állásbörze volt pályakezdő fiatalok számára, sikeres rendezvény
volt.
Május 31-én a már hagyománnyá vált Bogrács Napja volt Öregszőlőben, mely már egy gasztronómiai
ünneppé nőtte ki magát, különböző ételeket főztek a résztvevők.
Június 1-én a Nemzeti Vágtán Gyomaendrőd Város is képviselve volt. A magas – hárommillió
forintos – nevezési díj megfizetése nélkül, jó szervezéssel, helybéli lovassal, kölcsön lóval indult a
város. A részvétel volt a fontos, a város címerét, nevét sok helyen láthatták a résztvevők, a közönség
valamint a televíziónézők. Az eseményről mindenki elismerésről szólt.
Június 4-én a Békés Megyei Képviselő-testület Kisebbségi és Etnikai Bizottsága tartott
Gyomaendrődön kihelyezett ülést, ahol a várost bemutatta a résztvevőknek. A helyi lehetőségekről,
eredményekről számolt be.
Június 4-9-ig 5 fős delegáció a Körösmenti Táncegyüttessel, a Rumba Táncklubbal valamint a
Suttyomba zenekarral tett látogatást német testvérvárosunkban, Schöneckben, ahol a két
partnervárosuknak rendeztek egy estet a francia testvérvárosukkal együtt.
Június 9-11-ig a Kis Bálint Általános Iskola háromnapos rendezvényének keretében a Sportcsarnok
névadó ünnepsége is megtörtént, melynek keretében Varga Lajos Sportcsarnok nevet kapta az
olimpikon emlékére.
Ugyan ezen a napon a Varga Lajos tornaverseny is lezajlott, jól szervezett programként.
Június 14-én városunkban általános iskolai ballagások zajlottak, melyen több képviselő is részt vett az
iskolák valamelyikében.
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Június 17-én tanévzáró ünnepségek, melyeken szintén képviselők is részt vettek. Polgármester úr a
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában volt.
Június 20-án megyei szervezésben – Otthonunk Békés Megye rendezvény most Battonyán került
megrendezésre.
Június 22-én, vasárnap Tímár Mihály plébános Aranymiséjét tartotta…
Ugyanazon a napon a Rumba Táncklub színvonalas évzáró ünnepsége volt.
Szólt néhány szót a testvérvárosi kapcsolatokról:
Pilzoban – Lengyelország – pünkösdkor vett részt a képviselőkből és a hivatal dolgozóiból
álló delegáció. A napjainkban megrendezésre kerülő kajakversenyen idén nem tud részt venni. A
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola tanulói nemrég tértek vissza Pilznoból.
Schöneck – Németország – a testvérvárosi kulturális kapcsolatokon túlmenően gazdasági
kapcsolat is kialakulóban van. Elképzelhető, hogy egy vállalkozó segítségével szélkerék is készül
városunk számára.
Nagyenyed – Románia – önkormányzati választások lezajlottak, ismét Mihai Horatio került
újra megválasztásra. Jövőhétvégén városunkba érkezik a nagyenyedi öregfiúk csapatával együtt.
Sport témakörben elmondta, hogy a helyi futballcsapatok egyesülést kezdeményeznek. Nem kíván az
új egyesületben tisztséget betölteni amellett, hogy az egyesülést támogatja. Bízva abban, hogy az
alpolgármester részt vesz, mint tag a gyűléseken és helyes mederbe tereli az egyesülési szándékot.
A Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Köztestületté alakulása folyamatban. A Tűzoltóság
munkája megfelelő, jól helytáll a különböző helyzetekben.
Közügyek:
Dévaványa felé főútvonalon a közúti híd felújítását nem az Önkormányzat végzi. A munkálatok a
Közút Kht. feladata. Normál időjárási körülmények között ez az időpont megfelelő, iskolai évnek
vége, az aratások még nem kezdődnek el, sajnos most az időjárás másként alakult.
A 46-os főút mezőtúri szakasza teljesen fel lett újítva. A közlekedési minisztérium államtitkára Dr.
Latorcai János országgyűlési képviselőnek írt levelében tájékoztatást ad arról, hogy még ebben az
esztendőben sor kerül a kihagyott szakaszoknak a megépítésére.
Hulladéklerakó – a szemétügy, jelenlegi szolgáltatóval – Remondis Kft. – a szerződés érvénytelen. Az
ASA cég 225 millió forint értékben pert indított Gyomaendrőd város ellen, a közbeszerzési eljárásban.
A per folyamatosan zajlik a Darázs és Társai Ügyvédi Iroda munkájával. A közbeszerzési eljárást meg
kell vizsgálni helyben, kik a személyi felelősök, rossz volt-e az előkészítés vagy a döntés.
A Békés Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal főigazgatója Szabó István köszönőlevelet írt
Veress Vilmos főfalugazdász és Vincze Tamás falugazdász aláírásával a mezőgazdasági termelők
támogatásigényléséhez nyújtott segítségért.
A Polgármesteri Hivatal a Pannon Mobilflottához csatlakozott. Célszerű lenne minél több intézmény
csatlakozása, mivel így az egymás közötti beszélgetések ingyenesek, valamint az egyéb hívások is
kedvezményesek.
MCOnet – online újság – helyi hírekkel is megjelenik. Kérte az intézmények kapcsolattartóit, minél
több hírt tegyenek erre az oldalra, tájékoztassák a lakosságot is tevékenységükről.
A napirendi pontok tárgyalása előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült jelentés
megvitatására kérte fel a képviselőket. Felhívta a figyelmet, ne csak felületesen olvassák a jelentést,
hanem a végrehajtást elemezve. Ennek megerősítéseként néhány pontot felolvasott.
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Kérdés, hozzászólás a jelentésben leírtakhoz nem volt, Várfi András polgármester felkérte a
képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület a jelentést 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, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
250/2008. (VI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 228/2007. (VII. 26.), 229/2007. (VII. 26.),
19/2008. (I. 31.), 84/2008. (II. 28), 106/2008. (III. 27.), 135/2008. (IV. 24.), 142/2008. (IV.
24.), 143/2008. (IV. 24.), 145/2008. (IV. 24.), 147/2008. (IV. 24.), 172/2008. (IV. 24.),
178/2008. (IV. 24.), 180/2008. (IV. 24.), 191/2008. (IV. 24.), 196/2008. (IV. 24.), 206/2008.
(V. 5.), 222/2008. (V. 29.) valamint a 232/2008. (V. 29.) Kt. számú határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Vass Ignác bizottsági elnök röviden elmondta, hogy a Képviselő-testület ez év februári ülésén
elfogadta a város 2008. évi költségvetését, melyet jelen esetben módosítani kívánja. A módosítás oka,
olyan Képviselő-testületi határozatok meghozatala, mely befolyásolja a költségvetést. Az intézmények
saját hatáskörben hajtottak végre módosítást az előirányzatokban. A főhatóságoktól, pénzalapoktól
érkeztek összegek, melyek a költségvetés módosítását teszik szükségessé. A főösszeg 148 millió 637
ezer forinttal nő. A módosítási javaslatot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és javasolja
a képviselő-testületnek elfogadásra.
Várfi András polgármester megköszönte az ismertetést. Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.
Megállapította, hogy hozzászólás nincs, így felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Illés János igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2008. (VI. 30.) Gye. Kt. rendeletét
a 2008. évi költségvetésről szóló 9/2008. (II. 29.) Gye. Kt. rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.
30.) Korm. rendelet 51–53. §–a alapján a 2008. évi költségvetésről szóló 9/2008. (II. 29.) Gye. Kt.
rendelet (a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A KT rendelet 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 3.308.851.-E Ft-ra módosul, részletezve
az 1. számú melléklet szerint.
2. § A KT rendelet 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.573.027.-E Ft-ra nő,
részletezve a 2. számú mellékletben.
3. § A KT rendelet 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 55.084 E Ftra módosul, részletezve a 3. számú melléklet szerint.
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4. § A KT rendelet 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege
443.222 E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 396.630 E Ftra, a felhalmozási célú pénzeszközátadás 32.725.-E Ft-ra változik. Feladatonként részletezve a 4.
számú melléklet tartalmazza.
5. § A KT rendelet 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 1.289.401 E Ft-ra módosul, a
tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
6. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2008. első félévi
beszámolóban szerepeltetni kell.
Gyomaendrőd, 2008. június
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

E rendelet 2008. június hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. június 30.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
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2. Napirendi pont
Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét a rendelet módosítására
vonatkozó előterjesztés ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, településünk 2008. január 1-től bevezette a hulladékszállítási
díjat, mely a 1 és 2 forintos érmék kivonása miatt módosul. A módosulást ismertette, 80 literes edény
esetén 155 Ft, 110-120 literes edénynél 220 Ft, 240 literes tárolónál 310 Ft alkalmanként a térítési díj.
A módosítást a Városfenntartó Bizottság megtárgyalta, elfogadta és javasolja a képviselő-testületnek
elfogadásra.
Hangya Lajosné bizottsági elnök lakossági érdeklődésre kérdezte, hogy az első számlát mikor kapják
meg, mivel eddig még nem történt számlázás. A gyermekes szülők a tanévkezdéssel egybeeső
számlázást szeretnék elkerülni, az egyébként is nagy iskolakezdési költségek miatt. Örömmel vennék,
ha már augusztusban számláznának.
Izsó Csaba bizottsági elnök válaszában elmondta, gond van a szoftverrel, ami a számlázást végezné.
A gond a programmal, hogy nem teljesen naprakész, nem rakja időrendi sorba a történéseket, a
naplózást nem tudja megvalósítani. Így például az ingatlan tulajdonos váltását, az edényzet cseréjét,
valamint az 50 %-os kedvezmény érvényesítését. A Gyomaközszolg Kft. igazgatója erre bővebben fog
válaszolni.
Gellai Józsefné képviselő megkérdezte, változott-e, ha igen, mikor a képviselő-testület azon döntése,
amely szerint havi minimum egy ürítési megfizetése kötelező. A hulladéktároló edények vásárlásakor
a lakosok azt az információt kapták a cég dolgozójától, hogy minimum 2 ürítést számláznak, akkor is,
ha nem történik ürítés.
Várfi András polgármester válaszában elmondta a rendeleten nem változtatott a képviselő-testület.
Megadta a szót Egeresi Andrásnak a Gyomaközszolg Kft. ügyvezetőjének.
Egeresi András ügyvezető a feltett kérdésre válaszolva elmondta, ez év januárban a Gyomaközszolg
Kft. megbízta a budapesti Vonalkód Kft-t egy program elkészítésére, melynek kezelni kellene az 56000 vevő részére, különböző méretű kukák, különböző időszakok, különböző ürítési gyakoriságát.
Az ürítésekre nyári illetve téli menetrend van megállapítva. A nyári kötelező ürítések száma havonta
2, télen havonta 1 kötelező ürítés, azon kívül mindkét időszakra szabadon választható a többletürítések
száma hetente. Az üdülőkörzetekre teljesen eltérő igény jelentkezik, melyet teljesíteni kell. Mindez
bonyolítja a szoftver elkészítését, viszont a programigény nem lett teljes körűen megfogalmazva. Az
elkészített program statikus, nem tudja kezelni a fent említett változtatásokat, melyet a mindennapi
életben előfordulnak. Azon kívül a díjbeszedőnél lévő terminálon a hosszabb utcanevek házszáma
nem látható, nem fér ki, így nem kezelhető. Mindezen problémákkal a díjbeszedőt nem lehet útnak
indítani, nem tud érdemi munkát végezni. A Kft azon van, hogy a fizetendő díjak ne halmozódjanak
fel. Jelenlegi állapotban két negyedévi díjat fognak beszedni. Nem kívánta a rendszert megváltoztatni,
esetleg a gyakorlatban tapasztaltakat a jövőben kijavítják. Elképzelhető banki, csekkes díjfizetés,
viszont annak is vannak költségei.
Czibulka György képviselő hozzászólásában elmondta, körzetében a Vásártéri lakótelepen sajátos
helyzetként jelentkezik az ürítések számának változtatása. Eddig heti 2 alkalommal történt ürítés.
Minden lakás külön kukába gyűjt, változó ürítési számban, viszont, ha a heti két alkalmat kell
kifizetniük alapvetően, akkor az rendkívüli mértékű fizetendő térítési díj lenne.
Illés János képviselő véleményét kifejtette, miszerint nem kellene ennek a gondnak megjelennie, már
fél év óta ezen problémáznak, hogyan fognak számlázni. Szerinte a mai számítástechnikai fejlettségű
világban ez egyszerű szoftverprobléma, ezt meg kell tudni oldani tíz napon belül, vagy a szerződött
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cég nem megfelelő. Oldja meg a cég, vagy ha nem, akkor bontsák a szerződést. Ne a számlázás terhére
menjen az időhúzás.
Egeresi András ügyvezető válaszadásában elmondta, heti kétszeri ürítési gyakoriság nincs előírva, a
kötelező a havi kétszeri, heti kettőt nem számláznak. A kötelezőn túl felhasznált ürítéseket a program
külön figyelembe veszi, és külön számlázza. A számlázással kapcsolatos problémával egyet ért,
viszont mivel júniusban szembesült a problémával, így ezt még nem tudta megoldani. A megrendelt
program leírásával nem találkozott, viszont most be kell fejezni ezt a rendszert, mert történtek hardver
beruházások is.
Hangya Lajosné bizottsági elnök úgy gondolja a lakosságbarát önkormányzat feladata, hogy egy új
dolog bevezetésekor a számlázást is meg tudnák oldani minél hamarabb. A fizetési kötelezettségek ne
halmozódjanak szeptemberre, amikor egyébként is sok az általánosan befizetendő lakossági teher.
Várfi András polgármester kérte, hogy a problémához ne szóljanak hozzá, mivel az előterjesztés egy
kerekítési szabályról szól. Hasznos volt a lakossági igény bejelentése, de helyes, hogy a képviselőtestület szembesült a problémával a szoftver megrendelésével kapcsolatos gondokról. Szükséges tudni
az okról, melyet az ügyvezető úr megold.
További hozzászólás hiányában kérte képviselőket, az előterjesztésben szereplő rendelet módosításáról
döntsenek.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal megalkotta:[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Illés János igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2008. (VI. 30.) Gye. Kt. rendeletét
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény (továbbiakban: Hgt.) 21. § (1) bekezdésében, 23. §, és a 24. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes
szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet)
rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja:
1. § A 44/2007. (XII.27.) Gye. Kt. rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2. § E rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2008. június
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

E rendelet 2008. június hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. június 30.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
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Melléklet a 26/2008. (VI. 30.) Gye. Kt. rendelethez
Közszolgáltatási díj 2008. július 1-től
Edényzet típusa
80 literes
110 – 120 literes
240 literes

Közszolgáltatási díj (Ft/ürítés)
155
210
310

3. Napirendi pont
A fák védelméről szóló helyi rendelet módosítása és kiegészítése
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csaba bizottság elnököt az előterjesztés rövid ismertetésére.
Izsó Csaba a Városfenntartó Bizottság elnöke tájékoztatásul elmondta, a város területén sok szép,
természeti kincset képviselő fa található. A Kner Imre Gimnázium és Szakközép Iskola területén több
fa, valamint a Torzsági-holtágnál is található 33 védett fa, mely megérdemli a törődést és a
gondoskodást, ápolást. Az önkormányzat gondoskodik ezekről a területekről, ezért felkérte
Szelekovszky László környezet- és természetvédelmi szakembert a fák állapotának felmérésére a
Hivatal kertészével, Dobó Anitával. Megállapodásuk alapján továbbra is védeni, óvni, gondozni kell
ezeket a fákat. A munkálatokhoz 2008. évben költségvetésből összeget nem biztosított az
önkormányzat. Az állagmegóvások költsége nagyjából bruttó 150 e Ft, mely összeget 2008-ban a
kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások szakfeladatok maradványértékéből próbálja az önkormányzat
fedezni.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Megállapította nincs hozzászólás,
így felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal megalkotta:[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Illés János igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2008. (VI. 30.) Gye. Kt. rendeletét
a fák védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról
szóló 33/2003. (XII. 29.) KT rendelet módosításáról és kiegészítéséről
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény
16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a természet védelméről szóló 1996.
évi LIII. tv. 24.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 33/2003. (XII. 29.) KT rendelet
(a továbbiakban: R) módosításáról és kiegészítéséről a következő rendeletet alkotja:
1. § A R. 9. § (3) bekezdése hatályát veszti.
2. § A R. 10.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) A természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a védett fasorban lévő, valamint egyes védett
egyedek természetes állapotának megváltoztatásához, kivágásához. A hatósági döntést megelőzően a
képviselő-testület Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága véleményt
nyilvánít, kivéve, ha a fakivágás azonnali balesetveszély-elhárítás érdekében történik.”
3. § A R. 2. számú mellékletének 6.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„6.) szelídgesztenyék (Castanea sativa)
Termőhely: Torzsási holtág belső partja
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Az érintett területek helyrajzi számai: 0390/5, 16242–16270 hrsz-ú zártkertek
Területek tulajdonosai: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
magánszemélyek
Kezelői:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
az érintett földtulajdonosok
A szelídgesztenyefákat 1920. táján a Torzsási-holtág belső partján három sorba rendezetten
ültették. Számuk egyre fogyatkozik. Védetté nyilvánításukat indokolja, hogy a száraz alföldi
klímában ezek a különleges fajú, idős fák kiemelt természetvédelmi oltalomra érdemesek.”
4. § A R. 2. számú mellékletének 7.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„7.) kocsányos tölgy (Quercus robur)
Termőhely: Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium udvara
Az érintett terület helyrajzi száma: 1602
Terület tulajdonosa: Magyar Állam (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium)
Kezelője: Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium
A védetté nyilvánítás indoka a különleges magasságú és törzsvastagságú, mintegy 140 éves fa
fenntartásának biztosítása.”
5. § A R. 2. számú melléklete az alábbi 8.) ponttal egészül ki:
„8.) gimnázium idős faállománya (Hősök útja 46)
Termőhely: Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium udvara
Az érintett területek helyrajzi számai: 687, 674
Terület tulajdonosa: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kezelője: Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
A gimnázium udvarán található faállományban idős koruk, egészséges állapotuk és változatos
fafajuk alapján legértékesebbek a lánykollégium mögötti parkrészben található (a megalapozó
felmérésen 1-15 és 24-33 sorszám alatti fák), valamint a könyvtár épülete mögötti (a megalapozó
felmérésen 80-85 sorszámmal feltüntetett) fák. Az előbbi, kiemelten értékes fák teljes területtel, az
utóbbi város és köztéri park jelentőségű fák közvetlen élőhelyükkel védett.”
6. § E rendelet 2008. szeptember 1-én lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2008. június
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

