Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
20/2008.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2008. szeptember 25-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester,
Babos László, Béres János, Gellai Józsefné, Hangya Lajosné, Illés János, Izsó
Csaba, Jakus Imre, Dr. Kovács Béla, Lehóczkiné Timár Irén, Putnoki László,
Szabó Balázsné és Vass Ignác képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Liszkainé Nagy Mária, Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tímárné Binges Irén,
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezetők, Tóthné Rojik Edit oktatási ügyintéző,
Tóth Katalin ifjúsági referens, Dr. Mihalcsik Sára önkormányzati jogász,
Tárgyalási joggal az egyes napirendi pont megtárgyalásában érintett
meghívottak, önkormányzati intézmények vezetői,
A helyi sajtó képviselői,
Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a mai napra összehívott képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket, a Jegyző urat, Aljegyző urat és a meghívottakat. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, a 17 fős testületből jelen van 14 fő. Dr. Palya József őszi szabadságát tölti, Rácz Imre
képviselő betegségét jelezte, Czibulka György képviselő később érkezik az ülésre.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Lehóczkiné Tímár Irén és Csányi István képviselőket.
Javaslatot tett a napirend módosítására.
25. napirendi pontként Gyomaendrődi Liget Fürdő hőcserélő rendszer kivitelezésére pénzeszköz
biztosítása. 26. napirendi pontnak Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet létrehozása. 27.
napirendi pontnak Tessedik Sámuel Főiskola integrációjának véleményezése, valamint 28. napirendi
pontnak Sebestyénné Kruchió Ilona kérelmét javasolta. Így 29. napirendi pont a Bejelentések.
Azonkívül a 17. napirendi pont A településfejlesztési koncepció véleményezését a 7. napirendi
pontnak javasolta elfogadni.
Zárt ülésen 30-34. napirendi pontok tárgyalását javasolta.
Megkérdezte van-e vélemény, észrevétel, javaslat a napirendi pontokra vonatkozóan. Megállapított,
hogy nincs, ezért a képviselő-testületet felkérte a fenti módosításokkal javasolt napirend elfogadásáról
való szavazásra.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János 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, Putnoki László igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
360/2008. (IX. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítése
2. 2008. évi költségvetési rendelet IV. módosítása
3. Tájékoztató a 2008. évi első félévben végzett belső ellenőrzésekről
4. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet módosítása
5. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
6. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
7. Településfejlesztési koncepció véleményezése
8. Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2008/2009-es tanévben
indítandó tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
9. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervének véleményezése
10. Kner Imre Gimnázium és Szakképző pedagógiai programjának kiegészítése
11. Az oktatási intézmények úszásoktatásának támogatása
12. A Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése c. ÁROP1.A.2 pályázat költségvetése
13. Pályázat benyújtása Integrált Közösségi Szolgáltató Tér létrehozása érdekében
14. Együttműködési megállapodás kötése a Hétszínvirág-Tüskevár Nonprofit Szolgáltató Betéti
Társasággal
15. Települési szilárd hulladék szállításával kapcsolatos követelmény-és feltételrendszer
16. Holtágak rehabilitációja – Belvíz VI. ütem
17. Békés Megyei Vízművek Zrt-vel kapcsolatos szerződések véleményezése
18. Társulási megállapodás módosítása
19. Albérleti hozzájárulás megállapításának kérelme
20. Az önkormányzattól állandó megbízást kapott, önkormányzat képviseletében eljáró személyek
beszámolója
21. Mezőőri beszámoló
22. Közterület-felügyelői beszámoló
23. Tájékoztató a Liget Fürdőben végrehajtott gyógymedence felújításáról
24. Tájékoztató a helyi környezetszépítő verseny lebonyolításáról 2008-ban
25. Gyomaendrődi Liget Fürdő hőcserélő rendszer kivitelezésére pénzeszköz biztosítása
26. Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet létrehozása
27. Tessedik Sámuel Főiskola integrációjának véleményezése
28. Sebestyénné Kruchió Ilona kérelme
29. Bejelentések
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester az elmúlt képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakról tartotta meg a
beszámolóját.
Augusztus 29-én a Városi Vidovszky Képtárban Dr. Tóth Csaba a Debreceni Egyetem urológus
professzor fotókiállításának megnyitóján vett részt.
