Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
17/2008.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2008. július 7-i rendkívüli 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, Dr. Kovács Béla, Lehóczkiné Timár Irén,
Putnoki László, Rácz Imre és Vass Ignác képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző
Havelda Jánosné, Liszkainé Nagy Mária, Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tímárné
Binges Irén és Uhrin Zoltánné osztályvezetők
Dr. Sasvári Anna ügyvédnő,
Cséffai János könyvvizsgáló,
Tárgyalási joggal az egyes napirendi pont megtárgyalásában érintett
meghívottak,
A helyi sajtó képviselői,
Hoffmanné Szabó Gabriella jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a mai napra összehívott rendkívüli képviselő-testületi ülésen
megjelent képviselőket, a Jegyző urat és a meghívottakat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes,
a 17 fős testületből jelen volt 14 fő. Jakus Imre képviselő jelezte, hogy később érkezik, Dr. Palya
József képviselő úr orvosi helyettesítést végez, ezért nem tud az ülésen részt venni. Szabó Balázsné
képviselő egyéb elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni. Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Babos
László és Putnoki László képviselőket.
Javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a meghívóban feltüntetett sorrendben javasolt elfogadni.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 14 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, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László
igen, Rácz Imre igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
285/2008. (VII. 7.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Intézményi konyhák közbeszerzési ajánlattételi dokumentációja
2. Beszámoló az Idegenforgalmi Alap maradványösszegére benyújtott pályázatok elbírálásáról,
alapítvány részére támogatás megállapítása
3. Tulajdonosi hitel a Gyomaközszolg Kft-nek
4. Tulajdonosi hitel a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Református Egyház támogatási kérelme
Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése a Kodály Z. u. és a Hármas Körös híd között
A hulladéklerakó rekultivációjának megvalósítására benyújtott pályázat
TRFC – Közmunkapályázat
Integrált Közösségi Szolgáltatási Tér kialakítása Öregszőlőben
DAOP 4.1.3/B – Közösségi terek infrastrukturális fejlesztése
Bejelentések

Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Intézményi konyhák közbeszerzési ajánlattételi dokumentációja
Várfi András polgármester elöljáróban elmondta, hogy az elmúlt képviselő-testületi ülésen döntés
született arról, hogy a közétkeztetésre közbeszerzési eljárást hirdetnek meg, mely ajánlattételi
dokumentáció elkészítésére az önkormányzat jogi képviseletét ellátó Darázsi és Társa Ügyvédi irodát
kérik fel. A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása elkészült, a mai nap délelőtt a bíráló bizottság
azt megtárgyalta és különböző javításokat, észrevételeket tett benne. Felkérte Dr. Sasvári Anna
ügyvédnőt ismertesse az így kiegészített ajánlattételi felhívást.
Dr. Sasvári Anna ügyvédnő elmondta, irodájuk megbízást kapott Gyomaendrőd Város Intézményi
közétkeztetés biztosítása 10 év időtartamra tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítására, melynek első
lépése az ajánlati felhívás elkészítése volt a hivatal dolgozóinak közreműködésével., az általuk
szolgáltatott adatok beépítésével. A Közbeszerzési törvény lehetőséget ad bizonyos szolgáltatások
körében úgynevezett egyszerűsített eljárás lefolytatására. Ez leginkább technikai, formai
egyszerűsítést jelent egy nyílt eljáráshoz képest. Az ajánlati felhívás tervezetet és az ez alapján
elkészített ajánlati dokumentációt megküldték a hivatalnak, melyet a képviselők megkaptak, a bíráló
bizottság pedig a délelőtt folyamán azt megtárgyalta. A bizottság jobbító szándékú észrevételeiről
értesült, melyeket úgy ítél meg, hogy azok mindenképpen átvezetendők a tervezeten.
A következőkben szakaszonként és pontonként felsorolta a módosítási javaslatokat:
Az Egyszerűsített Eljárás Ajánlati Felhívás
II. szakasz II.1.2) pont alatt a tálaló konyhák felsorolásánál a 6. pontban helytelenül szerepel az Idősek
Otthona neve: helyesen Őszi Napsugár Idősek Otthona.
II.2.1) pontban a hivatal munkatársai az adott mennyiséghez képest ± 25%-os eltérést javasoltak, a
közbeszerzési törvény módosulása viszont már nem engedi meg az ilyen eltérést. Tehát azt kellett
eldönteni, hogy az adott beszerzési árhoz képest + vagy – irányba kíván eltérni az ajánlatkérő. A
bizottság a – irányú eltérést javasolta, tehát – 25 % lenne a kiírásban szereplő mennyiség.
II.3) pontban a bizottság kezdési időpontnak a 2008. X. 01 napját javasolta, azért, mert ha a sikeres
közbeszerzési eljárást követően augusztus 15-ig sikerül megkötni a szerződéseket, úgy október 1-vel
lehetőség van arra, hogy az új üzemeltető által átvett, jelenleg közalkalmazotti jogviszonyban álló
dolgozók munkajogi helyzete a vonatkozó törvényben előírt határidőknek megfelelően
rendeződhessen. A befejezés ehhez képest értelem szerint 2018. 09. 30.-ra módosulna.
IV.3.3) pontban tévedésből a „Gyomaendrőd, Selyem u.” közlemény maradt a feltüntetendő
szövegrésznek, helyesen ez „Gyomaendrőd, Konyha”
VI.3.) pontban a bírálati szempontok eltérőek a különböző alszempontok esetében. Az áraknál
egyértelműen változatlan maradna a jelenlegihez képest, az 5.6.7. 8. alpontnál pedig, ami a
korszerűség és a változatosság elemeit illeti, ott a legkedvezőbb feltétel kapna 10 pontot, a
legkedvezőtlenebb pedig 1 pontot. A kettő közötti pontrendszer lineáris arányosítással kerülne
megállapításra.
Az értékelési szempontok közül kimaradt a 9. alpont, amiben az az ajánlattevő, aki a legmagasabb
számú konyhai dolgozó átvételét vállalja, az kapná 100 pontot, és a létszámhoz viszonyítva arányosan
csökkenne a többiek pontszáma.
VI.3.9.) pont 15. alpontjában a találkozás helyéül pontosan a Polgármesteri Hivatal, Szabadság tér 1. ,
Kistanácstermet jelölték meg.
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Ugyanezen pontban egy 16. alpontot javasoltak beemelni, ami egy tájékoztató számadat lenne az
ajánlattevők részére arról, hogy jelenleg hány konyhai dolgozó van. Mi az a maximum létszám,
amelyre ők ajánlatot tehetnek.
Ajánlati Dokumentáció
4.1 alpontban kérte a bizottság, hogy az ajánlat borítóját követő lap a tartalomjegyzék legyen, a
könnyebb áttekinthetőség érdekében. Ezt kövesse a felolvasólap.
17.2. alpontnál az étlapok korszerűsége és változatossága nem 2, hanem 4 hét vonatkozásában
történne. Az étlapok korszerűségét úgy gondolnák mérhetővé tenni, hogy egy háromfős szakmai
bizottság –étkeztetésben jártas szakemberek- a saját szakmai tapasztalataik alapján 1-10 pontig
értékeli az egyes étlapokat, minta étrendeket és a három fő pontszámát összeadva kialakul egy
pontszám minden ajánlattevő étrendjére. Ezeket a pontszámokat vetnék össze úgy, hogy a
legmagasabb kapná a 100 pontot,a többi pedig az arányosan kevesebbet.
17.4. pont esetében is, aki a legmagasabb létszámra ad ajánlatot, az kapná a 100 pontot, a többiek
pedig arányosan kevesebbet.
A 17. oldalon a teljes mennyiség alatt a fentiekben említett okok miatt -25 % lenne az eltérés.
18. oldalon a fejlesztési, beruházási elvárások cím alatt a bizottság javaslat alapján úgy szólna, hogy „
az ajánlattevőnek a szolgáltatás megvalósításához központi főzőkonyhát kell kialakítania a Térségi
Szociális Gondozási Központ jelenlegi főzőkonyhájának fejlesztésével.
A központi főzőkonyhán elvárt fejlesztések felsorolásánál az első helyen szereplő „központi főzőblokk
kialakítása szövegrész kiegészülne, „a közműcsatlakozások kiépítése” kifejezéssel.
Ezen felsorolás második szövegrésze kiegészülne az „új” kifejezéssel „… új konyhatechnológiai
eszközök”.
A 25. oldalon lévő 4.sz. melléklet második bekezdésének utolsó mondatát javasolta kiegészíteni a
„vagy a jelenleginél kedvezőbb” szövegrésszel „… minimum 2 éves időtartamú foglalkoztatását
változatlan vagy a jelenleginél kedvezőbb feltételekkel.„ A kedvezőbb feltételekkel történő
foglalkoztatást nem szabad kizárni, csak azt szabad kizárni, hogy kedvezőtlenebbek legyenek a
feltételek.
A 38. oldalon lévő táblázat első oszlopának címe úgy módosulna, hogy az „ajánlati tárgyú szerződések
és azok fontosabb jellemzői”.
A 40. oldalon a vállalkozási szerződés tervezet II. 2.1. pontjában a kezdés időpontja: 2008. október 1.
A 2.2 alpontban a vállalkozó az átadott üzemeltetési engedélyt legkésőbb 2008. november 30-ig
köteles a saját nevére átíratni.
41 oldalon a III. 3.1 alpontjának utolsó mondatából kimaradna a zárójeles rész. Későbbiekben
köteleznék a vállalkozót arra, hogy a jellemző tálalási mennyiségekről is nyilvántartást vezessen.
3.3 alpontban a nagyszámú idős étkezőre tekintettel a diétás vagy a speciális étrend nem adhat okot
arra a vállalkozónak, hogy azt a napi menősortól eltérő ételnek minősítse és külön térítés ellenében
biztosítsa. Javasolta, hogy a jelen állapot szerint készítsenek egy kimutatást, hogy az intézményekben
kik azok az étkezők, akik valamilyen speciális étrendre szorulnak egészségügyi okokból. Ezt
megjelenítenék az ajánlati felhívásban azzal, hogy ezt kötelezően vállalni kell az ajánlattevőnek.
Továbbá kiegészítenék még ezt a pontot azzal, hogy az eltérés esetén csak akkor kérhet külön térítési
díjat, ha azt nem orvosi indok igazolja.
42. oldalon lévő felsorolásnál a szociális étkeztetésben lévő időpontok: reggeli 6.45-től 7.30-ig lenne.
A IV. pont 4.2 alpontjának első mondatából kimaradt az ajánlatukban vállalt dolgozói létszámot
szövegrész. Ugyan ezen bekezdésben az átvételre kerülő dolgozók adatai közül javasolta törölni a
nevüket, viszont a besorolást, az alapbért, a jelenlegi egyéb juttatásokat és minden egyéb
közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő, nem a személyes adat körébe tartozó adatot a
rendelkezésre bocsátani.
43. oldal 4.9 alpontja úgy módosulna, hogy a vállalkozó köteles azokban az intézményekben, ahol ez
műszakilag lehetséges a közműrendszereket almérővel ellátni, legkésőbb a szolgáltatás megkezdését
követő 60. napon belül. Értelem szerint a rezsi fogyasztása így az almérő által mutatott fogyasztás
alapján történne. Ott, ahol ez nem kivitelezhető, ott az önkormányzat egy energetikus szakértő
bevonásával megállapíttatja azt a költségátalányt, amit a vállalkozónak használati díjként fizetnie kell.
44. oldal: a bizottság úgy foglalt állást, hogy a beruházást a szolgáltatás megkezdésétől számított 6
hónapon belül be kell fejezni. Ez az időtartam tarthatónak tűnik.
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VII. pont 7.1 alpontja táblázat második oszlopa értelem szerint nettó eladási ár Ft+Áfa. A zárójel
elmaradna.
7.2. alpontban a pénzügyi fordulónap január 1. lenne. A vállalkozó a tárgyévet követő évben
érvényesíthetné az előző évi általános és szakági inflációs ráta közötti különbözetet.
Javaslatként hangzott még el, hogy a számlák intézményenkénti bontásban érkezzenek meg.
7.4.1. alpontnál a bizottság 5 %-nál nagyobb mértékű súlycsökkenést esetén javasolta a kifogással
érintett étel nettó eladási árának 20 %-át kötbérként megfizettetni.
7.4.4. alpont esetében ő javasolta azt, hogy a minőségi kifogásról készült jegyzőkönyvet három fő
fogyasztó is írja alá, hiszen ők személyesen is megtapasztalták azt, hogy minőségi kifogás van azzal az
étellel. Ezen felül az önkormányzat által megbízott és az érintett intézmény vezetője is aláírná ezt a
jegyzőkönyvet.
VIII. pont 8.3.2 alpont c. pontja „… a Mirhóháti u. 1-5.sz. alatti konyhabővítést a szolgáltatás
megkezdésétől számított 6 hónapon belül nem fejezi be”, az súlyos szerződésszegésnek minősül.
Ennek az alpontnak a meghatározását: „Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen” szövegrészre
javasolta módosítani.
Szabó Balázsné megérkezett, jelenlevő képviselő 15 fő.
Várfi András polgármester megköszönte az Ügyvédnőnek a tájékoztatást, majd felkérte a
képviselőket a napirendi pont megvitatására.
Illés János képviselő elmondta, a közbeszerzési eljárás kiírását elég nehéznek ítélte. Az újonnan
bevezetett eljárással kapcsolatban megkérdezte, korszerű, új konyhatechnológiai eszközök,
kombipárolók beszerzése, alkalmazása előírásra miért volt szükség. Megközelítőleg 2 millió forint egy
ilyen eszköz beszerzése. A vállalkozó kötelezettségének írja elő a beszerelt konyhai eszközökről való
gondoskodást a szerződés lejártát követően legalább azok korszerű, szakszerűen alkalmas legyen. Az
ilyen elvárásban nagy ellentmondás van. Úgy gondolja, nem lehet előírni az új korszerű technológiába
az új szót, mert a meglevő kombipárolóval is végezhető a feladat, és eleve ez a készülék új lehet,