E rendelet 2008. június hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. június 30.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
4. Napirendi pont
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2008/2009-es tanévben fizetendő térítési és
tandíj összegének megállapítása, a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól
szóló 19/1996. (IX. 30.) KT számú rendelet módosítása
Várfi András polgármester az előterjesztés ismertetésére az Ügyrendi, Oktatási Bizottság elnökét
kérte fel.
Szabó Balázsné bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a Közoktatási törvény szabályozza a térítési
és a tandíj mértékét tanévenként a szakmai feladatra jutó kiadásokat, egy tanuló hányadának alapján
történő meghatározás formájában.
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A Művészetoktatási Intézmény vezetője a tanulólétszámok illetve a tanuló tanszakok figyelembe
vételével elvégezte a számítást, ennek megfelelően tájékoztatta a Bizottságot. Kérte képviselő társait a
módosítás megvitatására valamint annak elfogadására.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte van-e hozzászólás, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelet módosításáról való szavazásra.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal megalkotta:[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Illés János igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2008. (VI. 30.) Gye. Kt. Rendeletét
a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló
19/1996. (IX. 30.) KT rendelet módosításáról és kiegészítéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. ( a továbbiakban:
Kt) 102. § (2) bekezdésének b, pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kt. 117. § (4) bekezdésében
foglaltak végrehajtására a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996.
(IX. 30.) KT. rendelet (továbbiakban : R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2. § E rendelet 2008. szeptember 1. napján lép hatályba
Gyomaendrőd, 2008. június
Várfi András s.k.
Dr. Csorba Csaba s.k.
Polgármester
jegyző
E rendelet 2008. június hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. június 30.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
Melléklet a 28/2008. (VI. 30.) Gye. Kt.rendelethez
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
ZENEMŰVÉSZETI ÁG térítési díj Ft/év:
2oo5. szeptember 01. napja előtt beiratkozottak
2005/2006-os tanévtől újonnan belépők
18 éven aluliak
18 és 22 év közöttiek
Kitűnő
5%
12.000
15 %
35.900
Jeles
6%
14.400
18 %
43.100
A normatíva 10 %-a:
Jó
7%
16.800
21%
50.200
10.500
Közepes
8%
19.100
24%
57.500
Elégséges 9%
21.600
27%
64.700
elégtelen
10%
23.900
30%
71.800
Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év:
Kitűnő
30 %
71.800
Jeles
40 %
95.800
Jó
50 %
119.700
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Közepes
Elégséges
elégtelen

60 %
80 %
100 %

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG térítési díj Ft/év
2005. szeptember 01. napja előtt beíratkozottak
18 éven aluliak
18 és 22 év közöttiek
Kitűnő
Jeles
Jó
Közepes
Elégséges
elégtelen

5%
6%
7%
8%
9%
10%

Kitűnő
Jeles
Jó
Közepes
Elégséges
elégtelen

5%
6%
7%
8%
9%
10%

143.600
191.500
239.400
2005/2006-os tanévtől újonnan belépők

2.900
15 %
8.700
A normatíva 20 %-a:
3.500
18 %
10.400
11.800
4.100
21%
12.100
4.600
24%
13.900
5.200
27%
15.700
5.800
30%
17.300
Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év:
Kitűnő
30 %
17.400
Jeles
40 %
23.200
Jó
50 %
28.900
Közepes
60 %
34.700
Elégséges
80 %
46.300
elégtelen
100 %
57.900
TÁNCMŰVÉSZETI ÁG térítési díj Ft/év
2005. szeptember 01. napja előtt beíratkozottak
2005/2006-os tanévtől újonnan belépők
18 éven aluliak
18 és 22 év közöttiek
1.600
1.900
2.300
2.600
2.900
3.200

15 %
18 %
21%
24%
27%
30%

4.800
5.800
6.800
7.800
8.700
9.700

A normatíva 20 %-a:
11.800

Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év:
Kitűnő
30 %
9.700
Jeles
40 %
12.900
Jó
50 %
16.100
Közepes
60 %
19.300
Elégséges
80 %
25.800
elégtelen
100 %
32.200
SZÍNMŰVÉSZETI ÁG térítési díj Ft/év
2005. szeptember 01. napja előtt beíratkozottak
2005/2006-os tanévtől újonnan belépők
18 éven aluliak
18 és 22 év közöttiek
Kitűnő
Jeles
Jó
Közepes
Elégséges
elégtelen

5%
6%
7%
8%
9%
10%

3.900
4.700
5.400
6.200
7.000
7.800

15 %
18 %
21%
24%
27%
30%

11.700
14.000
16.300
18.700
21.000
23.300
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A normatíva 20 %-a:
11.800

Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év:

Kitűnő
Jeles
Jó
Közepes
Elégséges
elégtelen

30 %
40 %
50 %
60 %
80 %
100 %

23.300
31.100
38.900
46.700
62.200
77.800

5. Napirendi pont
A vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos szabályozások
Várfi András polgármester felkérte ismét az Ügyrendi Bizottság elnökét a napirendi pontról való
tájékoztatásra.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatban bővült azon
személyek köre, akik kötelezettek a nyilatkozat megtételére. Ennek kapcsán a Szervezeti Működési
Szabályzat módosítása szükséges, mely magába kell, hogy foglalj a kiterjesztett személyeknek a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét. Egyik része a változásnak, hogy kétévenként
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek ezen túl az osztályvezetők, hatósági-, adó-, humánpolitikai- és
pénzügyi osztály vezetői, a titkárság, valamint a városüzemeltetési és a vagyongazdálkodási osztály
vagyongazdálkodással foglalkozó közterület-felügyelők illetve a hasonló munkát végző
alkalmazottaknak. A vagyonnyilatkozati iratokra szabályozott formát alkottak. Ennek a két
változásnak megfelelően az SZMSZ módosítása az előterjesztés általi módosításokkal történő
rendeletmódosítást a bizottság elfogadásra javasolja.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás, észrevétel. hozzászólás nem volt,
így felkérte a képviselőket döntsenek az SZMSZ előterjesztés szerinti módosításáról.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal megalkotta:[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Illés János igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2008. (VI. 30.) Gye. Kt. rendeletét
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 kiegészül a következő 33/B. §-al:
„33/B. § A 2007. évi CLII. tv. 4. § alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
által kinevezett vagyonnyilatkozat tételre kötelezett vezetők körét az SZMSZ 12. számú melléklete
tartalmazza.”
2. § (1) Az SZMSZ 12. mellékletként kiegészül e rendelet mellékletével.
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(2) Az SZMSZ 34. § (2) bekezdése kiegészül a következő l) pont rendelkezéseivel:
„l) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 4. § alapján
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörökről (12. számú melléklet)”
3. § E rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2008. június
Várfi András s.k.
Dr. Csorba Csaba s.k.
polgármester
jegyző
E rendelet 2008. június hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. június 30.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
Melléklet a 29/2008. (VI. 30. ) Gye. Kt. rendelethez
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 4. § alapján
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörökről
Jegyző,
Aljegyző,
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatója
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon igazgatója,
Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium igazgatója,
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója,
Határ Győző Városi Könyvtár vezetője,
Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény Városi Képtár vezetője,
Térségi Humánsegítő Szolgálat vezetője,
Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője,
Városi Egészségügyi Intézmény vezetője,
Liget Fürdő Kft. ügyvezetője,
Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője,
Gyomaközszolg Kft. ügyvezetője.
6. Napirendi pont
Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről
Várfi András polgármester elmondta a város közbiztonságáról a tájékoztatót Paraizs Tamás
őrsparancsnok készítette el. Megkérdezte van-e szóbeli kiegészítés. Felkérte a Parancsnok urat a
tájékoztatásra.
Paraizs Tamás rendőrparancsnok néhány szóban kiegészítette a tájékoztatóban leírtakat. Elmondta, a
város lakóinak azok a bűncselekmények mérvadók, melyek közterületen történnek. A csalás,
sikkasztás a sértetteket kivéve alapvetően nem a városlakók kedélyeit borzolja. Ezért igyekeznek a
közterületen elkövetett bűncselekményeket megszakítani. Az elkészített kimutatás alapján látható,
hogy mindegyik cselekmény száma csökkent, jó úton haladnak. A vagyon elleni bűncselekmények
számában nagyarányú emelkedés mutatkozik, viszont itt szintén egy csalássorozat emelte meg az
arányt, mely 140-es nagyságrendű. A városba visszatérő és folyamatos probléma leginkább a hétvégi
diszkók, kocsmák környékén történő randalírozás. Az elkövetők többsége fiatalkorú, gyerekkorú. A
hatályos törvények szerint a rendőrségnek minimális büntetési lehetősége van ezen elkövetőkkel
szemben. Gyakorlatban bevált a Térségi Humánsegítő Szolgálat úgynevezett Családsegítővel való
kapcsolatfelvétel, adatok továbbítása a hatékonyság érdekében. Úgy gondolja, ezek az intézmények
alapvetően nem tudják helyrerakni a problémát, a szülők hozzáállásában látja a gondot. A szülői
felelősség a legfontosabb tényező.
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Megköszönte még Polgármester úrnak, az Önkormányzatnak illetve az összes társszervnek az
együttműködést a jövőbeni jó együttműködés reményében.
Izsó Csaba képviselő a tájékoztató tartalmára utalva megjegyezte látványosan létszám gondokkal
küzd a helyi rendőrőrs. Kérte a rendőrséget a helyi idős lakosok abban való támogatását, hogy jobban
figyeljenek oda azokra a bűncselekményekre melyeket ellenük, mozgó autóval követnek el.
Különböző ürüggyel becsengetve fosztják meg őket értékeiktől.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Megjegyezte, hogy bizottsági
ülésen a témakört alaposan kitárgyalták, valóban nagy gond az idősek félelemben tartása ezen
bűncselekmények által. Ideális állapot lenne a személyi állapot feltöltése, több rendőrre lenne szükség.
Megköszönte a tájékoztatót alezredes úrnak és százados úrnak.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a tájékoztató elfogadásáról való szavazásra.
A képviselő-testület a rendőrségi tájékoztatót 15 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
251/2008. (VI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közbiztonságáról szóló
tájékoztatást elfogadja.
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Stratégiai terve
Várfi András polgármester előzetesen elmondta, hogy az InTradeLog Kkt. Elkészítette a
Gyomaendrődi Ipari Park Stratégiai tervét, annak megrendelésére. A Felügyelőbizottsági elfogadáson
túl, egy képviselő-testületi elfogadásra is szükség van. Ezen alkalomból az ülésre meghívást kaptak
azon vállalkozók, akik közreműködtek a terv elkészítésében. Fontos ezen adatok megismerése.
Lényeges a megismertetett információk felhasználása. Felkérte Frolyó Imrét az InTradeLog Kkt.
képviseletében a tájékoztató megtartására.
Frolyó Imre ITLS képviseletében ismertette a Gyomaszolg Ipari Park Stratégiai tervét prezentáció
segítségével. Decemberben megkapták a feladatot a hosszú távú stratégiai terv elkészítésére. A
cégüket pár szóban bemutatta. Gyulai székhelyű cég, múltban és jelenben is multinacionális cégeknek
dolgoznak elsősorban belső vállalati hatékonysággal és annak informatikai hátterével kapcsolatos
munkákat végeznek. Kis- és középvállalati körben pedig egyedi vállalati célra kaptak megbízást.
Jelenleg ez az első Önkormányzati illetőségű megbízásuk. Az elkészített anyagból egy rövid kivonatot
készítettek, melyet az alábbiak szerint ismertetett.
Az Ipari Park megalakulása óta az elvárt elvárásoknak nehezen vagy alig tudott eleget tenni, kevés a
betelepült vállalkozás, kevés a foglalkoztatottak száma. A turizmus mellett az iparral is kíván
foglalkozni a város vezetése, szintén kitörési pontnak tekinti. Gesztner András és Illés József
kollégájával együtt saját maga, mint helyi lakos vettek részt a munkában.
Meg kell határozni a stratégiai célokat, a fejlesztési irányt, hová szeretne eljutni az Ipari Park.
Jelenleg két betelepült van, a beindulás a munkahelyek teremtése, adóbevétel növelése. Az
infrastruktúrát teljesen ki kell építeni. 30 nagy céggel készítettek felmérést, akiknek vannak fejlesztési
elképzeléseik. Egy rövidtávú betelepülési tervre is szükség van, néhány oldalban foglalja össze a
teendőket, melyet több nyelvre lefordítva hasznosan lehet bármikor felhasználni, az érdeklődőknek
átadható.
Második prioritás a minőségi munkahelyek teremtése, kevés az a cég, aki nem csak betanított
alkalmazottakat foglalkoztatnak. A tudásalapú munkahelyekre van szükség.
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A városnak nincs iparszerkezete. Hiányzik egy-egy multinacionális cég húzóereje, a beszállítókat ez
vonzaná, a településről meg lehetne oldani. Fontos még a befektetők vonzása.
Vállalkozói centrumot kell létrehozni a kis- és középvállalkozások vonzására. A helyi sajátos
iparszerkezetre kell alapozni. Részcélként megfogalmazódott a helyi cégek fejlesztése, a beszállítói
szint eléréséhez, jelenleg kevés az ilyen cég. Nincs kapcsolat a nagyvállalatok és a helyi vállalkozások
között. Ez nem egyszerű, helyben egyik jó példa a Hőtechnikai és Gépipari Kft. Az Ipari Parkba való
integrálása a kisvállalkozásoknak fontos, majd a nemzetközi kapcsolatok kialakítása. A komperatív
előnyöket kihasználó stratégia megteremtése. A városban nincs komperatív előny, melyben
különbözik más ipar parkoktól, egyedisége lenne.
Összehasonlítást tettek a környékbeli ipari parkokkal, hasonló gondokkal küzdenek. Ennek oka a
közlekedési és geopolitikai helyzet megfelelő fekvése, valamint a multinacionális cégek jelenléte.
Ezek magukkal vonzzák az elsődleges, majd a másodlagos beszállítókat.
Az iparszerkezetben az építőipar nagy arányban van, valamint még jelentős a textil-, és cipőipar. Jelen
van még a faipar. Szerkezetben a nagyvállalkozások kis számban vannak. SWOT analízis pontjait
ismertette: A város sajátosságai, előnye a jó szakképzettség, a szakképzési lehetőség, valamint az ipari
park megléte. Gyengeségei például a kistérségi kommunikáció kicsi, a tudásalapú vállalkozások
hiányoznak. A klaszteralapú vállalkozások hiánya, egyedül a Kner Nyomda klasztertag. A közúti
megközelíthetőségek, logisztikai szolgáltatás hiányos, gyenge a munkaerő megtartó képesség,
öregszik a népesség. Lehetőségek a vasút, vízi utak, geotermikus energia, határhoz közeli fekvés.
Munkaerő-kapacitás hasznosítása, közép és felsőfokú oktatás fejlesztése. Veszélyeknek sorolta fel a
támogatások visszafizetése az ipari parknál, kistérségi kapcsolatok leszakadása, belvízveszély,
szakképzett munkaerő elmegy.
Testvérvárosok: három testvérvárosi kapcsolat van jelenleg, valamint egy szlovák kialakulóban.
Felvették a kapcsolatot velük a gazdasági kapcsolat kialakítása érdekében. A német testvérvárosból,
Schöneckből kedvező válaszok érkeztek. Gyomaendrőd város erősségei: a szakoktatások, munkaügyi
központ képzési hozzájárulása. Humánerőforrás összetétele, melyet részletesen a tanulmánytervben
tekinthetnek meg.
Összefoglalóan elmondta, nem lehet nagyban gondolkozni. Két 100-120 fős vállalkozást lehet
betelepíteni, melyhez a képzést kell kialakítani. Elsősorban operátori munkát végzőket alkalmazott
cégekről lenne szó, ami nem előnyös.
Stratégiai terv: az ipari park vonzerejének kialakítása, a pénz jól megtérül. A komperatív előny
megtalálása, a fejlesztési irányt erre tenni. Kitörési pontok, olyan energiatermelő vállalkozás, mely a
betelepülők energiával való ellátására alkalmas. Kisvállalkozói centrum létrehozása, melyben szerepe
van az önkormányzatnak és a Gyomaszolg Ipari Kft-nek. Az összes előnyt fel kell sorolni, ami
megvan a városban, számszerűsíteni és gazdasági előnyként bemutatni. Kombinálva a pályázatokkal,
minden megtérülési lehetőséggel.
Felmérésük alapján 4-5 olyan helyi vállalkozás van, aki az Ipari parkba való betelepülésen is
gondolkozik, velük minél hamarabb és jobb megállapodást kell kötni. A sok faipari vállalkozást
szinergiák hatására összefogni. A barnamezős beruházások.
A potenciális másodlagos beszállítói kör kialakítása. A nagyvállalati körben elvégzett piackutatás
alapján 4-5 cég gondolkodik fejlesztésen. A lobbycsoportot ki kell alakítani az elszármazottakkal, pl. a
Dr. Latorcai János országgyűlési képviselő tevékenysége. Az ő kezükbe kell egy anyagot adni, melyet
tovább tud adni tájékoztatásul. A vállalkozókkal való kapcsolat erősítése. A beszállítói kör kialakítása
a Gyomaszolg Ipari Parknak. Mezőgazdaságra épülő feldolgozóipar. Magyar beszállítói körrel
rendelkező multinacionális cég. Új technológiát meghonosító vállalkozás. Kistérségi gazdaságfejlesztő
cég. Agrárlogisztika, célirányos testvérváros választása.
Hosszú távú stratégia, a komperatív előnyök feltárása. Megvalósulási terv, üzem és raktárépületek
megvalósítása. Sok vállalkozásnak szüksége lenne raktárépületre, összekötő út. Az ipari park
megközelíthetősége igen nehéz, be van ékelődve a két városrész közé. Nagyon nagy lesz a
betelepítésre kerülő vállalatoknak a megközelíthetőségi igénye. Infrastruktúra II. ütem
továbbfokozása. Tartalékterületek a két barnamezős terület, egyik a fatelepek, másik a volt Győzelem
TSZ területének integrálása, valamint az ipari park déli elkerülő út felé való szélesítése, terjesztése.
Hosszútávon arra tehermentesíthető a város. Dinamizálás: a gazdasági vonzerő megteremtése, a
pénzek egy irányba való terelése. Szervezeti modell átalakítása, 14 tevékenység mellett nem lehet
hatékonyan foglalkozni az Ipari parkkal. Szolgáltatások fejlesztése. A szemétszállítás mellet jó lenne
több.
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A munkaügyi központ fő út mellé való telepítése. Feldolgozóipar, autó-, járműipar felé való
szerkezetváltás. Helyileg jellemző a hagyományos iparszerkezetre épülő vállalkozások jelenléte,
mezőgazdaság, könnyűipar, amely ugyan nagy munkaerő igényű, de jelentősen nem tud bérekben
nagyobb mértéket megadni. A modellt ki kell választani, haladni kell a választott irányba.
Kiderült a felmérésekből, húsz potenciális lehetőség van.
Középtávra célokat lehet kitűzni: nemzetközi nagyvállalat letelepítése, szolgáltatások fejlesztése,
alternatív energiatermelés.
Hosszú távú projekt: az ipari park megközelíthetőségének megvalósítása. Jelenlegi területek kiosztása.
Térképen rajzzal jelezték a már kiadott területeket, a még nem használt területeket, az eladott
területeket. A nem hasznosított területeket. A munkaügyi központot is betelepítésre tervezték.
Ipari park fejlesztés hatására a célként felvázolt 8 milliárdos forgalom 2016-ra 176 millió forintos
árbevétel többletet jelentene a városnak.
A közvetett hatásokat néhány szóban mondta el: önmagában csak az ipart fejleszteni nem lehet, fontos
a turizmus fejlesztése, viszont azon kívül még a lakókörnyezetet és a szolgáltatásokat is fejleszteni
kell. A fenntartható fejlődés alappillére mindez. Kapcsolatfelvétel történt Romániai városokkal.
Példaként említette az S&S ZRt., aki több romániai polgármesteri hivatalban végzett munkákat,
melynek kapcsán százas nagyságrendben állnak jó kapcsolatban polgármesterekkel. Érdemes ezt is
kamatoztatni.
A testvérvárosok gazdasági kapcsolatainak kifejlesztése, célirányos testvérváros keresése. A
vállalkozások kevés önkormányzati megbízást kapnak. Települési fórum szervezése. Fontos a
fejlesztési akcióterv évekre bontva, forrásokkal meghatározva, ami mentén tudnak haladni.
Megjegyezte, mindenkinek vannak ötletei, jó ötletei, viszont ezt konkrét célként kell meghatározni,
forrást hozzárendelni.
Szervezeti modell: struktúraváltás kell. Több nyelvet beszélő, fiatal, agilis, jó kommunikációs
képességű személy. Többnyelvű bemutató anyag, amely átadható az érdeklődőknek azonnal. Stratégiai
átképzés fontos, de csak kis- és középvállalati szinten. A telekárakat ennek megfelelően alakítani,
mely a helyi érdekeltségű vállalatoknál alkalmazandó.
Pályázati aktivitás – fontos, mivel 2013-ig tart a magyar gazdaságot élénkítő pályázási lehetőség. A
betelepülőknek komplex projektajánlatokat kell átadni, melyben az előnyök fel vannak sorolva és
gazdaságossági számításokkal alátámasztva, röviden 4-5 oldalban, világos, tényszerű adatokkal.
Nagyon fontos a kezdeményezőkészség, ma mindenkinek magát kell eladnia. Vállalkozói centrummal
a vállalkozások támogatása. Önmagában a Gyomaszolg Kft. nem tudja fejlesztési pályára állítani saját
forrásból az Ipari parkot.
Megköszönte a figyelmet.
Várfi András polgármester megköszönte Frolyó úrnak az igen részletes ismertetést, megkérdezte a
képviselőket, a jelenlevő vállalkozókat és minden megjelentett van-e kérdés, hozzászólás.
Elmondta még, hogy bizottsági üléseken is ismertetve lett az anyag, a város honlapján is megtalálható
lesz a tanulmányterv. A megbízás az InTradeLog Kkt. részére azon okból lett megadva, hogy az ipari
park területét a tanulmánytervben megfogalmazott céllal vegyenek igénybe és használják.
Mindenkinek ajánlja figyelmébe a tervet, minden terv annyit ér, amennyit hasznosítunk belőle. A
következő lépcsőben elemeire szedve végig kell gondolni az ötleteket. Véleménye szerint az
iparfejlesztésen, a turisztikán múlik Gyomaendrőd jövője. A lakosság csökkenő lélekszáma
visszafordítható és növekedésre serkenthető.
Illés János képviselő a bemutatott prezentációt megdicsérte és elmondta, fontosnak tartja ő is, hogy
saját magunknak kell eladni az Ipari Parkot. Javasolta egy pályázat feladását egy több nyelven beszélő
személy felvételére, aki a többnyelvű prospektusok összeállítását elkezdi. Tegyék meg az első
lépéseket minél hamarabb.
Hangya Lajosné képviselő szintén nagyon hasznosnak ítélte a Tanulmány-tervet, az eddigi fejlesztési
tervek közül a legjobb. Nagyon fontos, hogy a népességmegtartó képessége a városnak változzon, a
fiatalok ne hagyják itt a várost. A turisztika mellett jelentős az ipari fejlesztés megvalósítása.
Elkeserítőnek tartja a helyi jövedelmi viszonyok arányát a környező településekéhez képest. Az első
lépések megtételét sürgeti. Felhívta a figyelmét a képviselőtársainak, hogy a beruházások városi
forrásait tartsák fontosnak.
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Szabó Balázsné képviselő örömmel üdvözölte az ülésen megjelent vállalkozókat, viszont kevésbé
öröm, hogy ilyen kevés számban. Véleménye szerint az alacsony szintű bérvonalat a vállalkozók
alakítják ki, ezért kapcsolatot kell kialakítani a vállalkozókkal. A megoldást jelentő pontot kell
megtalálni a közös hang elérésére, mindenki érdekében.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat. A tanulmányterv használatára hívta fel a
figyelmet. A következő Gyomaszolg Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottsági ülésen minden felvetett
dologról tárgyalnak. Megköszönte Frolyó Imrének az általuk megtartott prezentációt, további jó
munkát kívánt. További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a tájékoztató elfogadásáról való
szavazásra.
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, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Illés
János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
252/2008. (VI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az InTradeLog Kkt. Gyomaszolg
Ipari Park Stratégiai Tanulmány-tervéről tartott tájékoztatóját elfogadja.
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
Szóbeli tájékoztatás a Belvíz II. ütem beruházásával kapcsolatos műszaki ellenőri munkáról
Várfi András polgármester felkérte Paluska Zoltán műszaki ellenőrt a szóbeli tájékoztatásra.
Paluska Zoltán műszaki ellenőr előzetesen elmondta, Gyomaendrőd sikeres pályázatot nyert 2007ben a 85 méter alatti települések között, melynek következtében szerződést kötött a SADE
Magyarország Kft-vel, 2007. decemberében a munkaterület átadása is megtörtént. A beruházás
befejezési határideje 2008. novembere lesz. Az ütemezés a vállalkozó által vállalt ütem szerint zajlik.
Elsősorban a műszaki ütemtervre vonatkozik. A kivitelezés minősége, és a lakossággal való
kapcsolattartás vonatkozásában némi probléma adódott. A beruházás állásáról annyit mondott, hogy
ma részműszaki átadás történt. Két héttel ezelőtt kezdődött a Szénás kerti csatorna, GörbekútVidólaposi csatorna külterületi része valamint a CS-2-0-0 csatorna Orgona utcától a Révzugi holtágig
terjedő részére vonatkozott. A kivitelező 100%-os készültséget jelentett.
Még az itt felmerült kisebb javításokat is el kell végeznie. Több helyen hozzákezdett a kivitelezésben:
a CS-2-0-0 csatorna Selyem u. – Polányi M. u. szakasz; Görbekút-Vidólaposi csatorna Október 6. ltp.
melletti rész, Újkerti és Rácz Lajos utcában. Folytak kivitelezések Szénáskerti csatornánál, Selyem
utcában, a CS-1-0-0 csatornánál, az Ipartelepi u. vasút melletti része, Selyem utca felőli része.
Hozzáfogott a kivitelezéshez, a Pásztor J. u., Petőfi S. utcai szakasza. A CS-3-0-0 csatorna a
Besenyszegi utca a B. Molnár utcáig, illetve a vasút utáni szakasz a Ságvári utcában voltak kifogások.
A kivitelező felé volt sok kritikai észrevétel a beruházó felől, nagyon sok területet fogott művelni és
keveset fejezett be. Jogos a kritika részben. A beruházó és a kivitelező közötti megegyezés szerint a
nagyméretű szelvények zárttá tétele után a takarásra szolgáló földet az útépítésből kikerült földből
tudják biztosítani. Az útépítés a múlt héten kezdődött, ezért rövid időn belül ezek a csatornaszakaszok
a finomrendezésig eljutnak és átadásra kerülnek.
Elmondta még, menet közben voltak technikai problémák. Volt egy gázvezeték szakítás, országos
nyilvánossággal. A tervező, illetve kivitelező védelmére szól, hogy ez a vezeték a terven nem
szerepelt. A közműegyeztetésen átment, és záradékolt terv alapján, gázszolgáltató által lebélyegezve
dolgozik a kivitelező. A Bányakapitányság a Vásártéri lakótelepen leállította a munkát, kötelezte a
kivitelezőt kutatóárkok létrehozására a gázvezeték felderítésére, melynek folyamán olyan elektromos
középfeszültségű vezetéket is találtak, ami szintén nem szerepelt a terven. Felvetődik a kérdés, hogy
az ebből eredő pótmunkáknak ki lesz majd a végső fizetője.
Lakossági észrevétel, panasz is eljutott a kivitelezőhöz. Elsősorban a Rácz Lajos utcai szakaszon,
külterületi vizet, belterületre kell vezetni sűrűn lakott utcán, nagy szelvényű árokkal, melynek
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kivitelezése elhúzódott. Az ellenőri megítélés szerint a kivitelező hibájából. A Békés Megyei
Vízművek helyi vezetősége sem nyújtott mindig megfelelő segítséget a beruházás gyorsítása
érdekében.
Összegzésképpen elmondta, a beruházás a kivitelező ütemtervében vállalt határidőnek megfelelő
készültségi állapotban van. Az útépítésből származó földmennyiség rendelkezésre állása esetén
látványos változás lesz tapasztalható a következő két hétben. A jövőbe tekintve elmondta, több belvíz
elvezetési projektben van a város. Ennek egyik gyenge pontjának tekinti a közmű üzemeltető nem
megfelelő adatszolgáltatását, jogszabályi kötelezettség ellenére. Megítélése szerint a közművet
üzemeltető legyen a felelős. A várost most ez közvetlen nem terheli, viszont közvetett módon a város
pénzét használják olyan fejlesztésre, melyek nem ebbe a keretbe tartoznak.
Rácz Imre képviselő a Rácz Lajos utcában 36 napig volt egy átjáró közlekedésre alkalmatlan.
Paluska Zoltán műszaki ellenőr elmondta, a Rácz Lajos utcában több átjáró, kapubejáró volt ilyen
állapotban, mivel két gravitációs csatorna szintben keresztezte egymást. Az épülő csapadékcsatorna,
valamint a rá merőlegesen meglévő szennyvízcsatorna. A nyomás alatti csatornák kereszteződését
könnyen ki lehet váltani, viszont a gravitációs csatornák cseréje nem egyszerű. Különösen, ha a vízmű
üzemeltetője a műszaki megoldást előbb megtervezteti, engedélyezteti, a munka elvégzéséhez saját
részről ragaszkodik, és személyes vezetői ellenőrzéshez ragaszkodik. A város részéről két és fél hete
közösen azt nyilatkozták, hogy amennyiben két napon nincs a Vízmű részéről eredmény, akkor a
kivitelezőt utasítják, hogy a munkákat végezzék el. Összefoglalva a kivitelező akadályoztatva volt,
amikor ez alól adminisztratív módon fel lett mentve akkor sem végezte el a munkát. Azóta a probléma
megoldódott. Tanulság beruházók részére, hogy a kivitelezőt csak utasítással lehet fenyegetni. A
műszaki ellenőrnek két lehetősége van, leállítja a beruházást és más kivitelezőt rendel, ami más jogi
következményeket is követel. A sűrűbben lakott területeken ezután kezdődik a kivitelezés. Ígéretet
tett, hogy a kivitelezőkkel és a közmű üzemeltetőkkel is keményebben bánnak.
Várfi András polgármester megköszönte a választ. Elmondta, a városnak nagyon fontosak a belvíz
programok. Ez a Belvíz II. program 200 millió forintos, készül egy hasonlóan nagy 250 millió forintos
megyei koordinációban megvalósuló belvízprogramra. Azon kívül újabb lehetőség van, mely 150
milliós nagyságrendűre. Meg kell oldani a belvíz problémát. Jól előkészített közbeszerzési eljárással a
kiválasztott céggel jogviszonyban áll az Önkormányzat. A munkát a SADE Magyarország Kft. végzi,
a közben felmerült közmű üzemeltetői problémákat neki kell rendezni. A műszaki ellenőr alkalmazása
a terveknek és az egyeztetéseknek megfelelő munkavégzés szakmai szempontból történő biztosítása
miatt.
Ismeretei szerint a helyi Vízművel megfelelően megtörténtek az egyeztetések, ad hoc megoldások
ilyen esetben nem jöhetnek számításba. Lényeges, hogy a megegyezés szerint jöjjenek létre a
minőségi munkák.
Rácz Imre képviselő újra kérdezte a 36 napos lezárás felelősének megnevezését.
Paluska Zoltán műszaki ellenőr válaszában elmondta, a kivitelező a hibás, az ő akadályozatásuk az ő
gondjuk, a problémákért ők a felelősek.
Czibulka György képviselő a Petőfi utcai sokkal csekélyebb mértékű munkák leállásának oka iránt
érdeklődött. A Vásártéri lakótelepen szabadon széthagyott csöveket hétvégenként az ifjú emberek
ráborítják a járdákra, veszélyes körülményeket idézve elő. A munkák végzése közben a fákat rondán
megcsonkolták.
Paluska Zoltán műszaki ellenőr válaszában elmondta, a kivitelező szervezetlensége az oka a Petőfi
utcai munka befejezetlensége. A kivitelező legnagyobb problémája véleménye szerint az áron aluli
munka vállalása volt. Ezt a munkát viszont mindenképpen be kell fejezniük, még ha veszteséggel is. A
veszteség mértéke a saját munkájuk szervezésén múlik. Az egész város csatornaépítési része
munkaterületté van nyilvánítva. A kivitelezők figyelmét több esetben felhívták a munkabiztonsági és
egyéb biztonsági előírások betartására, leginkább az életveszélyes helyzetek elkerülése miatt. A
műszaki ellenőr egyetlen eszköze a munka leállítása.
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Amíg a kivitelező meggyőzhető a munka elvégzésére, addig erre nem kerül sor. Alapvetően
szervezetlenséget, alvállalkozói nem megfelelő minőségű munkákból adódnak a problémák. A végső
munkaminőségre azonban ez nem mehet.
Dr. Kovács Béla képviselő javasolja az építési naplóban való feljegyzését ezeknek a körülményeknek,
hogy a jövőbeni közbeszerzési eljárásnál a hibák pontban jelezve az ilyen kivitelezőket hátrányosabb
helyre sorolják.
Rácz Imre képviselő ismét kérte a név szerinti megnevezését a felelősnek.
Paluska Zoltán műszaki ellenőr válaszában elmondta, a Vízművek helyi vezetője sok esetben
akadályozta ezt a munkát. Ő volt a probléma okozója, a saját részre kiszabott munkát nem tudta
időben elvégezni.
Várfi András polgármester úgy véli nem a név szerinti megnevezés a lényeges, az önkormányzatnak
és a lakosságnak érdeke, hogy a kivitelezővel együtt kell működni. Az egyeztetések megfelelők
legyenek és annak megfelelően dolgozzanak. A műszaki ellenőr tájékoztatásának célja, hogy a
munkák továbbiakban megfelelően történjenek a városban. Ehhez kívánt a műszaki ellenőrnek nagyon
jó munkát.
Tótka Sándor helyi építőipari vállalkozó megkérdezte, mennyi helyi vállalkozás dolgozik a
beruházásban. Megjegyezte az előző napirendi pontban a Gyomaszolg Ipari Park Stratégiai
Tanulmány-tervében szerepelt a helyi vállalkozások bevonása. Úgy gondolja, legnagyobb visszatartó
ereje az utcán megszólított, munkák minőségének kifogásának személyes jellege. Elmondta több
településen végeznek munkát, melyeknél 24 óránál tovább nem is lehet nyitva hagyni árkokat.
Paluska Zoltán műszaki ellenőr válaszolta meg Tótka Sándor kérdését, mely alapján most
szerencsésnek is tartja, hogy nem helyi vállalkozók dolgoznak a kivitelezésen. Másik kérdésre válasza
alapján, a klaszterben összeálló vállalkozások sokkal nagyobbak, mint a mostani kivitelező cég. A
közbeszerzési eljárásnál a helyi vállalkozásoknak hasonló versenyfeltételeket lehet ez által biztosítani.
Gyomaendrődön cél lehet a hasonló jellegű vállalkozások klaszterba történő tömörítése, hogy ne egy
multinacionális cégnek legyen a rabszolgája, a fővállalkozási jutalom is itt maradjon Gyomaendrődön.
Illés János képviselő úgy gondolja a 97 vállalkozó közül senki nem jelentkezett a közbeszerzési
eljárás pályázati kiírására. Egyrészt a feltételeket biztosítani kell. A technikai feltételek nem teljesítése
után viszont csak az alvállalkozói szint marad. Menni kell az ügy után, az összefogásban lehet az erő.
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatásul elmondta, az önkormányzat minden döntése nyilvános. A
pályázatok részletei is nyilvánosak, egyrészt a település honlapján jelenik meg, másrészt egy ingyenes
települési újságból valamint a képviselő-testületi üléseket televízióban is megnézhetik az érdeklődők.
Úgy véli a helyi vállalkozók bekerülésének módja, ha figyelik ezeket az információkat, a pályázati
döntések nyilvánosak. Elő kell készíteniük azt a szervezeti megoldást, amivel a közbeszerzési eljárás
során érdemben pályázhatnak, vagy legalább az alvállalkozás tekintetében érdemben vehetik fel a
kapcsolatot a kivitelezőkkel. Ez vonatkozik a belvíz, a konyhai szolgáltatások és más építési
munkákra. A nyilvánosságra hozataltól, hozzáférhetővé tett döntéseitől többet az önkormányzat nem
tehet a későbbi kivitelezés érdekében. Lehet szó közvetlen beszélgetésről is, de alapvetően azt a
szervezeti megoldást, amit korábban Frolyó Imre is említett, a helyi vállalkozóknak kell megteremteni.
A döntések és a közbeszerzések előre tervezhetők, megjelenik a közbeszerzési terv is, amit a
képviselő-testület elfogad. Párbeszéd lehet, de ahhoz kell, hogy a helyi vállalkozók érdemben
érdeklődést mutassanak a település sorsa iránt, de ne csak akkor, amikor a közbeszerzési kiírás már
megvan. Akkor a folyamatba már beavatkozni nem lehet.
Izsó Csaba képviselő véleménye szerint a SADE Magyarország Kft. a saját csapdájába esett bele. A
munkát annyira áron alul vállalta, hogy a szerződés aláírásakor már rájött arra, hogy rosszul járt.
Akkor még különböző műszaki segítségért folyamodott az önkormányzathoz. El akart térni az eredeti
műszaki előírásoktól, amire nem kapott engedélyt. Azóta a munkát enerváltan, kedvetlenül végzi.
Látszik a cég munkáján a veszteség.
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Tanulságként említi meg, hogy a megszerezhető pályázati pénz lehívhatósága esetén ne térjenek el
nagymértékben, mert akkor reálisan nem lehet jó munkát kihozni ekkora összegből. A kis- és
középvállalkozók ebbe a munkába azért nem tudnak beszállni, mert őket sem tudja reális áron
kifizetni, vagy csak olyan áron, ami ezen vállalkozásokat is csődbe viszi.
Várfi András polgármester úgy gondolta a SADE Magyarország Kft. vezetőségének enerváltságánál
a gazdasági kérdések sokkal fontosabbak. A vállalkozók tájékoztatásául elmondta, a többi program is
megjelenik, már a Belvíz V. beruházást tervezi az önkormányzat. Lehet rá készülni, az előkészítő
beszélgetéseket meg lehet kezdeni.
Tótka Sándor helyi vállalkozó tudomása szerint 10 %-kal a normál ár alatt vállalta el a kivitelező a
munkát. A 200 millió forintos beruházási összeg egy összegben, egy év múlva történő kifizetése
esetén a kisvállalkozások nagy valószínűséggel nem is tudják bevállalni.
Dr. Csorba Csaba jegyző ismét elmondta, azokat az eszközöket kell felsorolni, amelyek
rendelkezésre állnak egy közbeszerzési eljárást követően a beruházó részére. A közbeszerzési eljárást
követően közzé kell tenni, hogy a szerződés hogyan teljesült. Jelentősége van a referenciamunkák
tekintetében, valamint a következő közbeszerzésekből kizárható. Valóban sok probléma volt a
beruházóval a kivitelezés során, ennek mértéke azonban nem ilyen szintű, ezért műszaki ellenőri
szinten maradt. A beruházás megszakítása egyik félnek sem célja, hosszútávú és alkalmas egy cég
tönkretételére is.
Várfi András polgármester megállapította nincs több hozzászóló. Javasolta Paluska Zoltán műszaki
ellenőr tájékoztatásának elfogadását. Felkérte a képviselőket az erről való szavazásra.
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, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Illés
János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
253/2008. (VI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belvíz II. ütem beruházással
kapcsolatos műszaki ellenőri szóbeli beszámolót meghallgatta és elfogadta.
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
Települési művészetoktatás feladatellátás átszervezése
Várfi András polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök, tájékoztatásul elmondta, az önkormányzati fenntartású Városi
Zeneművészeti Iskola és az alapítványi fenntartású Városi Intézmény között létrejött a megállapodás
miszerint a feladatellátás egy iskolában történik. Az önkormányzati intézmény megtartja az országos
azonosítóját, valamint törzsszámát, kibővül az alapítványi fenntartású intézmény tanszakaival. A két
zeneművészeti iskola oktatása egy intézmény keretén belül fog történni. Az átszervezési munkálatok
megtörténtek. A Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány részéről a nyilatkozattétel megtörtént,
tájékoztatót tartottak az érintetteknek. Az alapító okirat tervezete elkészült. A művészetoktatás terén
mindenki megelégedésére fog történni a művészetoktatás a városban a gyermekek részére.
Babos László képviselő az összevonással egyetértve azt kérdezte, az alapítvány által használt
ingatlannak mi lesz a sorsa.
Illés János képviselő az objektív tájékoztatás érdekében elmondta, olyan híreszteléseket lehet hallani
a városban, miszerint a néptánc oktatásnak fedelet adtak.
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Leszögezte, Gyomaendrődön igen nagy múltú az oktatása a néptáncnak. Az átszervezés közös döntés
volt, a város érdekeit szolgálja, a lakosok is kezelik.
Várfi András polgármester megjegyezte, egy-egy hasonló megjegyzés rossz szájízt ad azoknak az
embereknek, akik előkészítették az intézmények működési feltételeit. Üzeni mindenkinek, akik
hasonlókat terjesztenek, ne tegyék. Az átszervezés a jobbítás érdekében történik, jobb körülmények
között, több pénzből végezhető majd az oktatás a város és lakosainak megelégedésére. Megkérdezte az
alapítványi iskola képviselőjét, kíván-e reagálni Babos László képviselő kérdésére az ingatlant
illetően.
Tóthné Rojik Edit alapítványi iskola vezetője válaszában elmondta, a napokban volt az épülettel
kapcsolatos ellenőrzés, mindent rendben találtak. Az alapítvány megkapta a további működési
engedélyt. Eddig csak az állami normatívából finanszírozták az épület fenntartását, ahhoz, hogy az
oktatáshoz megfelelő szintű legyen az épület az alapítvány pályázati lehetőséget vár.
Várfi András polgármester hozzáfűzte a Sallai úti épület használatban van, és számos olyan
tevékenység végzésére fog segítséget nyújtani az Alapítványnak, ami segíti az oktatást.
Felkérte a Jegyző urat a határozati javaslat ismertetésére.
/ Lehóczkiné Timár Irén képviselő megérkezett a jelenlévő képviselők száma 16 fő./
Dr. Csorba Csaba jegyző felolvasta az előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület a 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, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Tímár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
254/2008. (VI. 26.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Városi Alapfokú
Művészetoktatási intézmény fenntartója 2008. szeptember 01. napjától az intézménybe
befogadja a Körösmenti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néptánc és társastánc
tanszakát. Biztosítja a növendékek oktatását, képzését.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a Körösmenti
Táncegyüttes Alapítvány figyelmét, hogy a fenntartásában működő intézményt Körösmenti
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény megszüntetésével és az állami normatíva lemondásával
kapcsolatos teendőket 2008. június 30-ig végezze el.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a Körösmenti
Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél alkalmazott pedagógusokat tovább foglalkoztatásra
átveszi.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a Körösmenti
Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulók 2008.
szeptember 01. napjától a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény keretei között
tanulhatnak tovább osztályfolytatással.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az intézmény jelenlegi
intézményvezetőjét, hogy a kibővült tanszakokkal az oktatást a 2008/2009-es tanévre
szervezze meg, a vezető szint kialakításánál vegye figyelembe azt, hogy az igazgató-helyettes
és a táncművészeti ág tanszakvezetőjének személyét a Körösmenti Alapfokú Művészetoktatási
Intézményben dolgozó pedagógusok közül határozza meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Pénzügyi és gazdasági
Csoportot, hogy az intézmény bővítésével járó többlet normatíva igényléssel kapcsolatos
teendőket 2008. július 5-ig lássa el.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Várfi András
polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező, a tanszakok átadásával-átvételével
kapcsolatos megállapodást írja alá.