Augusztus 29-től szeptember 1-ig került sor az iskolákban az évnyitó ünnepségekre. Részt vett a Kis
Bálint Általános Iskola, a Kner Imre Gimnázium, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
valamint a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola megnyitóján.
Szeptember 3-án Megyei rendezvény keretében a szlovák konzul meghívására a Békéscsabai
Evangélikus Templomban megtartott hangversenyen vett részt.
Szeptember 9-18-ig Magyar Államkincstár ellenőrzést tartott az Önkormányzatnál. A határozatok
kézhezvétele után az ellenőrzés eredményéről tájékoztatást kap a képviselő-testület.
Szeptember 16-án egy érdekes és eredményes fórumra került sor Endrődön a következő Belvíz III.
program során (Csókási-zug iszaptalanítása) felmerült problémák tisztázására. Minden érintett
ingatlantulajdonos felé megvásárlási szándékot küldött az önkormányzat.
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A tulajdonosok nem kívánják értékesíteni ingatlanjaikat, ugyanakkor a vízkezeléshez szóban
hozzájárultak. Az önkormányzat célja, hogy szebb és jobb legyen a város. Fontos a víz kezelése és
hasznosítása.
Következő napon, 17-én a civil szervezetek ültek össze az október 23-i ünnepi műsor részleteinek
megbeszélése céljából. A helyszín Endrődi városrész, ünnepi szónok Dr. Erdész Ádám, a Békés
Megyei Levéltár igazgatója lesz.
Ugyanezen a napon a Városi Könyvtár adott helyet annak az író-olvasó találkozónak, melyen Menczer
Gusztáv író tartott előadást. A jelenleg 87 éves író mutatta be könyvét, aki fiatalságának néhány évét a
szovjet rabtelepeken töltötte. Lehetőség volt a könyv megvásárlására is.
Szeptember 19-én délelőtt 10 órakor a Munkáspárt küldöttsége járt Gyomaendrődön. Thürmer Gyula
kereste fel, aki a Munkáspárt képviselő- jelöltjét mutatta be.
Szeptember 19-21. között néhány képviselő társával együtt Nagyenyeden jártak a nagyenyedi
Bornapokon. Nagyszerű programokon, remek vendéglátásban részesülhettek. A testvérvárosi
kapcsolatot is mélyítették. Van már gazdasági kapcsolat is a két város között.
Szeptember 22-én Gödöllőn egy Phd. értekezésen vett részt, Papp-Komáromi Judit diplomavédésén,
aki helyi gazdálkodókkal együtt dolgozott a kukoricabogár elleni védekezésben. Közeljövőben a
parlagfű elleni védekezéssel foglalkozik. Szeretné, ha gyomaendrődi gazdákkal továbbra is együtt
dolgozna. Fontos ez a kérdés, az eredményesebb védekezés eléréséért.
Mai napon az Őszikék Nyugdíjas Egyesület 25 éves évfordulója alkalmából tart ünnepséget a Katona
József Művelődési Központban, az Idősek Világnapjának megünneplésével. Az ünnepség elején
Jegyző úrral együtt vett részt.
Felhívta az elkövetkező napok programjára a figyelmet. Szeptember 26-án a Szent Gellért Általános
Iskolában a Hagyományos Szent Gellért Napot tartják meg a diákok és tanárok.
Ugyan ezen napon a Határ Győző Városi Könyvtár névadó ünnepsége lesz, a korábban hozott
képviselő-testületi határozat szerint.
Szeptember 29-én, Budapesten az Alkotmánybíróság épületében Schmidt Péter: A politikai átalakulás
sodrában című könyvének bemutatóján Jegyző úrral fog részt venni. A város támogatta a könyv
kiadását.
Október hónapban Békéscsabán ismét megrendezésre kerül a Kolbászfesztivál, melynek keretein belül
24-én délután Gyomaendrőd bemutatkozik. Egy tanyasi disznóvágás bemutatójával, Szonda István
vezetésével. Részt vesz még a Rumba Táncsport Klub, a Körösmenti Néptánc Együttes, a Színfolt
Mazsorett csoport. Szintén ezen a műsoron a lengyel testvérvárosunkból érkezik egy néptánc-csoport.
A testvérvárosból sokan érkeznek, itt helyben is bemutatkozik a lengyel gyerekekből álló tánccsoport.
Következő szerdán, október 1-én az Alföldtudás Egyeteme előadássorozat első állomásaként Dr.