mivel új készülékről van szó. A közmű csatlakozások kiépítése ellentétesen jelenik meg a kiírásban,
nem egyértelmű, kinek a feladata. A megrendelőnek vagy a vállalkozónak kell vállalni.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, jelenleg a Mirhóháti úton van a központi konyha
fejlesztése, mely közmű csatlakozásokkal rendelkezik, mely nem jelenti azt, hogy átalakítás során ne
kellene máshová áthelyezni és újakat kiépíteni. Ennek megfelelően azon csatlakozások átépítése a
vállalkozó feladata. Jelenleg meghatározott energiaellátással működik a szolgáltatás. Kapacitás
növekedés esetén a vállalkozó feladata az új csatlakozások költsége.
Dr. Kovács Béla képviselő hozzászólásában elmondta, korábban a közbeszerzési eljárás kiírásáról
való szavazáskor nehezen ment át a döntésen. Akkor a közbeszerzés kiírása mellett döntött, a város
jobb, korszerűbb, olcsóbb ellátás biztosítása miatt. A kézhez kapott anyag alapján egy multinacionális
cégnek felel meg a kiírás. Más alternatívában gondolkodva, egyéb közbeszerzések ügyében felelőtlen
döntéseknek nevezett döntések születtek, akkor országos szakhatóságok döntéseit figyelembe véve. A
cél az, hogy olcsóbb legyen! Felhívta a figyelmet, a Bethlen Gábor Szakképző Intézménynél épülő
korszerű konyhára. Úgy gondolja nem kérdezte meg senki az igazgató urat, mennyiért vállalnák a
gimnazisták étkeztetését. Talán minden megoldási lehetőséget nem tártak fel.
Kifogásolta még, nincs feltüntetve az étkezés térítési díjának felső határát. A berendezésekkel
kapcsolatban elmondta, 10 év alatt sok befektetést igényel a konyha előírás szerinti működtetése,
amellett, hogy profitja is legyen az üzemeltetőnek. Szeretne látni a kedvezőbb árú változat és a helyi
vállalkozókra kidolgozott változatot is.
Dr. Sasvári Anna ügyvédnő képviselő úrnak válaszában elmondta, a délelőtti egyeztetésen szó esett a
felmerült kérdés. Elsődleges cél természetesen, hogy az önkormányzat részére olcsóbb legyen a
jelenlegitől. Ezért a közbeszerzési felhívásban megjelenítésre került, hogy jelenleg mekkora költségbe
kerül, ami tájékoztató jelleggel került bele. Azon kívül a nem elfogadható ajánlatok esetén a
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közbeszerzési törvény lehetőséget ad arra, hogy eredménytelennek nyilvánítsa a kiíró az eljárást, ha a
legkedvezőbb ajánlat is kedvezőtlenebb a költségvetési lehetőségekhez képest.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, az elmúlt képviselő-testületi ülésen Babos László
képviselő kérdésére elhangzott, miért változott az ajánlati felhívás, a miatt, amiért a gimnázium
bekerült a szolgáltatás körébe. Minél nagyobb az étkeztetési szám, annál kedvezőbb az önkormányzati
támogatás igénye, a szolgáltatás ára. Másik kérdésre válaszolva elmondta, az ajánlati kiírásban cél
volt, hogy lehetőség szerint a gyerekek helyben étkezzenek, figyelemmel a kollégiumi
szolgáltatásokra. A konyhák vonatkozásában melegítő konyhaként szerepel a Kner Imre Gimnázium
konyhája is, étkezési helyként a kollégium is, így helyben történhet az étkeztetés.
Illés képviselőnek válaszolva elmondta, a közüzemi csatlakozások, fejlesztés kivételével a megrendelő
feladata. Úgy véli, konyhai berendezések tekintetében a szolgáltatás nyújtásának megfelelő üzemképes
állapot alapvető önkormányzati érdek. Cél a bérleti időszak lejártával egységes szerkezetben működő
konyhai szolgáltatás megmaradása.
Illés János képviselő szerint az új technológiák bevezetése eleve magában hordozza a közüzemi
hálózatok fejlesztését, mely nagy beruházási igényt jelent egyéb nagy költségek mellett. A
pályázóknak sokba kerül, nem gondolja, hogy gyomaendrődi pályázó lesz.
Hangya Lajosné képviselő úgy érezte nem számíthatunk gyomaendrődi vállalkozókra, még ha
konzorciumba lépnek sem, ha az alkalmasság követelményeinél meghatározott, nettó árbevétel nem
éri el a 200.000 Ft-ot, mert az kizáró ok.
Tímár János vállalkozó megkérdezte az önkormányzat az ÁNTSZ-el egyeztette-e a melegítőkonyhák
követelményeit, ha oda átszállítják az ételt megfelel-e a követelményeknek. Rákérdezett, hogy
számszakilag kiszámolták-e már, hogy a beruházásokhoz szükséges költséget kiszámolták-e már a
konyháknál. Az összegekkel dobálóznak, de a konkrét összegeket a felújításkor, korszerűsítéskor
fogják megtudni. A nettó árbevétel minimum meghatározásánál a helyi vállalkozók eleve ki vannak
zárva, hiszen ilyen kis városban kizárt ilyen magas összegű bevétel elérése.
Dr. Sasvári Anna ügyvédnő válaszában elmondta, a vállalkozók számára helyszíni bejárást biztosít az
ajánlatkérő, amikor fel tudja mérni a várható költségeket. További információkat kérhet, az ajánlat
beadása előtt kiegészítő információkat kérhet a közbeszerzés tárgyával kapcsolatban. Ajánlatkérőnek
kötelessége valamennyi érdeklődő részére ugyanazt a választ megadni. A tájékoztatásokról
jegyzőkönyv készül, melyet az is megkapja, aki a dokumentációt megvásárolja.
Mraucsik Lajosné Térségi Gondozási Központ intézményvezetője kérte pontosításra a 16. oldalon a
tálalókonyhák 13. pontjában szereplő konyha nem melegítőkonyha. Javasolta a szöveg módosítását a
13. pont előtt „ A következő főzőkonyhák a részét képező tálalóhelység:” szövegrészre változtatni.
Kérte szerződésbe való foglalását is, hogy az üzemeltető az Idősek Otthona lakóinak étkeztetését a
továbbiakban is vállalja-e tálalókonyhás megoldással.
Tímár András vállalkozó a számok tekintetében tette fel kérdését, miszerint a megjelenített költségek
tekintetében nagyjából 10 év alatt 100 millió forint nyereséggel lehet számolni, vajon számolta-e
valaki, hogy 60 millió forint beruházás megéri-e valakinek. Alapvető rezsiköltséget fizetni kell,
keresni sem lehet rajta.
Várfi András polgármester utalt arra, hogy a konyhákról való tárgyalást a költségvetés tárgyalásakor
megkezdte a képviselő-testület. Márciusban a közétkeztetés kiszervezésével kapcsolatban tárgyaltak.
Gubucz József igazgató úrnak jelezte, szó lehet a gimnáziumi diákok étkeztetéséről is a Bethlen Gábor
Szakképző Iskola részéről. Konkrét tényekről érdemi tárgyalás még nem volt akkor. Jelenleg
számtalan olyan kérdés hangzik el, melyet a vállalkozókkal a közben eltelt idő alatt megbeszélhettek
volna. A beszélgetések megkezdésekor a jelenlévő vállalkozói kört meghívta, most is. ugyanakkor
nem történt meg az ellentettje. Egy viszontbeszélgetésre gondolt az ő elképzeléseikről, álláspontjukról.
A Gondozási Központ konyháját központi konyhává szerette volna a város, de tőke híján ez nem
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valósulhatott meg, optimális megoldás lett volna. Mivel a városnak nincs tőkéje, ezért kell tőke
bevonása. A helyi vállalkozók nincsenek kizárva. Arra javaslat nem érkezett, hogy a 200 millió
forintos árbevételi határt kisebb összegben határozzák meg, pedig ez is lehet vita tárgya. Eddig csak a
közbeszerzési eljárás kritikája hangzott el. Hiányolta az építő jellegű beszélgetést, korábban el kellett
volna kezdeni a megbeszélést javaslatokkal a helyi vállalkozók részéről.
Dr. Csorba Csaba jegyző a kérdésekre válaszolva elmondta, a Közbeszerzési törvény lehetőséget ad
a piaci szereplőktől tájékoztató adatok megkérésére. Az adatkérést megtette, javaslat érkezett a
szolgáltatási díj mértékére. Helyszíni bejárás során megvizsgálásra került a jelenlegi konyhai
szerkezet, a jelenlegi gép berendezési állapot, ennek megfelelően született javaslat, hogy érdemes
lefojtatni a közbeszerzési eljárást. Ha a szolgáltatási ár magas lenne, akkor a képviselő-testületnek
megvan a lehetősége az eljárás érvénytelenné nyilvánítására. Az előkészítés során a garanciák
beépítésével lehetőség nyílik valóban olcsóbb és hatékonyabb konyhai üzemeletetésre. Az
alkalmassági feltételek megváltoztatására módosítási javaslat szükséges a képviselő-testület részéről.
Amennyiben viszont a feltételek lényegesen lecsökkennek, akkor nemcsak a helyi vállalkozókat
hozhatja pozícióba, hanem olyan kisebb vállalkozásokat is, melyekről kellő referenciák nincsenek.
Mivel tíz évre szól az üzemeltetés, ezért olyan garanciák szükségesek, melyek biztosítékok arra, hogy
képes a nyertes ennek megfelelni.
Illés János képviselő hozzászólásában elmondta, az egyeztető megbeszéléseken részt vett. Indok,
hogy pillanatnyilag veszteséges az étkeztetési forma, megtakarítást kell eszközölni. Úgy látja
valakinek a veszteséget be kell vállalni, ráadásul úgy, hogy 60 millió forint kölcsönt is igénybe
vegyen, ezt helyi vállalkozó nem tudja elvállalni. Tudomása szerint a helyszíni bejárásról a képviselőtestület elé nem került információ, melyből kiderült volna, hogy a beruházási költség ekkora.
Megbeszéléskor úgy gondolta, a helyi vállalkozókat kell helyzetbe hozni, de ekkora beruházási költség
mellett nem lesz rá lehetőségük. A közbeszerzést támogatja, de biztos benne, nem úgy készült a kiírás,
hogy a helyi vállalkozók részt vehessenek benne. Az előkészítő munkálatok folyamán olyan
tájékoztatást nem kaptak, ami a beruházás összegére utalt volna.
Babos László képviselő véleménye szerint az önkormányzat részéről kellett volna valakinek
megkeresni a vállalkozókat megfelelő időben, megfelelő előterjesztéssel, hogy érdemleges választ
tudjanak adni. A megkapott anyag a helyi vállalkozások kizárására alkalmas. A délelőtti vitából azt
szűrte le, nem az a cél, hogy megtakarítás legyen, hanem csak, hogy valakinek végre kiadják az
üzemeltetést. A lehető legegyszerűbb megtakarítást kellene megvalósítani.
Gellai Józsefné képviselő elmondta, hogy a Humánpolitikai Bizottság ülésén részt vett, minden
kérdésére választ kapott az ügyvédnő részéről. A 45. oldalon a 7.3 pontba bekerült, hogy
intézményenként jön a számla döntés alapján, viszont választ várt arra, hogy minden intézménynél
jelentős a térítési díj kintlévőség. Megkérdezte, ennek a likvidnek a terhét ki vállalja át, feltételezi,
hogy az önkormányzat. Ismert helyzet, az iskoláknál a szülők nem fizetnek időben, időseknél szintén
fizetési hátralék van. A szolgáltató által kiállított teljes számla az önkormányzattól intézményenként
továbbszámlázásra kerül, de a bevétel hiánya, honnan fog hiányozni.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy a behajtás nem hárítható át a szolgáltatónak. Az
önkormányzat megrendeli a szükséges mennyiséget, jelenleg is viszonylag magas a fizetési hátralék az
intézmények részéről. Változatlanul az intézmény és az önkormányzat feladata a behajtás. A