II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény 290/1999. (X. 28.) KT. számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
Az alapító okirat 3.1.2. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
Néptánc tanszak
Társastánc tanszak

100 fő
100 fő



Az alapító okirat 3.2.1. pont Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Gyomaendrőd,
Népliget u. 2. szövegrésze az alábbi szöveggel egészül ki:
„táncművészeti ág: néptánc tanszak
100 fő
Társastánc tanszak
100 fő”



Az alapító okirat 3.2.1. pont Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Gyomaendrőd,
Selyem u. 109/2. szövegrésze az alábbi szöveggel egészül ki:
„táncművészeti ág: néptánc tanszak
40 fő
Társastánc tanszak
40 fő”



Az alapító okirat 3.2.1. pont Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Gyomaendrőd,
Hősök u. 40. szövegrésze az alábbi szöveggel egészül ki:
„…táncművészeti ág: néptánc tanszak
50 fő
Társastánc tanszak
50 fő”



Az alapító okirat 3.2.1. pont Katona József Művelődési Központ Gyomaendrőd, Kossuth u.
9. szövegrésze az alábbi szöveggel egészül ki:
„táncművészeti ág: néptánc tanszak
180 fő
Társastánc tanszak
180 fő”



Az alapító okirat 3.2.1. pontja az alábbi szöveggel egészül ki:
„Endrődi Közösségi Ház Gyomaendrőd, Blaha u. 21.
…táncművészeti ág: néptánc tanszak
20 fő”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba
jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő: 2008. augusztus 31.
Normatíva igényléssel kapcsolatos 2008. július 05.
Felelős: Várfi András polgármester

Várfi András polgármester bejelentette, hogy a Megyei Közgyűlésben történő hivatalos elfoglaltsága
miatt távozik az ülésről, annak vezetését átadta Csányi István alpolgármesternek.
/ Várfi András polgármester távozott az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 15 fő. /
A szünetet követően Csányi István alpolgármester a napirendi pont sorrendiségén javasolt változtatni,
és következő napirendként a „Tájékoztatás településrendezési eszközökkel kapcsolatos munkákról,
majd a Dísz-kútágas elhelyezése a Gye, Bocskai u. 56. sz. alatti közterületen tárgyú előterjesztések
megtárgyalásával javasolta folytatni az ülést.

336

10. Napirendi pont
Tájékoztatás településrendezési eszközökkel kapcsolatos munkákról
Csányi István alpolgármester köszöntötte a Tér és Terület Bt (Gyula) képviseletében megjelent
Torma Gyöngyi építészt, majd felkérte a napirendi pont ismertetésére.
/ Jakus Imre képviselő elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 14 fő. /
Torma Gyöngyi elmondta, a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság ülésén
részletesen megtárgyalták a településfejlesztési koncepció jelenlegi állását, az eldöntendő kérdéseket
és a felmerült problémákat.
Az 1997 évi LXXVIII. törvény deklaráltan is a településrendezési eszközök sorába emelte a
településfejlesztési koncepciót. Ez azt jelenti, hogy nem csak egy fejlesztési típusú és fejlesztési
elképzeléseket tartalmazó anyagot kell elkészíteni, hanem egy olyan műszaki részt is kell tartalmazzon
a koncepció, ami valamennyi infrastrukturális elemre, az épített környezetre, a tájra az építészeti,
régészeti örökségekre vonatkozóan tartalmaz javaslatot.
A településfejlesztési koncepcióval kapcsolatban el kell ismerni, hogy kicsit késésben vannak, hiszen
mostanra már egy teljes helyzetértékeléssel kellene rendelkezni, viszont különböző okok miatt – a
térképet szolgáltató hozzáállása miatt későn jutottak térképhez, - a munka késéssel indult meg.
Igyekeznek a lemaradást behozni és a következő hónap végérre egy kész anyagot beterjeszteni a
képviselő-testület elé.
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy inkább a személyes beszélgetéseket részesítenék előnyben a
kérdőíves rendszerrel szemben. Ugyanakkor azt kérnék, hogy az első szakaszban azokat a kérdőíveket
töltsék ki, amelyek adatokat, tényeket tartalmaznak, mert ezek ismeretében tudnak majd a
beszélgetéses fázisra sort keríteni.
Megköszönte a hozzászólás lehetőségét, amennyiben kérdés van, készséggel áll rendelkezésre.
Csányi István alpolgármester megköszönte a tájékoztatást, majd hozzászólás, kérdés hiányában
felkérte a képviselőket határozatban fogadják el a településfejlesztési koncepcióval készítésével
kapcsolatos munkákról szóló tájékoztatást.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, ]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
255/2008. (VI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja
készítésével kapcsolatos munkákról szóló tájékoztatást.