szolgáltatásból kiesők az eddigiek szerint segélyezések alapján, vagy ha szociális szempontok alapján
nem indokolt, akkor ki kell zárni a szolgáltatásból. A hátralékosok jó része nem szociálisan rászorult.
Szabó Balázsné képviselő úgy gondolja, az előkészített anyag tárgyalása már régóta zajlik. Nagyon
precíz, pontos, kidolgozott közbeszerzési kiírás készült el. A problémát úgy kell megoldani, hogy
mindenkinek az eredmény megfelelő legyen. Mivel a városban több vállalkozót érint, ezért javasolja a
jelen napirendi pontot elhalasztását az augusztusi képviselő-testületi ülésre. A részvételi feltételek több
oldalon, precíznek, ügyvédileg vannak megfogalmazva. Néhány mondatot nem ért, vagy magyarázatra
szorul, vagy több információ szükséges az értelmezéshez.
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A helyi vállalkozók a város adófizetői, számít az ő általuk befizetett iparűzési adó. A közbeszerzést
támogatja, viszont kéri, a döntésre kapjanak még egy hónapot.
Várfi András polgármester elmondta, módosító indítvány hangzott el képviselő asszony részéről,
mely szerint a határozati javaslatról ne döntsenek, halasszák el.
Rácz Imre képviselő Szabó Balázsné képviselőhöz hasonlóan módosító javaslatot kívánt tenni, mely
előzővel egyező tartalmú. Hozzáfűzte még, a helyi vállalkozóknak kedvező feltételekkel kell az
ajánlatot kialakítani.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, lehet a részvételi alkalmassági feltételeken változtatni, de ez nem
csak a helyi vállalkozásoknak fog kedvező lenni, hanem bárkinek. Olyan szervezeti megoldást kell
találniuk a helyi vállalkozóknak, mely alkalmas a jelenlegi feltételeknek, különösebb változtatás
nélkül. Meg kell vizsgálniuk annak lehetőségét, hogyan tudnak külső erőforrást igénybe venni, az
alkalmassági feltételek teljesítéséhez. Az alkalmassági feltételek jelentős lejjebb vitele nemcsak a
helyi vállalkozásoknak nyitnak kapukat. Az elnapolásnak nincs akadálya. Közel fél éve zajlik az
eljárás előkészítése, különböző alternatívák megvizsgálása mellett. Nem lehet az utolsó pillanatban
kapkodva beleszólni az eljárás előkészítésébe. Nem lehet az ajánlatkérőtől elvárni, hogy a potenciális
ajánlattevőket úgy bevonja, hogy az később megtámadható legyen, melynek eredményeként pont az
érdekeltek lesznek végül kizárva. Összefoglalóan elmondta, olyan szervezeti megoldást kell
kialakítani, mely képes biztosítani a megfelelő alkalmassági feltételek mellett a részvételt.
Dr. Sasvári Anna ügyvédnő röviden elmondta, ha a helyi vállalkozók az ajánlati felhívást megkapták
már, akkor a közbeszerzési törvény összeférhetetlenségi szabályai szerint nem lehetnek ajánlattevők.
Az eljárás előkészítése folyamatában direktben nem szabad kiadni, véleményezésre átadni potenciális
ajánlattevő részére, csak tárgyalni róla. Az eljárás ilyen okból történő megtámadásának elkerülése
érdekében kérte, hogy a közbeszerzési dokumentációt összességében bizalmasan kezeljék.
Vass Ignác képviselő elmondta, valamennyi vállalkozót arról tájékoztatta, hogy próbálják
megbeszélni egymás között, konkrét elképzelést fogalmazzanak meg a képviselő-testület felé,
melyben valóban a helyi vállalkozók is helyzetbe kerülhetnek. A beszélgetés a polgármester úr és a
vállalkozók között olyan irányban folytatódjon, hogy van elképzelése a vállalkozóknak.
Csányi István alpolgármester hozzászólásában elmondta, most is támogatja a közbeszerzést, de ebben
a formában nem. A módosító javaslattal egyet ért az elnapolásról. Utolsó esély a helyi vállalkozóknak
egy olyan terv, elképzelés kialakítására, mely támogatható. A limitek lejjebb vitelében nem látja az
idegenek betörésének lehetőségét, ha kitételként megfogalmazzák a helyben főzést. Az sem biztos,
hogy központi konyhát kell kialakítani, elképzelhető a melegítőkonyhák kiváltása. A vállalkozóknak
kell ezeket az elképzeléseket megfogalmazni.
Dr. Csorba Csaba jegyző pontosításként elmondta, nincs szó a mostani ajánlati felhívásban a
vidékről való élelmiszerszállításról. A központi konyha kialakítása éppen ennek elkerülése érdekében
lenne megvalósítva.
Czibulka György képviselő megjegyezte, valóban hozzájuthattak adatokhoz a helyi vállalkozók, most
az ülésen is. Javasolta, legközelebbi ülésen ezt az előterjesztés zárt ülésen tárgyalják.
Várfi András polgármester a módosító indítványt ismertette, miszerint a képviselő-testület napolja el
a közbeszerzési ajánlattétel kiírását augusztus végére.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a módosító
indítványról való szavazásra.
A képviselők 13 igen és 2 tartózkodással megszavazták az intézményi konyhák közbeszerzési
ajánlattételi dokumentációjának augusztusi ülésre való elnapolásáról, az alábbi határozatot hozták:
[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen,
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Illés János tartózkodom, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László tartózkodom,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
286/2008. (VII. 7.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az intézményi konyhák közbeszerzési ajánlattételi
dokumentációjának megtárgyalását az augusztusi Képviselő-testületi ülésre elnapolja.
Határidő: 2008. augusztus 28.
Felelős: Várfi András polgármester
2. Napirendi pont
Beszámoló az Idegenforgalmi Alap maradványösszegére benyújtott pályázatok elbírálásáról,
alapítvány részére támogatás megállapítása
Várfi András polgármester megkérte az Ügyrendi Bizottság elnök asszonyát a tájékoztató
megtartására.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, délelőtt a Bizottság megtartotta rendkívüli ülését, melyben
az idegenforgalmi alapra beadott pályázatokat megvitatták és értékelték. Öt pályázat érkezett be, ebből
kettő alapítványi, mely felől a képviselő-testületnek van döntés joga dönteni. A bizottság így a
határozati javaslatot megfogalmazta, miszerint a két alapítványi pályázat elfogadására tesz javaslatot.
A másik három pályázatról a bizottság döntött. Döntéskor alapvetően figyelembe vették, hogy a
turisztikával szoros kapcsolatban legyen a cél. Mindegyik pályázat ennek megfelelő. A bizottság
döntését ismertette. A Bónomzug Vizéért Egyesület ivóvízminőség javítását szolgáló kútfúrásra,
mólóújításra, partot tartó támfal erősítésre, valamint csónak beszerzésre igényelt támogatást 580 ezer
forint, a bizottság által a meghatározott célra adott összeg 200 ezer forint, amit ellenőrizni is fog. A
Dél-Alföldi Európai Unió Gazdasági Kulturális Oktatási Integrációs Együttműködési Koordinációs
Egyesület kicsit távol van az alap céljától, mivel a helyi szervezetek támogatása elsődleges, melyek a
turistákat ellátó szervezeteket a cél. Mégis a támogatásról döntöttek, mivel az Egyesület olaszországi
kiállításon vesz részt, ahol a várost reklámozza. A szintén meghatározott célra adott támogatás az
igényelt 439 ezer forintból 200 ezer forint, figyelembe véve a korábban másoknak ilyen célból adott
támogatásokat. A cél meghatározásra került, az összeg felhasználható reklámozási célra, standbérletre,
Gyomaendrőd ételkülönlegességeinek alapanyag szükségletének beszerzése.
A Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány esetében a képviselő-testület hatásköre a döntés. Az Ügyrendi
Bizottság részéről a nemes cél érdekében teljes igényelt összeget javasolnak elfogadásra, mely 340
ezer forint. Augusztus 16-án délután a X. Nemzetközi Halfőző verseny keretén belül egy
hagyományos lakodalom megrendezését vállalták.
A Templárius Alapítvány Pitti Katalin érdemes művésznő előadásának megszervezésére igényelt 200
ezer forintot pályázott meg, melyet a Bizottság javasolt elfogadásra.
A Trendl Kft. a nyári kulturális programok érdekében mindkét városrészben szabadtéri kertmozi
vetítéseket szervez, a műanyag székek megvásárlására használnák fel a pénzt. Az igényelt összeg 517
900 forintból 300 ezer forintot kap a vállalkozás. A bizottság az 1 millió 275 ezer forint teljes összeget
kimerítette.
Lehóczkiné Timár Irén elhagyta az üléstermet, 14 fő képviselő van jelen.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte van-e kérdés észrevétel.
Felhívta a figyelmet, hogy a három egyesület támogatását tájékoztató jelleggel hallgathatták meg,
dönteni a két alapítvány támogatásáról kell a képviselő-testületnek. Megkérdezte a Templárius
Alapítvány szed-e belépődíjat, mivel az értékes műsorért kérhető belépőjegy, valamint a Katolikus
Templomot, mint helyszínt sem lehet alulértékelni.
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Illés János képviselő úgy gondolja, nem volt elég körültekintő a bizottság. A Körösmenti
Táncegyüttes éves támogatása is elég alacsony, a most vállalt tevékenységük pedig nagyon
színvonalas és talán hagyományteremtő. A Trendl Kft. szabadtéri mozi beindítására 300 ezer forintot
kap. Véleménye szerint átcsapott a vállalkozók támogatásába ez a keret.
Csányi István alpolgármester az üléstermet elhagyta, jelen van 13 képviselő.
Várfi András polgármester megjegyezte a Trendl Kft. támogatását véleményezni lehet csak, mivel
arról az Ügyrendi Bizottság döntött. Hozzáfűzte még, hogy mindkét városrészen tart mozielőadást,
mely helyett inkább egy helyszínen kellett volna bevezetni, esetleg a nyaralók szórakoztatására is,
melyért később pénzt is lehet kérni. A két alapítvány támogatásáról kell dönteni.
Czibulka György képviselő megjegyezte, hogy az egyik filmvetítésre kiszállított székek az
érdeklődőknek számára kevés volt, ezért szeretnék a műanyag székeket megvásárolni, hogy
könnyebben mozgathatóak legyenek. Az endrődi részen azért szeretnének filmvetítést, hogy az ottani
emberek is közösségi életben vegyenek részt.
Havelda Jánosné adóosztály vezető hozzászólásában elmondta 335 ezer volt a Trendl Kft.
támogatása, 16 vetítési alkalom szerepel a pályázatban, amely részleteket teljes terjedelemben CD-n
láthatják a képviselők.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban.
További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a két alapítvány támogatási összegéről való
döntésre.
A képviselő-testület a határozati javaslatban szereplő összegeket 13 igen szavazattal elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
287/2008. (VII. 7.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Balázsné Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökének beszámolóját a 2008. évi
Idegenforgalmi Alap maradványösszegének felhasználásáról elfogadja.
Határidő:

Azonnal

II.
II.1.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Bizottság javaslata
alapján a 2008. évi Idegenforgalmi Alap maradványösszegéből Körösmenti Táncegyüttes
Alapítvány pályázót 340.000 Ft azaz Háromszáznegyvenezer forint összegű támogatásban részesíti.
Határidő:
Felelős:

2008. július 15.
Várfi András polgármester

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
288/2008. (VII. 7.) Gye. Kt. határozata
II.2.

376

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Bizottság javaslata
alapján a 2008. évi Idegenforgalmi Alap maradványösszegéből Templárius Alapítvány pályázót
200.000 Ft azaz Kettőszázezer forint összegű támogatásban részesíti.
II.3. Utasítja az Adóosztályt, hogy a pályázat eredményéről a nyertes pályázókat július 15-ig értesítse,
egyidejűleg utasítja Várfi András polgármestert, hogy a Képviselő-testület által támogatott pályázóval a
határozat melléklete szerinti támogatási szerződést kösse meg.
Határidő:
Felelős:

2008. július 15.
Várfi András polgármester

3. Napirendi pont
Tulajdonosi hitel a Gyomaközszolg Kft-nek
Várfi András polgármester a jelenlevő ügyvezető igazgatót kérte meg, néhány szóban ismertesse a
Gyomaközszolg Kft. kérelmét.
Egeresi András a Gyomaközszolg Kft. ügyvezetője a lakossági hulladékszállítás problémáját vázolta
az előterjesztésben. A korábban megjelenő problémák olyan mértékűek lettek, mely már likviditási
problémát jelent a vállalkozás számára. 2008. első felében a tényleges adatok alapján 8 millió forintos
követelésállomány alakult ki, melyen beszedése a holnapi naptól kezdődik. A beszedés mostani
indulásának okát az előző képviselő-testületi ülésen résztelesen megbeszélték. Elsősorban a
megrendelt szoftverek állománya nem tette lehetővé. A harmadik negyedévben a felvázolt ütemben
kell beszedni a díjbeszedőnek, aminek megvalósulása nem lesz 100%-os. A második félév során előre
jelzett követelésállományt elemezve, megközelítőleg 49 millió forintos költségre számít, végezetül 26
millió forintos veszteséggel számolt. Elemezte, hogy milyen változtatásokkal lehetne a
hulladékszállításból származó bevételeket növelni. A megadott lakosságszám és a vevőszám között
nagyjából 1500 felhasználó a különbség, az okának felderítésén a Városüzemeltetési osztály segítségét
kérte. A náluk keletkezett hulladékok elszállításának költségeibe be kell valamilyen módon vonni az
eddig még nem regisztráltakat. A Gyomaközszolg Kft. veszteségét kell kezelni. Október 30-ig került
kimutatásra a pénzkészlet várható alakulása, nagyságrendileg 11 millió forint, ezzel szemben a kiadás
24 millió forint. A likviditáshoz szükséges összeg 14 millió forint. Kiegészítésül elmondta, nem csak
kommunális szállításról van szó, hanem hardverek és szoftverek vásárlására kellett beruházni. Az
adósságállományt összetétele tételesen felsorolásra került. Az összeg kifizetésére két javaslatot vázolt
fel. Egyrészt adósságot görgetne maga előtt a vállalkozás, aminek nincs értelme.
Vass Ignác képviselő alapvető gondnak nevezte meg, a megtervezést hogyan lehet úgy költséget
megtervezni, amelyhez hozzárendelt árbevétel kevesebb, mint az abban szereplő veszteség. Közel 49
milliós költséghez van egy 23 milliós árbevétel, így egy 26 millió forintos veszteség. A tervezés során
történt valami, amire magyarázatot szeretne kapni. A tulajdonosi hitellel sem ért egyet. Nem lát
törekvést a visszafizetésre, sőt így még kell a következő időszakra is hitelt adni. Nem talált a
leírtakban törekvéseket arra, hogy megoldásokat keres a Kft. Nem támogatja a kérelmet, míg
megnyugtató törekvés a rendezésre.
Illés János képviselő összehasonlítva a tavalyi szemétszállítási költséggel a költségeket, elmondta,
másként értelmezi a kérelmet. Tavaly megközelítőleg 60 millió forint volt. A szemétszállítási díj
bevezetéséből adódóan 23 millió forint árbevétellel számolva, ennyi a nyereség. A veszteség, a költség
tavaly is megvolt. A Gyomaszolg Kft-nél csapódott le az összes költség, most a Gyomaközszolg Kftnél csapódik le, ennyivel kevesebb a Gyomaszolg Kft. költsége, tehát ott megtakarításként jelentkezik.
Nem a hulladékszállítás veszteséges, hanem hozott 23 millió forintot az előző évhez képest.
Izsó Csaba képviselő elmondta, hogy 2008. januárban bevezetésre került a hulladékszállítási díjat,
mivel a 60 millió forintot nem tudta az Önkormányzat kigazdálkodni. A délelőtt lezajlott
megbeszélésen tételesen a kiadási és bevételi oldalt áttekintették, minden javaslatot szívesen vesznek
bármelyik oldal változtatására, azaz a költségek csökkentésére, vagy a bevétel növelésére. A
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díjbeszedés holnaptól indul. Az előző igazgató sajnos a szoftverkészítéssel kapcsolatban nem
megfelelő kommunikációval élt a szoftverkészítő cég és a Kft. között. 18 pontból álló levelet
fogalmazott meg a jelenlegi ügyvezető úr, melyben tételesen leírja a hibákat, anomáliákat és kéri a
végleges rendezésre a szoftver készítőit.
Mivel az önkormányzat nem profitorientált cég, közszolgáltatást végez. Sok kiskaput hagytak, mely a
könnyítés érdekében sok kedvezményt adott, viszont a bevételi oldal csökkent. A korábbi havi 5 millió
forintos támogatás helyett 2 millió forintot kell fizetni. Gyakorlatilag a támogatás mellett havi 3 millió
forint megtakarítással lehet számolni. A rendszer jelenleg 4460 résztvevővel működik, a potenciális
ügyfelek bevonásának lehetőségét vizsgálni kell.
Várfi András polgármester hozzáfűzte, egyszerű dolog lenne a Gyomaközszolg Kft. ügyvezetőjére
bízni a megoldás megkeresését, viszont mivel közszolgáltatást kell végezniük ez nem lehetséges. Az
év eleji nehéz hozzáállás a volt ügyvezető és a képviselők részéről is mind nehezítette a szolgáltatás
bevezetését. Az alapelv nagyon jó, hogy az fizesse meg a hulladék elszállításának és
ártalmatlanításának költségét, akinél keletkezik. Az önkormányzati rendeletnek megfelelően meg
lettek határozva a díjfizetések gyakorisága. A jelen határozatban szereplő tulajdonosi kölcsön
elképzelhető, hogy év végére a Kft. működéséhez kell ezt az összeget biztosítani. A közös döntésért
viszont vállalni kell a felelősséget. A döntésben benne volt az átmeneti időszak.
Babos László képviselő megjegyezte, szerencsétlen dolog, hogy év közben volt a vezetőváltás.
Elfogadja, hogy az eltávozó ügyvezető úgy fogadta a rendszer bevezetését, ahogy fogadta. Azonban a
képviselő-testület tagjaira való felelősség átadással nem ért egyet. A Felügyelő Bizottság figyelmét
hívta fel, figyeljenek ezekre a dolgokra. Mivel ez elméletileg előre látható volt, akkor az
önkormányzati költségvetésből előre kellett volna elkülöníteni tartalékot. Kérte a Felügyelő
Bizottságot erre is figyeljenek és időben tegyenek javaslatokat.
Vass Ignác képviselő úgy gondolja, korábban tájékoztatást kellett volna kapniuk arról, hogy várható
ez a pénzügyi probléma, nem utólag mondani, hogy várható volt. Elsősorban ne a képviselőktől
várjanak ötleteket, ahhoz nem ismerik eléggé a tevékenységet.
Izsó Csaba képviselő válaszolta, hogy a cég önkormányzati tulajdonú, a közös gondolkodást nem látja
bűnnek. A közös megoldás miatt készült az előterjesztés, megtárgyalásra került a napirendbe. A
bevételek növelésének iránya lehet az eddig nem csatlakozott lakosok bevonása a rendszerbe, esetleg
valamilyen rendeletmódosítással a földút mellett lakókat is be lehet vonni a zsákos ürítési lehetőséget.
Vagy a kiadási oldalon kell csökkentést megvalósítani. A Felügyelő Bizottság is így látja a problémát.
A megoldást és annak irányát kell meghatározni.
Várfi András polgármester hozzátette, most a kölcsönről kell dönteni. Az augusztusi ülésre is
napirendre kell tűzni ezt az anyagot, amikor tételes elszámolással készítenek beszámolót. Megadta a
szót Egeresi úrnak.
Egeresi András ügyvezető válaszolva Vass Ignác képviselő kérdésére elmondta, a Fábián Lajos
ügyvezető által készített tervben az egy lakásra jutó díj 9.060 Ft/év. Viszont a figyelembe vett
igénybevevők száma 6600. Jelenleg viszont 4430 lakás van a rendszerben, a nagy különbség miatt a
kalkulációban ezzel az összegben is ezzel számolva adódik a különbség. A jelenlegi tényadatok
teljesen más adatokkal készültek, mint az előző terv adatai. Babos László képviselő kérdésére