a

településfejlesztési

koncepció

Határidő: azonnal
/ Jakus Imre képviselő visszaérkezett az ülésre, a jelenlévő képviselők száma 15 fő. /
11. Napirendi pont
Dísz-kútágas elhelyezése a Gyomaendrőd, Bocskai u. 56. szám előtti közterületen
Csányi István alpolgármester felkérte Izsó Csaba bizottság elnököt a napirendi pont ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, az előterjesztés lényege, hogy Rafaj János gyomaendrődi lakos
a Bocskai u. 56. sz. alatti ingatlana előtti közterületen az előterjesztéshez mellékelt fotókon látható
dísz-kútágast szeretné elhelyezni, melynek kivitelezéséhez szeretne engedélyt kérni.
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A fotókat több szakértő is megnézte, és a bizottság ülésén az a vélemény alakult ki, hogy nem
javasolják támogatni az elképzelés megvalósítását ezen a közterületen.
Rácz Imre képviselő tájékoztatásként elmondta, személyesen is megtekintette a dísz-kútágast, nem
javasolja annak közterületen történő elhelyezését.
Rafaj János kérelmező hozzászólásában elmondta, 1987 óta él Gyomaendrődön. A gémeskút annak
idején a tanyás időszakban nagyszerű találmánya volt az emberiségnek, az éltető vizet adta embernek,
állatnak egyaránt. Ennek a kútnak szeretne méltóképpen emléket állítani, hiszen egyre inkább szűnnek
meg a tanyák és velük együtt a gémes kutak is. Az általa megépített dísz-kútágas eredeti
kovácsoltvasból készült.
A Polgármesteri Hivatal részéről Csényi István ügyintéző járt kint a helyszínen, megnézte, lefotózta a
kutat, annak elemeit és elmondta, tájba illően, megfelelő helyen semmit sem zavarna. Ilyen hely
lehetne a vasútállomás és a városközpont közötti közterület, ahol az ideérkező vendégek, turisták
gyönyörködhetnének benne. Az építéshatóság szerint a kút nem építésköteles, mivel csak díszkút
lenne, nem funkcionálna. A kút állagáért, műszaki állapotáért ő lenne a felelős. A kút felállításáért az
önkormányzatot semmilyen anyagi felellőség nem terhelné. A kút nem működne, nem lenne
mozgatható. A kút, amelyet fel szeretne állítani 50 éves múltra tekint vissza. A megvalósításában
asztalos mesterek is segítették. A kút mellett egy itatóvályú állna, ami tele lenne virággal. Ez a kút az
utcaképet szebbé, érdekessé tenné. A későbbiekben egy emléktáblával lenne ellátva.
Bízott a képviselő-testület segítőkész hozzáállásában és remélte, hogy ez a kút mindannyiuk örömére
fog szolgálni.
Illés János képviselő véleménye szerint meg kellene hallgatni a hozzáértő szakértők véleményét is
erről a kezdeményezésről. Csak ennek ismeretében tudnak felelősen dönteni. Javasolta addig a döntést
elnapolni.
Jakus Imre képviselő egyetértett a fenti véleménnyel. Hasonló kezdeményezés alapján került
felállításra a csejti kopjafa is. Módosító indítványként javasolta, hogy Szonda István a tájház vezetője
adjon szakmai véleményt a felállítandó dísz-kútágasról, és ennek ismeretében döntsenek egy későbbi
testületi ülésen.
Csányi István alpolgármester meg kívánta jegyezni, hogy Szonda István véleményezte a
kezdeményezést, és nem támogatta a kút közterületen való elhelyezését, figyelemmel a vonatkozó
törvény rendelkezéseire.
Rácz Imre képviselő támogatta a módosító indítványt.
Illés János képviselő hangsúlyozta, szükséges lenne, hogy Szonda István írásban is adjon szakmai
véleményt a testület felé, aminek ismeretében dönteni tudnának.
Csányi István alpolgármester további hozzászólás, javaslat hiányában, elsőként az elhangzott
módosító javaslatról kérte a testület döntését, amely szerint a képviselő-testület Rafaj János
Gyomaendrőd, Bocskai u. 56. sz. alatti lakos által készített dísz-kútágas közterületen való
elhelyezéséről a döntést elnapolja a képviselő-testület augusztusi ülésére. A képviselő-testület a
döntéshez szükségesnek tartja szakvélemény beszerzését.
A képviselő-testület a módosító javaslatot 14 igen szavazattal és 1 nem szavazattal támogatta, és az
alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác nem, ]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
256/2008. (VI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Rafaj János Gyomaendrőd, Bocskai u. 56. sz. alatti
lakos által készített dísz-kútágas közterületen való elhelyezéséről a döntést elnapolja a
képviselő-testület augusztusi ülésére. A képviselő-testület a döntéshez szükségesnek tartja
szakvélemény beszerzését.
Határidő: 2008. augusztus 28.
Felelős: Várfi András polgármester
12. Napirendi pont
Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek 1-5 havi finanszírozási
helyzetéről
Vass Ignác bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, valamennyi intézmény elkészítette a jelentést a
finanszírozási helyzet alakulásáról, melyekből megállapítható, hogy jól gazdálkodtak, időarányosan
használták fel a rendelkezésre álló összeget és teljesítették az előirányzott bevételeket. Korábban
gondok voltak a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi helyzetével, mára azonban ez a helyzet,
vagyonvesztés árán, de rendeződött.
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a tájékoztató elfogadását.
Kérdés, hozzászólás hiányában Csányi István alpolgármester felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
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, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, ]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
257/2008. (VI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
Város
intézményeinek I-V. havi gazdálkodásáról készített tájékoztatót elfogadja.

Önkormányzata

Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2008/2009-es tanévben indítandó
tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
Csányi István alpolgármester felkérte Szabó Balázsné bizottság elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a közoktatási törvény meghatározza az egyes közoktatási
intézményekben előírt csoportlétszámokat, melyet a fenntartó önkormányzatnak kell jóváhagyni. Az
előterjesztésben látható, hogy néhány óvodai és tanulócsoport a meghatározott létszámot meghaladja,
mely elsősorban a sajátos nevelési igényű gyermekek számából adódik. A csoportlétszám túllépéséhez
a fenntartó engedélye szükséges.
A bizottság nevében javasolta az intézmények csoport számait a következő tanévre a határozati
javaslatban foglaltak szerint engedélyezni.
Csányi István alpolgármester hozzászólás hiányában felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt a határozati
javaslat ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző felolvasta a határozati javaslatot. Tájékoztatásként elmondta, hogy a
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában indítandó csoportszámokat az Intézményi Társulás
jóváhagyta.
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A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, ]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
258/2008. (VI. 26.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008/2098-es tanévben a Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda intézményben az alábbi csoportszámok indítását engedélyezi:
-Óvodai nevelés
Százszorszép tagóvoda 4 csoport
Napraforgó tagóvoda 1 csoport
-Általános iskolai oktatás 1-8. évfolyam
24 csoport
- Napközi otthonos ellátás
10 csoport
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda fenntartója az alábbi osztályokban engedélyezi a maximális osztálylétszám túllépését:
Osztály
Tanulók
Sajátos
Nevelési
Átszámított
Maximális Engedélyezszáma
nevelési tanácsadóban
létszám
létszám
hető max. 20
igényű
nyilvántartott
%-os eltérés
2. a
27
1
3
26
31
31
2. b
27
2
1
26
31
30
5. a
24
2
5
30
36
31
5. b
26
2
3
30
36
31
Határidő: 2008. augusztus 31
Felelős:
Fülöp Istvánné igazgató
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
tv. 95/A § (8) bekezdésében foglaltak alapján kérelemmel fordul az Oktatási Hivatal+ Dél-alföldi
Regionális Igazgatóságához, melyben a Kis Bálint Általános Iskola és Óvodában a maximális osztály
és csoportlétszámokat meghaladó óvodai csoportok és osztályok esetében az osztály és
csoportlétszámok engedélyezését kéri a 2008/2009-es tanévben:
Óvodai
csoport,
Osztály

Tanulók
száma

Sajátos
nevelési
igényű

Nevelési
tanácsadóban
nyilvántartott

Átszámított
létszám

Maximális
létszám

Breki
Maci
Nyuszi
Zümi
3. a
3. b.
3. c.
6. a.
6. c.

28
26
27
27
19
25
24
26
27

3
3
3
4
2

1
1
7
3
2
1
2

28
27
27
28
29
31
29
31
31

25
25
25
25
26
26
26
30
30

Engedélyez
-hető max.
20 %-os
eltérés
30
30
30
30
31
31
31
36
36

Határidő: azonnal
Felelős:
Várfi András polgármester
III.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008/2009. tanévben a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményben az alábbi csoportszámok indítását
engedélyezi, azzal, hogy amennyiben a tanulói létszám változása csoportszám változást eredményez,
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az intézmény köteles az augusztusi Képviselő-testületi ülésre a tényleges tanulói létszámok
ismeretében a végleges csoportszámokat újból elfogadásra benyújtani.
9-13. évfolyam

12 tanulócsoport

Határidő: 2008. augusztus 26.
Felelős:
Dr. Kovács Béla igazgató
IV.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény vezetőjét, hogy a szeptemberi beíratkozást követően a szeptemberi
testületi ülésen kérje a fenntartótól a 2008/2009-es tanévben indítandó csoportok számának és
létszámának engedélyezését.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja az intézményvezető asszonyt,
hogy a tényleges tanulólétszám ismeretében mutassa ki, hogy a beiratkozott tanulók után hány főre
vehető igénybe az állami normatíva és ez milyen hatással van az intézmény finanszírozására.
Határidő:
Felelős:

2008. szeptember 30.
Holubné Hunya Anikó igazgató

14. Napirendi pont
Általános iskolai napközi konyhák nyári nyitva tartásának engedélyezése, óvodák nyári nyitva
tartásának tudomásul vétele
Szabó Balázsné bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, a Kis Bálint Általános Iskolában a
felmérések alapján a nyári szünet idejére a szülők nem igénylik a napközi ellátást, ezért a napközi
konyha június 16-tól augusztus 31-ig zárva tart. Ez időszak alatt végzik el a tisztasági meszelést és a
nagytakarítást. Ugyan ez a helyzet a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános iskola esetében is.
Az óvodavezetők a szülői igényfelmérések alapján az előterjesztésben lévő táblázat szerint tervezik az
óvodák zárva tartását, illetve jelzik azt, hogy ez idő alatt melyik óvoda fogadja az óvodai
feladatellátást igénylő gyerekeket.
Csányi István alpolgármester hozzászólás hiányában felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt a határozati
javaslat ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző felolvasta a határozati javaslatot, majd tájékoztatásként elmondta, hogy az
időpontok a város internetes honlapján megtekinthetőek.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, ]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
259/2008. (VI. 26.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda Napközi konyhájának nyári nyitva tartásának szüneteltetését 2008.
június 16.-től augusztus 31.-ig valamint engedélyezi a Százszorszép Óvod zárva tartását 2008.
június 23. napjától július 18. napjáig.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola Napközi konyhájának nyári nyitva tartás szüneteltetését
2008. június 16.-től augusztus 31.-ig.
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III.
A Képviselő-testület a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák nyári nyitva
tartásának szüneteltetését az alábbiak szerint tudomásul veszi:
Óvoda

Nyitva tartás szünetel

Vásártéri Óvoda

Augusztus 4-től augusztus 22-ig

Az
ellátást
igénylő
gyermekeket fogadó óvoda
Napsugár Óvodák

Napsugár Óvodák

július 07-tól július 26-ig

Vásártéri Óvoda

Selyem úti Óvoda

Augusztus 4-től augusztus 22-ig

Napsugár Óvodák
Óvodája
Napsugár Óvodák

Blaha úti –Csemetekert Július 28-tól augusztus 18-ig
Óvoda
Polyákhalmi
úti
– június 30-től augusztus 15-ig
Tulipános Óvoda
Jókai úti –Margaréta Július 21-től augusztus 18-ig
Óvoda

Csemetekert Óvoda
Napsugár óvoda
Százszorszép Óvoda

Fő

és

úti

a

Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
Gyomaendrődi fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására pályázat kiírása
Csányi István alpolgármester felkérte Szabó Balázsné bizottság elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület a következő tanévre is kiírná a
felsőfokú tanulmányok segítésére az önkormányzati pályázatot, mely tanulmányi ösztöndíj elnyerésére
biztosít lehetőséget a helyi fiatalok számára. Az ösztöndíj elnyerésére a pályázati feltételek teljesülése
esetén van lehetőség. A benyújtási határidő: 2008. szeptember 30, elbírálás az októberi testületi
ülésen. Az ösztöndíj összege: 8.000 Ft/fő, mely félévenként egy összegben kifizetésre kerülő 40.000
Ft.
A bizottság nevében javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Csányi István alpolgármester megköszönte a hozzászólást, majd felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, ]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
260/2008. (VI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 2008/2009-es
tanévre felsőoktatási intézménybe felvett gyomaendrődi fiatalok számára 8000,- Ft/fő/hó
összegben félévenként egy összegben kifizetésre kerülő 40.000,- Ft tanulmányi ösztöndíj
elnyerésére a következő pályázati feltételekkel:
 A Képviselő-testület csak olyan felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalt támogat aki
gyomaendrődi lakos,
 aki olyan felsőfokú tanulmányokat folytat, mely a tanulmányok befejeztével a
településen is hasznosítható,
 elsőéves hallgató esetén a második félévre csak akkor kaphat támogatást, ha eredményes
első félévet zárt és a tanulmányi átlaga nem rosszabb a közepesnél, második és további
évfolyamok esetén az előző félév átlaga a közepest eléri,