válaszolva, egy kalkulációt akart készíteni, ami viszont a számítógép szoftveréből csak
gyalogmódszerrel lehetett megszámolni a különböző méretű kukaedényeket igénybevevők számát.
Három napos számlálás után a pénzügyi osztályon a kalkulációk alapján jelezte, hogy probléma van,
de pontos adatokat még nem tud mondani. Alapvetően tervezési hibák vannak.
Illés János képviselő továbbra sem érti az aggályokat. Az önkormányzatnak ki kellett adni 60 millió
forintot, idén 20 folyt be. Valamilyen oldalon nyereségnek kell lennie, árbevétel többletnek. Ez nem
veszteség.
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Várfi András polgármester felhívta a figyelmet, hogy az előterjesztésről beszéljenek, ne a
szemétszállítási díjról. A 2008. évi költségvetésben úgy lett tervezve, hogy a 60 millió forintot nem
kell kifizetni. Az eredmény, hogy nem a hulladékért díjat számolni az önkormányzatnak, de most arról
van szó, hogy miért folyik be ilyen kevés díj. Erre Egeresi úr világos választ adott, a szoftver hibájából
kifolyólag nem tudott pontos adatokat megadni és ezzel számolva tájékoztatást adni. Most ezt a
problémát kell megoldani.
Babos László képviselő a Felügyelő Bizottság felelősségét vetette fel. Most a 13 millió forintról kell
dönteni.
Dr. Kovács Béla képviselő hozzászólásában elmondta, az általános magyar szokás szerint nem jó
néven vette a lakosság a hulladékdíj befizetését. Alapvető gondolat, hogy a befizetett díj fedezi a
kukaedények ürítését. Objektív okokból, miszerint a regisztrált igénybevevők száma kevesebb, nem
így valósult meg. A dolgokat helyre kell tenni, a problémát meg kell oldani.
Izsó Csaba képviselő újabb hozzászólásában elmondta a problémát még most meg kell oldani. A
felvetett problémák tudomásra jutásakor a Felügyelő Bizottságot rögtön összehívták, mely a mai
képviselő-testületi ülés előtt volt. Egyetért azzal, hogy a díjakat már nem lehet tovább növelni, a
lakosok teherbírása véges. A megoldást a szolgáltatást igénybevevők számának növelésével lehet
kezelni. Kérte az osztályvezető asszonytól a lista áttekintését, az 1500-as listát járják körbe, a lakott
ingatlanok tulajdonosait a rendszerbe kell bekapcsolni.
Várfi András polgármester a hulladékszállítási díj bevezetésével kapcsolatban elmondta, a
kezdetektől kezdve kommunikálni jól kell. Sokan nem tudják, hogyan működik ez a rendszer.
Ugyanakkor a városban a hulladékszállítási díj bevezetését okolják a nagyobb mértékű szemetelésért.
Valójában nincs nagyobb szemét a városban mint ezt megelőzően. Az átlagos ürítés nyári időszakban
három, nem játszanak rá az emberek az ürítések sűrűségének csökkentésére. Normál módon veszik
igénybe, igényeiknek megfelelően a szolgáltatást.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. további hozzászólás hiányában megkérte a képviselőket a
tulajdonosi kölcsönről szavazzanak.
A képviselő-testület tagjai a határozatot 11 igen, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással fogadta el, és az
alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László
tartózkodom, Rácz Imre igen, Vass Ignác nem, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
289/2008. (VII. 7.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonosi kölcsön formájában 13.000.000 Ft-ot biztosít
a Gyomaközszolg Kft. részére. Ezen kölcsön törlesztését a Gyomaközszolg Kft-nek 2008.
évben folyamatosan, működési bevételéből kell megoldania. 2008. november 30-áig a
Gyomaközszolg elszámolást készít a folyósított és a törlesztett kölcsön összegének
alakulásáról. A Gyomaközszolg Kft. a tulajdonosi kölcsön összegét 2008. december 30.
napjáig köteles visszafizetni Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
4. Napirendi pont
Tulajdonosi hitel a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, a másik önkormányzati tulajdonú vállalkozás, a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. kérelméről szól az előterjesztés. Az önkormányzat megrendelte a nagyon
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lerobbant állapotban lévő gyógyszertári lakás felújítását. Jelentős, szükséges átépítés történt. Nincs a
lakbérekből megképezve a felújítási költségekre az alap. A munkálatokat el kellett végezni, de a
Gyomaszolg Kft. a sok kintlévősége miatt a számla rendezését nem tudja megtenni.
Czibulka György képviselő az előző napirendi ponthoz kapcsolódóan mondta el, hogy a
lomtalanításnál a szeméttelepre való kijuttatást nem tudja megoldani. A befogadás ugyan ingyenes, de
a szállítást nem tudja megoldani.
Várfi András polgármester válaszában elmondta, ha egyéb bevásárlásait, a trágyájának elszállítását
meg tudja oldani, akkor a saját háztartásban keletkezett lom elszállítását is meg kell tudni oldania. A
lakossági összefogás hiányzik. Elképzelhetőnek tartja három-négy család összefogását, jármű bérlését,
amivel megoldja a szállítást.
Vass Ignác képviselő elmondta, újra előkerült a bérlakások ügye, amiben egyszer már úgy döntöttek a
képviselők, hogy nem adnak pénzt. Úgy gondolja a bérbeadó feladata a visszakapott lakás állapotának
ellenőrzése. Attól tart, ezek után minden visszakapott lakás esetében ez fog történni. A bérleti
szerződés következetes betartását tartja megoldásnak.
Várfi András polgármester véleménye szerint egyszerű lenne mindent a megbízott ügyvezető
igazgató felelősségére bízni és várni, hogy megoldja a problémákat, melyek korábban nem nyertek
megoldást. Mint a Felügyelő Bizottság elnöke talán megnézhette volna a gyógyszerész úr által lelakott
lakást, erre nem került sor. A Gyomaszolg Kft-nek van egy 7 millió forintos kintlévősége, melyet nem
az új ügyvezető idézett elő, van egy 11 millió forintos kintlévőség, valamint egy értékesítendő lakás,
melyet még nem tudott eladni. Jelen pillanatban a 6 millió forintot nem tudja kifizetni, ha nem kap
támogatást a vállalat, fizetésképtelen lesz saját Kft-énk.
Gellai Józsefné képviselő elmondta, amikor úgy döntöttek, hogy nem fizetik ki a lakásfelújításokat,
akkor született a döntés, hogy a Gyomaszolg Kft. a lakbérekből hozza rendbe a lakásokat.
Megrendelésre került a felújítás, a 6 millió forint nagy összeg, a lelakás mértéke igen nagy lehet ilyen
összegnél. Egeresi ügyvezető igazgató úr egy kölcsönt kér december 31-ig, melyet ígérete szerint,
vissza tud forgatni. Az önkormányzat, mint fenntartó ad kölcsönt, viszont kérte, hogy a Gyomaszolg
Kft. oldja meg a további hasonló probléma megelőzését, a bérleti szerződésben a lakás állagának
megóvását is. A kölcsönt támogatja, viszont a lakások állagának megőrzésének ellenőrzését a
törvényes keretek között kéri.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a Humánpolitikai Bizottság folyamatosan ellenőrzi a bérleti
jogviszonyt, ezen belül a lakások állapotát, ellenőrzi a bérlők lakás-karbantartási kötelezettségét.
Rendszeresen be is számol a bérlőre nem hárítható munkák állapotáról és a Gyomaszolg Kft. által
elvégzett felújítási munkákról a képviselő-testületi üléseken. A szóban forgó lakás több, mint 25 éves,
mindenféle felújítás és korszerűsítés nélkül. Itt nem tisztasági meszelési problémákról, hanem
felújítási munkákról van szó, melyek nem átháríthatók a bérlőre. A vízvezeték, nyílászáró cseréje, a
villanyvezeték hálózat felújítása nem hárítható át a bérlőre. Ugyanúgy a vizesblokk, padozat cseréje
sem. A lakás felújítását el kell végezni, a bérleti díjakban való megtérülése hosszabb idejű lesz. A
bérleti díj emelése indokolt is egy teljesen felújított lakásnál. A felülvizsgálat fontos a többi bérleti
díjból származó bevétel tekintetében.
Egeresi András ügyvezető kiegészítésként elmondta, 70 szolgálati lakásról van szó, ebből 8 a
Magtárlaposi úton, 16 Endrődi úton és egyéb helyeken 46 van. 2007. december 31-i főkönyvi adat
alapján 3 292 ezer forintos mínuszt mutat a lakások fenntartása. Ezeket egyéb bevételekből
csoportosította át a kft. Az összegbe három gondnoki fizetést is bele kell kalkulálni. Példaként
elmondta, Szarka Lajosné Október 6 ltp-en éves szinten járulékokkal együtt 600 ezer forint összeget
kap gondnoki tevékenységéért. A lakásfelújításra szánt alap forráshiányos. A karbantartottság
valószínűleg nem megfelelő, mert nem képződik megfelelő forrás erre.

380

Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető megkérdezte, a 24 bérlakás bevételeit és kiadásait
is tartalmazzák az adatok.
Egeresi András ügyvezető válaszolta, hogy félreértés volt, mert nem a 24 lakás, hanem a 46 lakás
adatait kell itt feltüntetni. A pénzüggyel egyeztetve mondta el, hogy tavaly a 24 lakás költségeiből
térített a pénzügyi osztály a 46 lakás teljes karbantartása teljes egészében a Gyomaszolg Kft-t terhelte.
Dr. Csorba Csaba jegyző úgy vélte, mindenféleképpen indokolt az augusztusi felülvizsgálat, a
fogalmak keverednek. A szolgálati-, költségelvű bérlakások fogalma, az ebből származó
lakbérbevételek és a szociális bérlakások lakbérbevétele, valamint a felújítási költségei. A szociális
bérlakások száma 46, ott lakbérbevételből származó bevétel van, mely a Gyomaszolg Kft-nél
keletkezik, és felújítási költségként ütemezhet. A szolgálati lakások szintén ez alapján működik.
Költségelvű bérlakásnál a bérleti díj az önkormányzatnál keletkezik és ténylegesen a Gyomaszolg Kft.
leszámlázza. Két hónap alatt nem lehet mindezt átlátni, ezért javasolják az augusztusi tárgyalást a
bérleti díjak átvizsgálását, a bevételek keletkezését valamint a felújítások szükségességét.
Czibulka György képviselő az üléstermet elhagyta, jelen van 12 képviselő
Hangya Lajosné képviselő, mint a Humánpolitikai Bizottság elnöke, elmondta a bizottság nem volt
teljes körű bejáráson, amennyiben ügyvezető úr szükségesnek látja, felajánlja a bizottság tagjainak
segítségét. Minden évben a bizottság dönti el a felújítások szükségességét, hogy a szociális lakásokon
is történjenek felújítások a szükségletek és a pénzügyi lehetőségek szerint. A lakbérhátralékosok
hátralékának behajtásában a hivatal tud segíteni.
Czibulka György képviselő az ülésre visszaérkezett, 13 képviselő van jelen.
Várfi András polgármester megköszönte a Humánpolitikai Bizottság elnökének segítő ajánlatát. A
határozati javaslatban 6 millió forintos tulajdonosi kölcsönt biztosít az önkormányzat.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslatban szereplő Gyomaszolg
Kft. részére nyújtandó tulajdonosi kölcsönről való szavazásra.

A képviselő-testület 10 igen, 3 tartózkodással a tulajdonosi kölcsön nyújtása mellett döntött és
az alábbi határozatot hozta: [Babos László tartózkodom, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné
igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki
László tartózkodom, Rácz Imre igen, Vass Ignác tartózkodom, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
290/2008. (VII. 7.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonosi kölcsön formájában 6.000.000 Ft-ot biztosít
a Gyomaszolg Ipari Park Kft. részére. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. a tulajdonosi kölcsön
összegét 2008. december 30. napjáig köteles visszafizetni Gyomaendrőd Város
Önkormányzata részére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Gyomaszolg Ipari Park
Kft. ügyvezető igazgatóját egy részletes kimutatás elkészítésére - 2006. - 2007. - 2008. évekre
- a kezelésében lévő bérlakások bérleti díjaiból származó bevétel nagyságára, ezen lakások
üzemeltetési költségeire, karbantartási, felújítási kiadásaira vonatkozóan, illetve kéri az
ügyvezető igazgatót, hogy adjon tájékoztatást a 2009. évre várható bevételek összegéről. A
kölcsön folyósításának feltétele ezen kimutatás 2008. július 15. napjáig történő elkészítése és
benyújtása a Pénzügyi Osztály részére.
Felelős: Várfi András polgármester
Határidő: értelem szerint
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5. Napirendi pont
Református Egyház támogatási kérelme
Várfi András polgármester a gyomai Református Egyház támogatási kérelméről elmondta, az egyház
egy új digitális orgonát szeretne beszerezni, mert a jelenlegi javítása igen költséges. Az új orgona 5,5
millió forintba kerül, melyhez 1 millió forint hozzájárulást kér az egyház. Megítélése szerint fontos az
új orgona beszerzése, a turisztika érdekében lehetne rendszeresen hangversenyeket szervezni, a város
profitálhatna ebből. Jelentős látogatót vonzó, évi 5-6 rendezvény megszervezése is megvalósítható
lenne. A kérést támogatja. Az előterjesztés alapján az egymillió forintos támogatás forrásául az
egymilliárd forintos kibocsátott kötvény hozadékát nevezi meg az előterjesztő.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Megállapította nincs hozzászóló, ezért a támogatási javaslatról
való szavazásra kérte fel a képviselőket.
A képviselő-testület tagjai 12 igen és 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a támogatást megszavazta
és az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László
tartózkodom, Rácz Imre igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
291/2008. (VII. 7.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.000.000 forint összegű
támogatást biztosít orgona vásárlásához a Gyomai Református Egyház részére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatás forrásául az 1
milliárd forint összegben kibocsájtott kötvény többlethozadékát jelöli ki.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Gyomai Református Egyházzal kösse meg
az 1.000.000 forint összegű támogatásról szóló szerződést 2008. július 31. napjáig.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a kért
támogatási összeg a következő rendelet módosítás alkalmával kerüljön beépítésre
Gyomaendrőd Város 2008. évi költségvetésébe.