342

 kötelezettséget vállal, hogy tanulmányai befejeztével legalább a támogatás
igénybevételének megfelelő időtartamig Gyomaendrődön kíván dolgozni,
 több pályázó esetén a fenti feltételek meglétekor a szülők szociális körülményei döntik
el a pályázatot,
 a pályázat nyerteseivel Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megállapodást köt az ösztöndíj folyósításával kapcsolatban.
A pályázathoz csatolandó:
 a szülők kereset-igazolása,
 igazolás, hogy felsőfokú intézménybe felvételt nyert, vagy már felsőbb
évfolyamokra beiratkozott,
 lezárt félév (félévek9) tanulmányi eredménye – leckekönyv fénymásolata
 nyilatkozat, hogy a pályázat elnyerése esetén az önkormányzattal megállapodást
köt.
A pályázat beadási határideje: 2008. szeptember 30.
A pályázat elbírálása: 2008. októberi Képviselő-testületi ülés.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert, hogy a 2008. évi felsőfokú felvételi eljárás befejezése után – felvételi
eredmények ismeretében - a pályázat közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: 2008. július 31.
Felelős: Várfi András polgármester
16. Napirendi pont
Nyilatkozat a kisiskolák megmentéséért
Csányi István alpolgármester ismertette az előterjesztés lényegét, amely szerint Tolna Megye
Önkormányzata a kisiskolák bezárása ellen írásbeli nyilatkozatot fogalmazott meg, melyet a Békés
Megyei Önkormányzati Hivatal megküldött hivatalunknak. A Tolna Megyei Közgyűlés felhívásában,
arra kérte a Békés Megyei Önkormányzatokat, hogy csatlakozzanak a kisiskolák bezárása elleni
tiltakozáshoz. Idézett a nyilatkozatból: „Felszólítjuk a Kormányt és a Parlamentet, hogy a magyar
társadalom iránt viselt felelősségük tudatában a jogalkotás, különösen a költségvetési törvény
elfogadása során osztálylétszámtól függetlenül egységesen biztosítsa az alapfokú oktatás normatív
finanszírozását.”
A határozati javaslat szerint önkormányzatunk is tiltakozik és elutasítja a kisiskolák bezárására
irányuló kormányzati törekvéseket, csatlakozik és egyetért a Tolna Megyei Közgyűlés általi
felhíváshoz.
Felkérte a képviselőket az előterjesztés megvitatására.
Dr. Kovács Béla képviselő megítélése szerint ez ettől azonban összetettebb dolog, hiszen azokba a
kisiskolákba, ahol a gyerekek létszáma a 6-8 főnél nem több, sem a tárgyi, sem a személyi feltételek
nem elegendőek azoknak a gyerekeknek a továbbtanulásához. Ettől jobb, ha 15-20 km-re lévő
központi iskolába járnak, ahol kulturált körülmények között, biztosítva van számukra a fejlődésükhöz
szükséges összes feltétel. Személyesen is volt alkalma megtapasztalni, hogy milyen körülmények
vannak ezekben a kisiskolákban, ami eleve kizárja az oda járó gyerekek továbblépését.
A maga részéről a döntés során tartózkodni fog.
Czibulka György képviselő hangsúlyozta, ez a képviselő-testület már megtette a kisiskolákkal
kapcsolatos lépését, akkor, amikor a hunyai és csárdaszállási iskolákat a gyomai iskolához integrálta.
Ha most a határozati javaslat támogatása mellett foglalunk állást, ellentétesek leszünk, saját
lépésünkkel.
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő nem értett egyet azzal, hogy a kisiskolákat be kell zárni, hiszen
annak idején is kikerültek jó képességű gyerekek a tanyasi iskolákból is, akikből aztán diplomások
lettek. „ A falak ereje a védők szívében lakozik.”
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Ha a saját gyermekeinkről lenne szó és ilyen minősíthetetlen utakon és minősíthetetlen autóbuszokkal
kellene nap mint nap elérniük az iskolába, nem biztos, hogy kitennénk őket ilyen „veszélynek.
Vass Ignác bizottsági elnök véleménye szerint egy település képviselő-testületének, akinek az adott
városért kell küzdenie, nem biztos, hogy egy ilyen politikai döntést itt kellene meghoznia. Ez egy
sokkal hosszabb folyamat, amiről itt most szó van. Egy ilyen politikai, gazdasági döntésnek a
parlamentben van a helye. A maga részéről nem támogatja a nyilatkozat elfogadását, mert véleménye
szerint az nem a testülethez tartozik.
Babos László képviselő elmondta, a megyei közgyűlés tagjainak jelentős része országgyűlési
képviselő is, ezrét nekik ott kellene eleget tenniük egy –egy ilyen probléma megoldásában. Az elmúlt
10 évben ez a testület politikamentes volt. Ettől függetlenül úgy gondolja, ha egy kis iskola tud
működni, akkor működjön.
Egyéb hozzászólás, vélemény a témával kapcsolatban nem hangzott el, Csányi István alpolgármester
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett
támogatta, és az alábbi határozatot hozta: [Babos László nem, Béres János tartózkodás, Czibulka György nem,
Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre tartózkodás, Dr.
Kovács Béla tartózkodás, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass
Ignác nem, ]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
261/2008. (VI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozik és elutasítja a
kisiskolák bezárására irányuló kormányzati törekvéseket.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik és egyetért a Tolna
Megyei Közgyűlés általi felhíváshoz.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
Védőoltás önkormányzati támogatása
Csányi István alpolgármester felkérte Hangya Lajosné bizottság elnököt a napirendi pont
ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a városunk három gyermekorvosa kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, melyben a méhnyak rák elleni védőoltás önkormányzati támogatás lehetőségét
kérték. Napjainkban ez népegészségügyi problémává vált, legveszélyeztetettebbek a 10-55 éves korú
nők.
A bizottság elnöki megbeszélésen az a vélemény alakult ki, hogy a 10-13 évek korú lánygyermekek
körében el lehetne kezdeni a védőoltást. A hivatal felmérése szerint jelenleg 168 fő az ilyen korú a
városban. Az egy főre eső védőoltás / 3 részoltás / 89.400 Ft-ba kerülne, ami 15 millió Ft-os kiadást
jelentene az önkormányzatnak, amit a jelenlegi költségvetési helyzetben nem tudnak felvállalni. Ezen
kívül nem lenne szerencsés, ha csak egy célcsoportot részesítenének ebbe a védőoltásba, hiszen a
többiek joggal kifogásolnák, hogy miért pont őket, és miért nem mást. Ugyanakkor más védőoltások is
ugyan ilyen fontosak lennének pld. Hepatitis B, kullancs elleni védőoltás, amelyek szintén nagyon
drágák, sokan nem tudják megfizetni. Az igazgató főorvos asszony elmondása szerint a nőgyógyászok
szakmai kollégiuma igen komoly lobbi tevékenységet folytat a méhnyakrák elleni védőoltás
egészségbiztosítás általi finanszírozása érdekében.
Összegezve: a Humánpolitikai bizottságnak az volt a véleménye, hogy a költségvetési fedezet hiánya
miatt nem javasolják támogatni a védőoltás költségeit. Bíznak abban, hogy a nőgyógyászok szakmai
kollégiuma ezt az egészségbiztosításnál ki fogja harcolni.
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Csányi István alpolgármester hozzászólás hiányában felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt a határozati
javaslat ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző felolvasta az előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 1 nem szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: : [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György nem, Csányi István igen, Gellai Józsefné
igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén
igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, ]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
262/2008. (VI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségvetési fedezet
hiányában nem támogatja a méhnyak rák elleni védőoltás költségeit.
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény egységes szabadságolása
Csányi István alpolgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az intézmény dolgozói egységesen
2008. augusztus 4-től 2008. augusztus 15. napjáig töltenék le a nyári szabadságukat, melyhez az
intézmény igazgató főorvosa kérte a testület jóváhagyását. A helyettesítést a békéscsabai kórház
rendelőintézet látja el.
Felkérte a képviselőket a jóváhagyás megadására.
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, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, ]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
263/2008. (VI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi
Intézmény dolgozóinak egységes, 2008. augusztus 04. napjától, 2008. augusztus 15. napjáig
tartó szabadságolását jóváhagyja.
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
Köztestületi tűzoltóság megalakítása
Csányi István alpolgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt a napirendi pont ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, ezzel a döntésével egy hosszabb út egyik állomására érkezik a
képviselő-testület. Lényeges az előterjesztésben a köztestület költségvetésének meghatározása. A
melléklet szerinti számadatokból látható, hogy az állami támogatásokból a köztestület működése
biztosítható. A következő költségvetési évben elképzelhető, hogy a finanszírozás szabálya
megváltozik, amennyiben ez így lesz, még ebből is az valószínűsíthető, hogy a köztestület
működéséhez az önkormányzatnak jelentős összeggel nem szükséges hozzájárulni. Ez viszont nem
jelenti azt, hogy a civilszervezetek alapjára a megmaradó Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási
kérelmet nem nyújthat be, nem igényelhet támogatást.
A társulási ülésen szó volt a működési terület kialakításáról, melyet az érintett önkormányzatok
kezdeményeznek.
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A határozati javaslat szerint a képviselő-testület egyértelműen kinyilvánítja a köztestület
megalakítására vonatkozó szándékot, mellyel párhuzamosan megtörténik a köztestület megalakítás. A
köztestületben való önkormányzati képviseletre javasolta Várfi András polgármester urat és Szabó
Balázsné képviselőt, míg a Felügyelő Bizottság tagjainak Jakus Imre és Dr. Kovács Béla képviselőket
és Szilágyi Sándor egyesületi elnököt megválasztani.
Tájékoztatásként elmondta, hogy a közgyűlés az alábbi személyekből tevődik össze: Várfi András
polgármester, Szabó Balázsné képviselő, Petneházi Bálintné polgármester, Petényi Szilárdné
polgármester, és Szilágyi Sándor egyesületi elnök.
Felkérte a képviselőket, hogy a határozati javaslatot a személyekre tett javaslattal kiegészítve
szíveskedjenek elfogadni.
Amennyiben a képviselő-testület meghozza döntését, úgy a hétfői napon a kérelem benyújtható, és
mivel a tárgyi és személyi feltétek jó része már rendezésre került, az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium kijelölheti a működési területet, amely Hunya, Csárdaszállás és
Gyomaendrőd közigazgatási területét ölelné fel.
Csányi István alpolgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy a határozati
javaslatot a Jegyző úr által tett kiegészítéssel együtt fogadják el, melyben a közgyűlésben való
önkormányzati képviseletről illetve a Felügyelő bizottság tagjainak személyéről döntenek.
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, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, ]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
264/2008. (VI. 26.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel korábbi döntéseire
is, kijelenti, hogy a gyomaendrődi székhellyel megalakítandó köztestületi tűzoltóságban, mint
alapító tag részt kíván venni, és vállalja az ezzel járó kötelezettségek teljesítését.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a köztestület megalakítása során, majd
azt követően is képviselje a köztestületi tűzoltóságban.
II.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Köztestületi Tűzoltóságban az önkormányzat
képviseletére Várfi András polgármestert és Szabó Balázsné képviselőt választja meg.
III.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Köztestületi Tűzoltóság Felügyelő Bizottság
tagjainak az alábbi személyeket választja meg: Jakus Imre, Dr. Kovács Béla képviselők,
Szilágyi Sándor az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke.
Határidő: 2008. június 30
Felelős Várfi András polgármester
20. Napirendi pont
Menetrend szerinti helyi járatú autóbusz menetrendváltozása
Izsó Csaba a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, a vállalkozó az iskolai
szünet idejére egy járatot más időpontban indítana és a MÁV menetrend változása miatt kis mértékben
változtatná a menetrendet. A módosítást a testületnek kell jóváhagyni.
A javasolt módosítás: hétköznap a Déryné indulás: 7.20 helyett 7.15, szintén a Dérynétől indulás 17.20
helyett 16.40 és a MÁV állomásról 20.15 kor induló járatpár helyett délelőtt MÁV állomásról indul
9.15, a Dérytől pedig 9.30.
Illés János képviselő lakossági jelzés alapján kérte, hogy a 20.15 járatot ne töröljék el, mert ellenkező
esetben a délutáni szakrendelésekről, melyek általában késő estig elhúzódnak az endrődi lakosok nem
tudnak hazamenni.
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Lehóczkiné Tímár Irén képviselő megerősítette az Illés képviselő úr által elmondottakat. 18 óra után
csak 21.15 van buszjárat endrődre. A délutáni rendelések általában elhúzódóak, ha az endrődiek 18 óra
után végeznek, nem tudnak mivel hazamenni.
Csányi István alpolgármester azt tartotta célszerűbbnek, ha a menetrenddel kapcsolatos problémákat,
igényeket a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság felé jeleznék, aki aztán azokat egyeztetné
az üzemeltetővel.
Szabó Balázsné bizottsági elnök véleménye szerint ősszel, az iskolakezdést követően, illetve a
szakrendelő nyári szabadságolását követően kellene erre a témára visszatérni.
Vass Ignác bizottsági elnök hangsúlyozta, mielőtt ilyen jellegű kérésekkel fordulnak a testület felé a
képviselők, jó lenne, ha felmérnék és konkrétan mondanák, hogy hány fő az, akit ez a probléma érint.
1-2 főért azért még sem lenne célszerű egy buszjáratot fenntartani. Valahonnan biztos tudnának ez
ügyben információhoz jutni. Vagy a szakrendelőt kérdezzék meg, vagy a háziorvost, hány beteg az,
akiket a délutáni szakrendelésre utaltak, és ott megjelentek.
Dr. Torma Éva intézményvezető elmondta, annyi segítséget tud nyújtani az intézmény, hogy egy
kérdőíven felméri hány beteg veszi igénybe a buszközlekedést.
Izsó Csaba bizottsági elnök megítélése szerint nincs olyan menetrend, ami mindenki számára
megfelelő lenne. A bizottságnak nem volt tudomása arról, hogy ilyen igény felmerült volna.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, azon járatpárszámok, melyekről a testület döntött, azok
száma nem növelhető, mert arra a költségvetési fedezet nem áll rendelkezésre.
Megítélése szerint augusztusban lenne célszerű a problémára visszatérni, a felmérések ismeretében
tudnának dönteni. Adott esetben a Körös Volán járatokat is igénybe lehet venni.
Illés János képviselő megítélése szerint nem maradhat a két városrész az esti órákban buszközlekedés
nélkül. Ha veszteséges a járat, akkor is üzemeltetni kell. Körös Volán járat nincs ebben az időben.
Gellai Józsefné képviselő javasolta, hogy a határozati javaslatban szereplő menetrendváltozást a
szolgáltató jó látható helyen plakátolja ki, hogy arról értesüljenek az utasok. Hangsúlyozta a Körös
Volán járat 18.20 kor megy utoljára, azt követően nincs Endrőd felé buszközlekedés.
Jakus Imre képviselő el kívánta mondani, hogy a szolgáltató nem igen váltotta be azokat az ígéreteit,
amit a pályáztatás során tett. Ígérte, hogy a gépparkban és a menetrendben jelentős változások fognak
bekövetkezni. Az eltelt fél év alatt viszont semmi sem változott. A külterületen élő lakosokat még
inkább súlyosan érinti a helyi közlekedés, e tekintetben felháborodottak a lakosok.
Dr. Palya József képviselő javasolta, hogy az egészségügyi intézmény naponta végezze el a felmérést
a délutáni szakrendeléseken, hogy hány fő az, aki endrődi és autóbusszal akar haza menni.
Csányi István alpolgármester megítélése szerint ezt a problémát nem csak a betegekre kell kiélezni,
hiszen mások is igénybe vehetik a buszjáratot. Egyszerűen nem lehet az esti órákban a két
településrészt buszközlekedés nélkül hagyni. Ez lehet a tárgyalási alap, amiből kiindulnak a
szolgáltatóval.
További hozzászólás hiányában az alpolgármester figyelemmel a véleményekre is javasolta, hogy a
határozati javaslat szerinti 1-2 pont szerinti menetrend módosítást fogadják el, mivel ezek a változások
a MÁV menetrendjéhez igazodnak. A 3. pontban szereplő változás lényegében a fürdő érdekét
szolgálná. A MÁV állomásról 20.15-kor induló járatpár helyett délelőtt MÁV állomásról indul: 9.15;
Dérynétől indul: 9.30.
Javasolta, hogy a 1-2. pont szerinti változásról, valamint a 3. pontban szereplő változásról külön-külön
szavazzanak.
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A képviselő-testület a 1-2 pont szerinti menetrend változást 15 igen szavazattal támogatta : [Babos
László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés
János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, ]

A Képviselő-testület a 3. pont szerinti menetrend változást 2 igen szavazattal, 9 nem szavazattal és 4
tartózkodás mellett elutasította: [Babos László tartózkodás, Béres János tartózkodás, Czibulka György nem, Csányi
István nem, Gellai Józsefné nem, Hangya Lajosné nem, Illés János nem, Izsó Csaba nem, Jakus Imre nem, Dr. Kovács Béla
tartózkodás, Lehóczkiné Timár Irén nem, Dr. Palya József nem, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
tartózkodás, ]