Felelős: Várfi András polgármester
Határidő:2008. július 31.
6. Napirendi pont
Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése a Kodály Z. u. és a Hármas Körös híd között
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy az előző ülésen már volt ez az előterjesztés,
mely a pályázat adatait, költségeit, támogatási összegeit részletezi. A kerékpárút megépítésének
támogatása érdekében 2008. július 31-ig nyújthat be az önkormányzat pályázatot. Amennyiben a
pályázat támogatásban részesül, akkor a beruházást teljes egészében a 2009. évre kell ütemezni, illetve
a szükséges saját erőt is 2009. évben kell biztosítani. A véleményező bizottságok megtárgyalták az
előterjesztést, annak határozati javaslat szerinti elfogadását javasolják a képviselők számára.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. hozzászólás hiányában kérte a képviselőket a határozati
javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület tagjai 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadták a javaslatot, a következő
határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné
igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
292/2008. (VII. 7.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium „Közlekedésbiztonsági kerékpárutak építésének/tervezésének támogatására”
meghirdetett pályázati felhívásra, a Kodály Zoltán utca és a Hármas-Körös híd között
kerékpárút építése érdekében.
A beruházás összköltsége (100 %):
Igényelt támogatás (80 %):
Saját erő (20 %):

92 286.0 EFt
73 828.8 EFt
18 457.2 EFt

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a saját erőt, 18 457.2 E Ft-ot a 2009. évi
költségvetéséből biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2008. július 31.
Felelős: Várfi András polgármester
7. Napirendi pont
A hulladéklerakó rekultivációjának megvalósítására benyújtott pályázat
Várfi András polgármester az előterjesztést ismertette. A Képviselő-testület korábbi döntése alapján a
KEOP-2.3.0 jelű „Települési szeméttelep-rekulivációs program” tárgyában pályázatot nyújt be
közösen Kondoros gesztorságával a Körös-szögi Kistérség településeivel. Kondoros város
önkormányzata levelében tájékoztatta hivatalunkat a pályázat befogadásáról, valamint megküldte a
támogatási szerződést azzal a céllal, hogy a Tisztelt Képviselő-testület azt jóváhagyja.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. megállapította nincs hozzászóló, ezért a képviselőket a
határozati javaslatról való döntésre kérte fel.
A képviselők 13 igen szavazattal egyhangúan jóváhagyta a támogatási szerződést, az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné
igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
293/2008. (VII. 7.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a KEOP-2.3.0 jelű „Települési szemétteleprekultivációs program a Körös-szögben” című benyújtott pályázathoz kapcsolódó a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség, mint támogató és Kondoros Nagyközség Önkormányzata, mint a
konzorcium nevében eljárni, nyilatkozni jogosult kedvezményezett közötti Támogatási
szerződést a projekt előkészítéséhez elfogadja.
Határidő:

azonnal

8. Napirendi pont
TRFC – Közmunkapályázat
Várfi András polgármester elmondta az előterjesztés a hosszútávú közmunkaprogram érdekében
pályázat benyújtásáról szól. A projekt 2008. október 1. és 2009. március 31. között valósulhat meg, 6
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hónap időtartamra. A pályázat keretei között összesen 14 fő regisztrált munkanélküli személy
foglalkoztatására kerül sor, ebből Gyomaendrődön 10 fő, Csárdaszálláson és Hunyán 2-2 fő
közmunkás. A program keretei között, a munkaerőpiacon történő elhelyezkedés esélyeinek javítása
érdekében 5 fő motorfűrész-kezelő képzésen venne részt.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a pályázat
benyújtásáról való szavazásra.
A képviselők egyhangú 13 igen szavazattal a pályázat benyújtásáról szóló javaslatot megszavazták, a
következő határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László
igen, Rácz Imre igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
294/2008. (VII. 7.) Gye. Kt. határozata
A Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Csárdaszállás Község és Hunya Község
Önkormányzataival közösen, pályázatot nyújt be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
által meghirdetett terület- és régiófejlesztési célelőirányzat keretében mikrotérségi, hosszú
távú közmunkaprogram megvalósítására.
A projekt költségeinek megoszlása:
A program összköltsége (100 %):

10 657 584 Ft

Igényelt támogatás (90%):

9 591 826 Ft

Saját forrás (10%):

1 065 758 Ft
735 240 Ft

Gyomaendrőd:

A saját erő összegét Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2008. és 2009. évi
költségvetéséből biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására,
együttműködési megállapodás megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. július 15.
Várfi András polgármester

9. Napirendi pont
Integrált Közösségi Szolgáltatási Tér kialakítása Öregszőlőben
Várfi András polgármester úgy gondolja, Öregszőlőben szükség van integrált közösségi és
szolgáltató terek kialakítására. Sok szociálisan rászorult él ott. A szolgáltatás kialakításával a
közösségek kialakulásához, működéséhez kapnak segítséget. A feltételek alapján Gyomaendrőd
külterülete jogosult a támogatás igénylésére.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati
javaslatról való döntésre.
A képviselők az Integrált Közösségi Szolgáltatási Tér kialakítása Öregszőlőben pályázat benyújtását
13 igen szavazattal egyhangúan elfogadták, az alábbi határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János
igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla
igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
295/2008. (VII. 7.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett Integrált Közösségi Szolgáltató Terek
kialakításának támogatása című pályázati felhívásra IKSZT létrehozása érdekében
Öregszőlőben. A pályázat benyújtása, valamint a beruházás megvalósítása és fenntartása
érdekében Gyomaendrőd Város Önkormányzata együttműködik a következő intézményekkel:
- Gyomaendrőd Város Önkormányzata
- Térségi Humánsegítő Szolgálat
- Városi Könyvtár
- Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
- Térségi Szociális Gondozási Központ
A Képviselő testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására, az
együttműködési megállapodás megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2008. július 31.
Felelős: Várfi András polgármester
10. Napirendi pont
DAOP 4.1.3/B – Közösségi terek infrastrukturális fejlesztése
Várfi András polgármester a napirendi pont ismertetéseként elmondta, a Deák Ferenc utcai
tornaterem fejlesztése érdekében DAOP 4.1.3/B pályázat benyújtásáról van szó. Az ingatlant
működtetésre átadta az önkormányzat a Hétszívirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Bt-nek.
Üzemeltető kéri az önkormányzatot a pályázat benyújtására, mert a lehetősége neki van meg, valamint
kéri a saját erő megelőlegezését, melyet később a Bt. megtérít. A saját erő összege 3 980 400 Ft.
Elmondta még, a városban a ritka épületek egyike marad meg, azon kívül még funkció is marad, ami
bővül.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a pályázat
benyújtásáról, valamint a saját erő megelőlegezésről szóló javaslatokról való szavazásra.
A képviselők 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadták a javaslatokat és az alábbi határozatokat
hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés
János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Vass
Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
296/2008. (VII. 7.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a DAOP-2008-4.1.3.A.B kódszámú,
Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése című pályázati felhívás alapján a Deák Ferenc utcai épület fejlesztése érdekében.
A projekt forrásösszetétele az alábbi:
Összes költség (100%):
Igényelt támogatás (90 %):
Saját erő (10 %):

39 804 000 Ft
35 823 600 Ft
3 980 400 Ft

A beruházás megvalósításához szükséges saját erőt, azaz 3 980 400 Ft-ot Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a 2008. évi költségvetéséből biztosítja.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. augusztus 15.
Várfi András polgármester
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
297/2008. (VII. 7.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a DAOP-2008-4.1.3.B kódszámú pályázaton való
részvétel érdekében a Deák Ferenc utca ingatlanon történő beruházás megvalósításához
szükséges saját erőt a 2008. évi költségvetéséből megelőlegezi azzal, hogy annak összegét a
Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Betéti Társaság az önkormányzat részére
megtéríti.
A saját erő biztosítására és a létesítmény üzemeltetésére vonatkozóan együttműködési
megállapodás kötése szükséges, melyet a Képviselő-testület 2008. augusztusi ülésére kell
előterjeszteni.
Határidő:
Felelős:

2008. augusztus 28.
Várfi András polgármester

Bejelentések
Hangya Lajosné képviselő kérte a Humánpolitikai Bizottság tagjait az ülés után maradjanak, és az
ülést tartsák meg a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása ügyében.
Szabó Balázsné képviselő elmondta, van a Vörösmarty utcában 4 nagy ecetfa, melyek az elmúlt
viharok esetén is gondot okoztak a villanyvezetékeknél is. Az ott lakók nem nyakazhatják meg, mert
villany- és telefonvezeték is található köztük. Levél formájában fordultak hozzá a lakók, amiben
kérnek megoldást a fák ügyében.
Várfi András polgármester további bejelentés hiányában megköszönte a jelenlétet és a rendkívüli
ülést bezárta.

K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Babos László
hitelesítő

Putnoki László
hitelesítő
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