A szavazás eredményére figyelemmel Csányi István alpolgármester kihirdette az alábbi határozatot:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
265/2008. (VI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Mobilbusz Közlekedési Kft kérelmének helyt ad, a
menetrend módosítását jóváhagyja a következők szerint:
1. hétköznap Déryné indulás: 7.20 helyett 7. 15
2. hétköznap Déryné indulás 17.20 helyett 16.40
Határidő: azonnal
21. Napirendi pont
A Városi Sportcsarnok karbantartására elírt feladatok végrehajtásának ellenőrzése. Beszámoló
az Ifjúsági és Sporttábor beruházási munkáinak ÉMI ellenőrzéséről. Tájékoztatás a Városi
Sportcsarnok valamint az Ifjúsági és Sporttábor üzemeltetése során keletkezett
közműtartozásokról
Csányi István alpolgármester felkérte Izsó Csaba bizottsági elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a Sportcsarnokot üzemeltető Gyoma-Gyöngye Kft 2008. június
10. napjáig kapott haladékot arra, hogy a hivatal által végzett ellenőrzés során megállapított
hiányosságokat megszüntesse. A visszaellenőrzés a hivatal részéről megtörtént és megállapításra
került, hogy a hiányosságok túlnyomó része megszüntetésre került.
Alapvetően megállapításra került, hogy a Kft üzemeltetésével gondok vannak, mind a Sportcsarnok,
mind pedig az Ifjúsági tábor vonatkozásában. A sportcsarnok üzemeltetésénél felmerültek bizonyos
köztartozások, a Dégáz a Vízművek és az Áramszolgáltató felé. A tartozások kiegyenlítéséről nincs
információ. Addig, amíg a Kft. a bérleti szerződés szerint teljesít, nem kerül sor annak felbontására.
Babos László képviselő aziránt érdeklődött, hogy a Kft ezen problémái átmeneti problémák, vagy
tartósan probléma lesz a következő időszakban.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, a gázóra visszaszerelésre került, a többi tartozás
kiegyenlítéséről nincs információja a hivatalnak. A tartozás miatt, ha a mérőóra leszerelésre kerül, az
súlyos szerződésszegésnek minősül, az önkormányzat felszólítja az üzemeltetőt, hogy 8 napon belül a
tartozásokat rendezze, ellenkező esetben, ha a közművek hiánya miatt a létesítmény nem
üzemeltethető az önkormányzat élhet a szerződés felmondásával.
Csányi István alpolgármester további hozzászólás hiányában felkérte a Jegyző urat a határozati
javaslat ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző felolvasta a 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, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, ]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
266/2008. (VI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Városi Sportcsarnok állagmegóvásával
kapcsolatban végzett feladatok, tisztasági takarítás illetve a karbantartás állapotáról 2008. 08.án végrehajtott ellenőrzés megállapított hiányosságainak megszüntetésének teljesítését a 2008.
június 10.-i jegyzőkönyvben leírtak szerint elfogadja.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete hivatkozással az Építésügyi Minőségellenőrző
Innovációs KHT. Szegedi Minőségellenőrző Állomás által készített szakértői véleményre a
Gyomaendrőd, Vidovszky Béla u. 11. szám alatti ifjúsági és sport táborban a Gyoma –
Gyöngye Kft. által végrehajtott beruházásokat bruttó 28.300 eFt összértéken elfogadja.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete tudomásul veszi a Városi Sportcsarnok, valamint az
Ifjúsági és Sporttábort üzemeltető Gyoma – Gyöngye Kft. felé tett intézkedéseket a
létesítményekben keletkezett közműtartozások rendezése érdekében.
Határidő: 2008. július 31.
Felelős: Várfi András polgármester
22. Napirendi pont
Bentlakásos intézmények korszerűsítése – TIOP pályázat
Csányi István alpolgármester felkérte Vass Ignác bizottság elnököt ismertesse az előterjesztés
lényegét.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, a Térségi Szociális Gondozási Központ nyújtana be pályázatot
a bentlakásos intézmény által nyújtott szolgáltatások körének bővítésére. A támogatás mértéke
minimum 20 millió, maximum 200 millió Ft lehet, mely a projekt elszámolható összes költségének
legfeljebb 94 %-a. Tehát összesen 6 % önerőt kell biztosítani. A pályázat elnyerése esetén a
Gondozási Központ a Blaha u. 2-6.sz. alatti épülete kerülne fejlesztésre.
A bizottság nevében javasolta a képviselő-testületnek támogassák a pályázat előkészítését.
Csányi István alpolgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a határozati
javaslatról.
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, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, ]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
267/2008. (VI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja, hogy a Térségi Szociális Gondozási
Központ pályázatot készítsen elő a Térségi Szociális Gondozási Központ Blaha u. 2-6. sz alatti
épületének fejlesztése érdekében.
Határidő: azonnal
23. Napirendi pont
Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése – DAOP pályázat
Csányi István alpolgármester elmondta, a pályázati kiírás „A” komponens keretei között lehetőség
van a Térségi Szociális Gondozási Központban működő fogyatékossággal élők szociális alapellátását
biztosító infrastruktúra fejlesztésére. A beruházás megvalósításának műszaki tartalmát Novodomszki
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Pál építésztervező készíti el, amely a Magtárlaposi úton található, régóta használaton kívüli épület
felújítására irányulna.
Kérdésként vetette fel, hogy a helyi építésztervezők közül miért nem lehet valakit megbízni a tervek
elkészítésével. Itt van például Nagyné Perjési Anikó, aki nagyszerű tervező, megfelelően felszerelt
irodával. Miért kell vidéki tervezőt megbíznunk.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, korábban a gondozási központ összes épülete
átalakításának terveit Novodomszki Pál tervezte, a városban megfelelő hagyományokkal rendelkezik,
Békés megyei tervező. Az eddig elvégzett munkák színvonala, és a gyakorlata megfelelő garanciát
jelent arra, hogy olyan terveket készít az önkormányzat számára, ami alapján a pályázatot érdemben
be tudják nyújtani.
Tájékoztatásként elmondta, hogy a pályázat benyújtását az Intézményi Társulás támogatta, melyet
önkormányzatunknak meg kell erősíteni, mert, mint gesztor a saját forrást a költségvetésből nekünk
kell biztosítani.
Csányi István alpolgármester amellett, hogy tiszteli Novodomszki úr munkáját, úgy vélte, hogy a
helyi építésztervezőt is be kellene vonni az ilyen tervek készítésébe.
Kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket támogassák a pályázat benyújtását a határozati
javaslatban leírtak szerint.
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, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, ]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
268/2008. (VI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata támogatja, hogy a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya
Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
- Gyomaendrőd Város Önkormányzatának gesztorságával pályázatot nyújtson
be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Dél-alföldi Regionális Operatív
Program keretében a szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapéllátások
és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése című pályázati felhívás „A”
komponense alapján, „Infrastrukturális fejlesztések a fogyatékkal élők nappali
ellátása érdekében” címmel, a Térségi Szociális Gondozási Központ szociális
alapszolgáltatásaihoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése érdekében.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint gesztor a saját forrást, a beruházás
költségeinek 10%-át, 5.271.657 Ft-ot a 2008. évi költségvetéséből biztosítja.
A beruházás költsége (100%):
52.716.566 Ft
Igényelt támogatás (90%):
47.444.909 Ft
Saját erő (10%):
5.271.657 Ft
Az Intézményi Társulás felhatalmazza Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
polgármesterét a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2008. augusztus 15.
Felelős:
Várfi András polgármester
24. Napirendi pont
Víz Keretirányelvek
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, az előterjesztés lényege, hogy Önkormányzatunk a 2007.
december 22-én megjelent, a Vízügyi és Környezetvédelmi Központ Igazgatósága (Budapest) által
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közé tett: „Magyarország jelentős vízgazdálkodási kérdései” tárgyú dokumentum megismerését
követően elhatározta, hogy a felkínált észrevételezési lehetőséggel élni kíván. A vitaanyagra
észrevétel, vélemény megtételére Várfi András polgármester hatalmaznák fel. A vitaanyag négy nagy
területről szól: Duna, Tisza, Dráva és a Balaton. Ezek vízgyűjtőjének, természetföldrajzi és
vízgazdálkodási kérdéseiben kell a szükséges észrevételeket megtenni.
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatásként elmondta, az anyagot a Békés- Plánum Kft – Dr. Goda
Péter – fogja elkészíteni, akik az augusztusi bizottsági ülésen részletes tájékoztatást adnak majd a
vízügyi keretirányelvekről, és azok térséget érintő vonzatairól.
Csányi István alpolgármester további 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, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, ]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
269/2008. (VI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhatalmazza Várfi András Polgármester urat, hogy a
„Magyarország jelentős vízgazdálkodási kérdéseiről „ c. vitaanyaggal kapcsolatban
észrevételt, nyilatkozatot tegyen.
Határidő: azonnal
25. Napirendi pont
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása, valamint a Kistérségi Iroda Alapító okiratának
módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyző ismertette az alapító okirat módosításának lényegét, amely szerint az
intézmény székhelye a továbbiakban, mint a társulás telephelye kerül meghatározásra (Szarvas,
Kossuth u. 19. ).
Csányi István alpolgármester felkérte a képviselőket fogadják el az alapító okirat módosítását az
előterjesztésnek megfelelően.
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, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, ]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
270/2008. (VI. 26.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Alapító Okiratának módosítását.
II.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Kistérségi Irodája Alapító Okiratának módosítását
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező
dokumentumok aláírására.
Határidő:

azonnal
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26. Napirendi pont
Tájékoztató a Körös-szögi Kistérségi Társulás 2008. I. félévi munkájáról
Csányi István alpolgármester elmondta, a tájékoztató részletezi az I. félévben megtartott társulási
ülések napirendi pontjait, illetve a benyújtott pályázatok alakulását.
A tájékoztatót a véleményező bizottságok megtárgyalták és javasolták annak határozati javaslat
szerinti elfogadását.
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, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, ]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
271/2008. (VI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Körös-szögi Kistérség Társulás 2008. I.
félévi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
27. Napirendi pont
A Kisebbségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, az Állami Számvevőszék javaslatot tett a kisebbségi
önkormányzatok és a települési önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás
módosításra, aminek lényege, hogy a FEUVE szabályzatot, mely a folyamatba épített előzetes és
utólagos vezetői ellenőrzésre vonatkozik, be kell illeszteni az együttműködési szabályzatba, ki kell
terjeszteni a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodására.
Csányi István alpolgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslat
elfogadására.
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, Illés
János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, ]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
272/2008. (VI. 26.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város
Önkormányzata és Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata között létrejött
együttműködési megállapodást a belső ellenőrzés során feltárt hiányosság megszűntetése
céljából a FEUVE előírásaira vonatkozóan az alábbiakban egészíti ki:
„Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata, mint részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés gyakorlati
megvalósítása során a „Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalára és részben önállóan
gazdálkodó intézményeire vonatkozó FEUVE szabályzat” előírásait köteles alkalmazni.”
2./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város
Önkormányzata és Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata között létrejött
együttműködési megállapodást a belső ellenőrzés során feltárt hiányosság megszűntetése
céljából a FEUVE előírásaira vonatkozóan az alábbiakban egészíti ki:
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„Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata, mint részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés gyakorlati
megvalósítása során a „Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalára és részben önállóan
gazdálkodó intézményeire vonatkozó FEUVE szabályzat” előírásait köteles alkalmazni.”
Határidő: azonnal
28. Napirendi pont
Endrődi Közösségi Ház lábazat felújítása
Csányi István alpolgármester tájékoztatásként elmondta, a Közösségi Ház Blaha utcai részén a
lábazat nagyon rossz állapotban van, nincs vakolat rajta a téglalábazat is hiányos, és nincs
ablakpárkány. A munka elvégzése az önkormányzat, mint tulajdonos feladata. A Gyomaszolg Ipari
Park Kft-től kért árajánlat szerint az építési munkák költsége 492.971 Ft. Ennek fedezetérül a 2007.
évi szabad pénzmaradványt jelölhetnék ki.
Megkérdezte a képviselőket van e kérdés, hozzászólás.
Hozzászólás hiányában felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző felolvasta az előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület a javaslattal, egyhangú 15 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, ]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
273/2008. (VI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd város Képviselő-testülete az Endrődi Közösségi Ház lábazat helyreállítási
munkáinak elvégzését szükségesnek tartja, fedezetére a 2007. évi szabad pénzmaradványból
jelöli ki a 492.971,- Ft-ot.
Határidő:2008. augusztus 31.
Felelős: Várfi András polgármester
29. Napirendi pont
Tájékoztatás az önkormányzat tulajdonát képező külterületi ingatlanok nyílt árverésen történt
értékesítés eredményéről
Csányi István alpolgármester előljáróban elmondta, az előterjesztésben felsorolt ingatlanok már
többször meg lettek hirdetve, kisebb-nagyobb sikerrel. Egyre kevesebb az érdeklődő, az értékesebb
földek már elkeltek, a megmaradtak már olyanok, ami csak véletlenül kellhet valakinek. Célszerűbb
lenne a város internetes honlapján közzé tenni, azon keresztül hirdetni.
Megkérdezte van e kérdés a tájékoztatóval kapcsolatban.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a véleményező bizottságoknak az volt a javaslata, hogy
tekintettel a legutóbbi árverés eredménytelenségére nem javasolják a további hirdetést, javasolják
felhatalmazni a polgármestert, hogy ezeket az ingatlanokat bérbeadás útján hasznosítsa.
Izsó Csaba bizottsági elnök felvetette, nem lehetne e más módon hasznot húzni ezekből az
ingatlanokból, úgy, hogy az önkormányzatnak is bevétele származzon. Valamilyen növénytermesztési
technológiát megvalósítani. Országos program indult arra, hogy tartós munkanélkülieket lehet
foglalkoztatni mezőgazdasági tevékenységre, amiből az önkormányzatnak is bevétele származna.
Megoldható lenne e ez ebben az esetben?
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Dr. Csorba Csaba jegyző a felvetésre reagálva elmondta, részben megoldható, ahhoz azonban, hogy
a szociális földprogrammal érdemben lehessen foglalkozni sok más egyéb feltétel szükséges. Ezek a
földek erre nem alkalmasak, egyrészt mert nem összefüggő, hanem szórvány területek, másrészt a
minőségük és a megközelítésük miatt. Ezért sem keltek el az árverésen. Polgármester úrnak az volt a
javaslata, hogy a vadásztársaságoknak fel kellene ajánlani vadföldek céljára, ami által segítenék a
vadásztársaságok munkáját és bizonyos bevételhez is jutna az önkormányzat. Amennyiben ez sem
valósul meg, akkor kellene a képviselő-testületnek visszatérni a más módon való hasznosítás
kérdésére, hiszen a tulajdonosnak kötelessége gondoskodni a föld állagmegóvásáról.
Dr. Kovács Béla képviselő jó megoldásnak tartaná a vadföldekként történő hasznosítást.
Illés János képviselő felhívta a képviselők figyelmét, hogy a Pénzügyi bizottságon az a döntés
született, hogy még egyszer meghirdetik az árverést. Ezzel a döntéssel ellentétes a beterjesztett
határozati javaslat, amely szerint nem hirdetik tovább.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a bizottsági ülést követően került módosításra a határozati
javaslat, azért mert érdeklődő sem volt az ingatlanok után, ezért nincs értelme újabb árverés időpontját
kitűzni. Természetesen, ha még is úgy dönt a testület minden további nélkül meg lehet hirdetni.
Egyéb hozzászólás, vélemény hiányában Csányi István felkérte a képviselőket, hogy döntsenek a
határozati javaslatról, amely szerint a felsorolt külterületi ingatlanokat nem hirdetik tovább nyílt
árverésen, felhatalmazzák a Polgármestert, hogy azokat bérbeadás útján hasznosítsa.
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, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, ]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
274/2008. (VI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az alábbiakban felsorolt tulajdonában lévő
külterületi ingatlanokat nem hirdeti értékesítésre nyílt árverésen a továbbiakban:
Helyrajzi
szám
8141
8652
8709/5
8801
8861
8862
8863
8864
9040
9186
10074
10080
13444
13473/3
13510
13549
13743
13845
14008/2

Terület nagysága ( m2 ), egyéb megjegyzés
1629 m2, szántó, 6,79 AK Öregszölő
3290 m2, szántó, 7,44 AK Öregszölő (1857/3290)
1406 m2, kert, 3,67 AK, Öregszölő
1637 m2, gyep, 1,42 AK, Bónom-zug nem vízparti, a terep egyenetlen nagy
mélyedés található rajta
1859 m2, szántó, 2,27 AK, Bónom-zug nem vízparti, bányaszolgalmi joggal
terhelt
1859 m2, szántó, 2,27 AK, Bónom-zug nem vízparti
1715 m2, szántó, 2,09 AK, Bónom-zug nem vízparti
1715 m2, szántó, 2,09 AK, Bónom-zug nem vízparti, bányaszolgalmi joggal
terhelt a kút fúráspontjától 50 –es körzetben
2021 m2, szántó, 6,85 AK, Bónom-zug nem vízparti
2438 m2, szántó, 5,51 AK, Harcsás-zug nem vízparti
1298 m2, kert, 3,39 AK, Endrődi temetőhöz közel (2/8 )
6546 m2, szántó, 14,79 AK, Endrődi temetőhöz közel
2216 m2, szántó, 5,01 AK, Újkertsor
3420 m2, szántó, 7,73 AK, Újkertsor
3244 m2, szántó, 7,33 AK, Újkertsor
2129 m2, szántó, 4,81 AK, Újkertsor ( 6/600 )
223 m2, kert, 0,58 AK, Újkertsor (76/200)
2928 m2, szántó, 9,93 AK, Csepüskert
266 m2, kert, 0,69 AK, Pocoskert
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15057/4
15060/3
15060/52
15632
15653
0296/12
01278/5
01339/13
01482/2
02155/4
02229/9
02253/13
02289/2
02291/1
02299/13
02356/30
02732/9

836 m2, kert, 2,18 AK, vízügyi szolgalmi jog, Baltás
2268 m2, szántó, 2,77 AK, Bónom-zughoz közel
7093 m2, szántó, 8,65 AK, Bónom-zughoz közel
807 m2, kert, 2,11 AK, Dan-zug nem vízparti
915 m2, kert, 2,39 AK, Dan-zug nem vízparti
2786 m2, szántó, 11,99 AK, Mezőberényi úthoz közel, (1/3)
5754 m2, szántó, 10,01 AK, Póhalom (3/6)
9840 m2, udvar, Póhalom volt Tsz. központ
5755 m2, szántó, 7,02 AK, Csudaballához közel
4316 m2, szántó, 19,51 AK, Polyákhalom
2381 m2, gyep, 3,71 AK, Soczó-zughoz közel
4140 m2, szántó, 9,03 AK, Décs-páskum
5440 m2, gyep, 8,49 AK, Décs-páskum szarvasi határ
9014 m2, gyep, 7,84 AK, Décs-páskum szarvasi határ
2 ha 7532 m2, szántó, 47,91 AK, Fazekas-zughoz közel
1319 m2, lakóház, udvar, Kocsorhegy volt általános iskola, az épület lebontva
3290 m2, gyep, 2,86 AK, Simai-zug

Gyomaendrőd Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a fent felsorolt
külterületi ingatlanokat bérbeadás útján hasznosítsa.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
30. Napirendi pont
Tájékoztató a belvízrendezési munkákról és tervekről
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a belvízrendezési projekt megvalósulása lehetővé teszi majd,
hogy a város belterületén képződő bel és csapadékvizet kivezessék a településről. Az I. ütem már
átadásra került, a II. ütem jelenleg folyamatban van, míg további ütemek vannak előkészítés alatt. Az
összesen hét ütem megvalósulása esetén a város teljesen védett lenne egy ilyen irányú természeti
katasztrófával szemben.
Dr. Csorba Csaba jegyző kiegészítésként elmondta, hogy ez idáig 200 millió Ft értékű projekt
megvalósulása van folyamatban, illetve megvalósult. Továbbá ebben a ciklusban megtörtént a három
holtág összekötése, a Rév-zugi szivattyú üzembe helyezése, és nagy valószínűséggel a 85 méter
tengerszint feletti pályázaton is esélyünk van a nyerésre, aminek a beruházási értéke 150 millió Ft.
Ezzel együtt ebben a ciklusban az önkormányzat a belvízelvezető rendszer fejlesztésére 370 millió Ft
körüli összeget fordít, ami a település biztonságához nagymértékben hozzájárul.
Csányi István alpolgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a tájékoztató
elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, ]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
275/2008. (VI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a belvízrendezési munkákról és tervekről
szóló tájékoztatást.
Határidő: azonnal
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31. Napirendi pont
DAOP-4.1.3. B pályázat benyújtása az endrődi Deák F. utcai tornaterem fejlesztése érdekében
Csányi István alpolgármester ismertette az előterjesztés lényegét, amely szerint a tornaterem bérlője a
Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Bt pályázatot nyújtana be az épület fejlesztésére, viszont
a pályázati kiírás szerint erre ő nem jogosult, csak az önkormányzatok pályázhatnak. A pályázat
benyújtása esetén a bérlő vállalja a projekt lebonyolításával járó teendőket, illetve biztosítja a
megvalósításhoz szükséges saját forrást. A pályázat benyújtásának előfeltételeként szükséges, hogy az
Önkormányzat és a Betéti Társaság együttműködési megállapodást kössön a pályázat benyújtásáról, a
saját erő biztosításáról és a létesítmény üzemeltetéséről. A fejlesztés megvalósulása esetén az épület
megmaradna eredeti funkciójában, egyben bővülne a szolgáltatás különböző – elsősorban sport célú szabadidős tevékenységekkel.
A maga részéről javasolta a pályázat benyújtásának támogatását.
Hozzászólás hiányában felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző felolvasta az előterjesztett 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, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, ]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
276/2008. (VI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató
Nonprofit Bt azon szándékát, hogy a Deák Ferenc utcai tornaterem felújítása érdekében
pályázatot készítsen elő. A Képviselő-testület megbízza Várfi András polgármestert, hogy a
fejlesztés megvalósítására pályázatot nyújtson be, valamint kössön együttműködési
megállapodást a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Betéti Társasággal a pályázat
benyújtására, saját erő biztosítására, valamint a létesítmény üzemeltetésére vonatkozóan.
Határidő: azonnal
32. Napirendi pont
Szabó Istvánné Óvodai Oktató Kht. a DAOP-2008 4.1.3. C.D Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése c. pályázatot
benyújtásához szükséges bérleti szerződés jóváhagyása
Csányi István alpolgármester elmondta, a testület a legutóbbi ülésén hozott döntésében hozzájárulását
adta ahhoz, hogy Szabó Istvánné Óvodai Oktató Kht. bölcsődét létesítsen az önkormányzat tulajdonát
képező Selyem u. 101. sz. alatti ingatlanon. A pályázathoz a pályázónak mellékelni kell az
önkormányzattal kötött határozott időre szóló –minimum 10 évre – bérleti szerződést.
A bérleti szerződés elkészült, azt a hivatal jogi képviselője jóváhagyta. A pályázat benyújtási
határideje miatt a bérleti szerződés a felek által aláírásra került.
Javasolta a képviselőknek a bérleti szerződés jóváhagyását.
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, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, ]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
277/2008. (VI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja Gyomaendrőd Város Önkormányzat
és Szabó Istvánné Óvodai Oktató Kht. között létrejött, a DAOP-2008 4.1.3. C.D Szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése c.
pályázati eljáráshoz benyújtott alábbi bérleti szerződést.
Bérleti szerződés
Mely létre jött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.,
adószáma: 15346614-2-04, képviseli: Várfi András polgármester mint bérbe adó;
Másrészről Szabó Istvánné Óvodai Oktató Közhasznú Társaság (lakcím/székhely) 5502
Gyomaendrőd, Sugár u. 53/1., adószám: 21904428-2-04, Cégj. sz.: 04-14-000053 képviseletében
Szabó Istvánné vezető, mint bérlő az alábbi feltételek mellett:
Szerződés előzménye: Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 247/2008.(V.29.) Gye. Kt.
határozata alapján hozzájárult, hogy 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 bölcsödét létesítsen a
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonát képező 5807/4 hrsz.-ú, természetben Gyomaendrőd,
Selyem u. 101. szám alatti ingatlanon.
1. Bérlő az 5807/4 hrsz-ú, természetben a Gyomaendrőd, Selyem u. 101. szám alatti ingatlant a rajta
lévő építményekkel a 2004. július 30.-án kelt bérleti szerződés alapján óvodai szolgáltatás
tevékenység céljából bérli.
2. Jelen bérleti szerződés tárgya: a Szabó Istvánné Óvodai Oktató Kht. által a DAOP-2008 4.1.3. C.D
Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komoplex-, valamint bölcsődék önálló
fejlesztése c. nyertes pályázat útján megvalósuló új bölcsőde felülépítmény bérlete.
3. A bérleti szerződés időtartama: jelen bérleti szerződés aláírásnak napjától számított 10 év.
4. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy pályázatot nyújt be a DAOP-2008 4.1.3. C.D Szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komoplex-, valamint bölcsődék önálló
fejlesztése c. pályázati felhívás alapján, hogy új bölcsödét létesítsen a Gyomaendrőd Város
Önkormányzata tulajdonát képező 5807/4 hrsz.-ú, természetben Gyomaendrőd, Selyem u. 101.
szám alatti ingatlanon. A pályázati önerőt ( 10 % ) a bérlő vállalja.
5. A DAOP-2008 4.1.3. C.D Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-,
valamint bölcsődék önálló fejlesztése c. pályázat keretében az új bölcsőde létesítéséhez szükséges
építési engedély, használatbavételi engedély, a működtetés feltételeinek biztosítása kizárólag a
bérlő kötelezettsége és felelőssége a pályázattal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésével együtt.
6. Bérlő a bölcsőde beruházáson túli beruházást és fejlesztési munkákat a bérbe adó előzetes írásos
engedélyével végezhet.
7. A bérlő által az 5807/4 hrsz.-ú ingatlanon megvalósított bölcsőde épület építésével a bérlő
tulajdonjogot nem szerez, illetve közös tulajdon nem keletkezik.
8. Bérbeadó tekintettel a bérlő által megvalósított 2. pontban részletezett nyertes pályázati eljárás
eredményeként megvalósított bölcsőde épület beruházásra külön bérleti díjat nem állapít meg a
jogviszony időtartamára.
9. A bérlő a használatában lévő vagyont jó gazda módjára köteles használni, köteles a vagyon
állagát, és értékét megóvni.
10. A jelen szerződés alapján fennálló jogviszonynak megfelelően a bérlő a 2. pontban leírt pályázati
felhívásban leírt tevékenységre, bölcsődei szolgáltatás biztosítására használhatja a bölcsőde
felülépítményt. A bérlő a bölcsőde felülépítményt csak rendeltetésének megfelelően használhatja.
11. A bérlő köteles viselni az ingatlan használatával járó költségeket, közüzemi díjakat. Amennyiben a
közüzemi szolgáltatásokat, a szolgáltatást végzők a bérlő hibájából adódóan szüneteltetik, vagy
megszüntetik, az említett szolgáltatások újraindításának költségei a bérlőt terhelik.
12. A bérlőt megilleti a birtoklási, használati és hasznosítási jog, de nem illeti meg a bölcsőde
felülépítmény feletti rendelkezési jog. Ennek megfelelően a bölcsőde felülépítményt nem
idegenítheti el, és nem terhelheti meg.
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13. A bérlő speciális kötelezettsége, hogy a jogviszony során a bölcsőde felülépítmény belső felújítási
és a karbantartási munkálatokat a bérlő köteles elvégezni a bérbe adó egyidejű írásbeli/szóbeli
tájokoztatása mellett. A munkálatok elvégzésének költségei a bérlőt terhelik.
14. A bérlő köteles a bérbe vett vagyon használatából, működtetéséből származó bevételeit, illetve
közvetlen költségeit és ráfordításait nyilvántartani. Erről a szerződéskötést követő évtől kezdve
minden évben a bérbe adónak beszámolni.
15. A bérbe adót indokolt esetben a bérbe adott bölcsőde felülépítmény, helység(ek) állagának
megóvása érdekében megilleti az a jog, hogy rendkívüli beszámolót kérjen, melynek keretében a
bérlő tájékoztatót ad a vagyon állagáról, állagsérelem esetén annak elhárítási, vagy megelőzéséről
a használó köteles gondoskodni.
16. A szerződés megszűnik:
16.1. a szerződés határozott idejének lejártával,
16.2. felmondással.
17. A szerződést a bérbe adó az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8 munkanapon belül
felmondhatja, ha
17.1. a bérlő a rendelkezésére bocsátott bölcsőde felülépítményben nem az ingyenes használatra
jogosító tevékenységet végzi
17.2. a bérlő a 11. pontban meghatározott költségeket nem fizeti meg,
17.3. a bérlő a szerződésben vállalt, vagy a jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét nem
teljesíti,
17.4. a bérlő a bérelt bölcsőde felülépítményt rendeltetés ellenesen használja vagy nem a jó gazda
gondosságával bánik a bérbe adott ingatlannal.
18. A szerződést a bérlő 8 munkanapon belül írásban mondhatja fel. Ekkor semmilyen nemű
megtérítési kötelezettsége nincs a bérbe adónak.
19. A szerződés megszűnésekor szerződő felek a megvalósított bölcsőde felülépítmény bérlőt terhelő
10 %-os önerőnek megfelelő igazolt beruházási kiadásairól külön megállapodásban elszámolnak
egymással.
20. A felek között felmerülő vitát a felek elsősorban kölcsönös egyességgel igyekszenek rendezni.
21. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben, a 14/2003. KT
rendeletben, valamint az önkormányzatok vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
jogszabályokba foglalt előírásokat alkalmazzák.
Kelt: Gyomaendrőd, 2008. június hó ……-n
………………………………………..
Bérbe adó

………………………………………..
Bérlő

Határidő: 2008. június 26.
Felelős: Várfi András polgármester
33. Napirendi pont
Külterületi holtágak rehabilitációja érdekében benyújtott pályázat költségvetésének módosítása
Csányi István alpolgármester elmondta, a benyújtott pályázatunkat illetően a Közreműködő Szervezet
kérte, hogy a pályázati kitöltőprogram hibájából adódóan a program költségeit ezer Ft-ban adjuk meg,
ugyanakkor a kerekítés során a támogatási összeget lefelé, míg a vállalt önerőt felfelé kell kerekíteni.
A kerekítés elvégzésével a korábbi forrásösszetétel megváltozik, a Képviselő testület által korábban
vállalt saját erő 819 Ft-tal növekedett. A megváltozott költségvetés következtében szükségessé válik,
hogy a Képviselő-testület új határozatot hozzon, melyben vállalt saját erőként 87 560 000 Ft-ot jelöl
meg.
Felkérte a képviselőket a fentieknek megfelelően hozzák meg döntésüket.
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, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla tartózkodás, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, ]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
278/2008. (VI. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Külterületi holtágak rehabilitációja érdekében
megvalósítandó beruházás forrásösszetételét az alábbiakban határozza meg:
Beruházás összköltsége:
Igényelt támogatás (90%):
Saját erő (10%):

875 592 000 Ft
788 032 000 Ft
87 560 000 Ft

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 87.560.000,-Ft összegű saját
erőt költségvetéséből biztosítja, melynek fedezetéül a kötvényt jelöli meg.
Határidő: azonnal
További írásos napirendi pont nem volt, Csányi István megkérdezte a képviselőket, jelenlévőket van e
bejelenteni valójuk.
Illés János képviselő hozzászólásában a Hősök útja közterület elnevezésével kapcsolatos testületi
döntésre utalt vissza, amely szerint a közterület Hősök Emlékútjára történő elnevezését leszavazták a
kiküldött kérdőívek, a lakosság döntése alapján. Kérdése volt jegyző úr felé, hogy létezik e olyan
tanácsi határozat, melyben a Hősök Emlékútja megváltozott Hősök útja elnevezésre. Amennyiben
igen, úgy elfogadja a testület döntését, viszont ha nem akkor a Hősök Emlékútja az eredeti elnevezés,
kéri azt visszaállítani.
Csányi István alpolgármester, mint valamikori Hősök Emlékúti lakos nem tud arról, hogy miért lett
ez Hősök útja. A családjától a házat, mint Hősök Emlékútja 42. sz. sajátították ki 1966-ban.
Dr. Csorba Csaba jegyző nem tudott választ adni Illés képviselő úr kérdésére. Ha van tanácsi
határozat erre, akkor az a levéltárban fellelhető. A hivatal meg fogja keresni a levéltárat, hogy
szolgáltasson adatot erre, melyről tájékoztatni fogják a testületet.
Jakus Imre képviselő tisztázni kívánta, hogy nem a képviselő-testület szavazta le a közterület
elnevezést, hanem az utca lakóinak véleménye alapján, azok igénytelensége miatt hiúsult meg.
Illés János képviselő hangsúlyozta, a múltunkkal, a hagyományainkkal foglalkozni kell, ápolni kell. A
maga részéről nem akar e téma fölött csak úgy elmenni, addig, amíg ki nem derül az igazság.
Babos László képviselő egyetértett Illés úr felvetésével. Nem csak ennek az egy utcának az
elnevezésével van gond, hanem más utcanevekkel is. Például Kossuth utat írunk mindenhová, mikor
Kossuth Lajos utcáról van szó. Előbb –utóbb a közterület elnevezésekbe rendet kell tenni, legyünk
igényesek önmagunkkal szemben.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a Kossuth Lajos utca az Kossuth Lajos utcaként szerepel a
címnyilvántartásba. Az valóban érdekes kérdés, hogy a Hősök Emlékútjából mi miatt, és mikor lett
Hősök útja. A címnyilvántartás a Hősök útját tartalmazza.
Vass Ignác bizottsági elnök, mint az érintett lakókörzet képviselője visszautasította Jakus képviselő úr
azon kijelentését, hogy a lakosság igénytelensége miatt hiúsult meg az új elnevezés. A lakókat inkább
az adminisztrációs procedúra tartotta vissza, ami a változással jár. 1950 óta lakik itt, emlékezetében is
a Hősök Emlékútja áll, de nyilván azért lett ebből Hősök útja mert az ott lakók csak így emlegetik,
hogy a Hősök úton laknak. Amennyiben még is azt akarjuk, hogy Hősök Emlékútja legyen újra meg
kell kérdezni a lakosokat, nem tehetünk azon döntésünkkel szemben, amit a lakosság véleménye
alapján hoztunk.
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Izsó Csaba bizottsági elnök a lomtalanítással kapcsolatban tett bejelentést, amely szerint lakossági
igény alapján július 19-20 napjára terveznek egy olyan lomtalanítást, amikor minden állampolgár saját
maga által szervezett módon kiviheti a háztartásában összegyűjtött lomot a Remondis Kft.
telephelyére, ahol azt ingyenesen befogadják. Az önkormányzat a korábbi évekhez hasonló
lomtalanítást nem végez.
Illés János képviselő a közterület elnevezéssel kapcsolatos hozzászólások nem mindegyikével értett
egyet. A Hősök út ugyanis nem egy név, ahhoz nagyon sok halott ember neve tartozik. Ezért, ha azt
valaki egyszer Hősök Emlékútjának nevezte el, és valaki feledékenységből nem írja le a teljes nevet,
nem vonja maga után azt, hogy újra meg kell kérdezni a lakosságot. Nem kell megkérdezni, hanem azt
a pontot kell megkeresni, ahol a törvény ezt kimondta. Így mindenkinek el kell kezdeni azt írni, hogy
Hősök Emlékútja, a lakcímeket pedig fokozatosan átírni. Ennyivel tartozunk a múltnak, ezeknek az
embereknek. A Hősök útján a hárfasort az első nyomdász telepítette. A turizmusnak is szüksége van
arra, hogy ez Hősök Emlékútja legyen, a város fejlesztésének is olyan irányba kell menni. Nem
kellene ezt a dolgot elbagatelizálni. Mint ahogy van Kner Emlékterünk, legyen egy Hősök Emlékútja
is a városnak. Továbbra is kitartott azon elhatározása mellett, hogy az utca kapja vissza az eredeti
nevét.
Rácz Imre képviselő véleménye szerint kérdezzék meg Dr. Kovács Béla képviselő úr, történész
véleményét erről.
Dr. Kovács Béla képviselő meglátása szerint nem lehet diktatórikus módon rákényszeríteni az utca
lakóira azt, amit nem akarnak. Amennyiben Illés úr kitart az álláspontja mellett, úgy lakossági fórumot
kell összehívni a körzeti képviselőknek és ott szembesülni a lakosság véleményével. Amennyiben
azok többsége kitart a korábbi véleményük mellett, úgy azt el kell fogadni.
Illés János képviselő meg kívánta jegyezni, hogy 1972-ben látott egy olyan borítékot, amin Hősök
Emlékútja szerepelt címzésnek. 1960-1970-es évekig biztos, hogy ez volt az utca neve. Áll az utca
lakóinak véleménye elé.
Rácz Imre képviselő javasolta, hogy Dr. Kovács Béla képviselő urat bízzák meg a kutatással, aminek
eredményéről majd számoljon be a testületnek.
Gellai Józsefné képviselő véleménye szerint 1965-ben a járások megszűnése körül kell keresni, 1962ben még biztos, hogy Hősök Emlékútja volt.
Egyéb bejelentés, hozzászólás nem hangzott el, Csányi István alpolgármester megköszönte az
érdeklődők részvételét, és a nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.

Várfi András
polgármester

Csányi István
alpolgármester

Hangya Lajosné
hitelesítő

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Szabó Balázsné
hitelesítő
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