Szabó Béla elektromérnök tart előadást 16 órakor a Városháza nagyteremében. A hunyai származású
villamosmérnöknek az űrkutatásban Pille néven használatos készülék megalkotásában volt jelentős
szerepe, melyet a mai napig használnak. A közvetítés a Duna Televízióban lesz látható jövő év elején,
melyet a városban készült vágóképekkel színesítenek. Javasolta az előadáson való részvételt.
Hulladékkezeléssel kapcsolatban két ügyről számolt be. Az ASA Kft. kártérítési peréről, mely
folyamatban van. Október 8-án kerül sor a tárgyalásra. A másik per a védelmi övezettel kapcsolatos,
melynél az igazságügyi szakértő megküldte a véleményt, melyből kiderül, 46 millió forint kártalanítást
kell fizetnie a beruházó munkacsoportokban résztvevő önkormányzatoknak. Bírósági tárgyalást
követően a Bíróság mondja ki a kártalanítás összegét, mely nem valószínű, hogy véglegesen kevesebb
lenne. A várost érintő kár miatt a felelősöket is meg kell találni, akik ezt okozták. Lényeges mind a két
per. A városban a hulladékkezelést végző Remondis Kft-vel kötött szerződést a beruházói
munkacsoport, melynek a szerződés szerinti magatartását vizsgálják, mivel nem a szerződésnek
megfelelően végzi a tevékenységét. A megbízott szakértői csoport vizsgálja a hulladékkezelést, a
hulladékkezelő mű működését, valamint egy könyvvizsgáló iroda a cég működését a megfelelő alapok
képzésével kapcsolatban vizsgálja meg.
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A vízhasznosítással kapcsolatban elmondta, többféleképpen hasznosítható. Amikor károsít, akkor
belvíz vagy árvízként jelentkezik, a szükséges intézkedéseket ilyenkor meg kell tenni. Másrészt éltető
erő a víz. Gyomaendrőd térségében régóta foglalkoznak azzal, hogyan lehet hasznosítani a vizet.
1983-as év volt az első nagyon aszályos év, mikor a Keselyősi földrész öntözésének programja
felszínre került. Most úgy tűnik, ez megvalósul. Ennek érdekében 26-án egy gazdacsoport találkozik
itt a Nagyteremben Goda Péter tervezővel, valamint a KITE képviselőjével. Amennyiben állami és a
KITE által is támogatást nyer az ügy, úgy a Képviselő-testületnek is dönteni kell az önkormányzati
támogatásról. A 3500 hektár jó minőségű földterület öntözésére nyílna lehetőség, melyet meg kell
ragadni. Sok család megélhetését jobbá teszi.
Mindkét önkormányzati általános iskola nyújtott be pályázatot, egyik sem nyert. A következő időben
át kell gondolni, mit és hogyan kell változtatni. Ehhez vannak pedagógusok, valamint egy
munkacsoport fog alakulni. Ugyanakkor 5,1 Milliárd forint maradt a Dél-alföldi régióban, lehetőség
lesz a jelen pályázatok fenntartása. Javasolta a képviselő-testületnek mindkét projektet vizsgálja meg,
fenntartják-e mindkét pályázatot, vagy csak az egyiket tartja meg az önkormányzat.
Gyomaendrőd és Szarvas területén szeizmikus munkálatok történnek egy Geofizikai szolgáltató cég
által. A plakátok több helyen láthatóak. A céggel együtt kell dolgozni, a kihelyezett kábeleket,
eszközöket kérik nem eltávolítani. Amennyiben valaki úgy érzi kár érte, úgy felkeresheti a kihelyezett
plakátokon szereplő elérhetőségeken a céget.
Beszámolója befejeztével megkérdezte van-e valakinek az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése,
illetve van-e bejelentenivalója.
Babos László képviselő hozzászólásában megjegyezte, a belvíz rekonstrukcióval kapcsolatban a
Hantoskerti holtág is szóba került. Villanyoszlopra kiragasztva kaptak olyan tájékoztatót a lakosok,
hogy a holtág vizét szippantva alacsonyabban tartják a hónap végéig. Ma délelőtt folyamán az egyik
lakos személyesen a vízparton olyan tájékoztatást kapott, hogy az a beruházás kész van, ami miatt a
vízszintet leengedték, részükről visszaállítható lenne az eredeti vízszint. Megkérdezte mikor kerül erre
sor.
Liszkainé Nagy Mária városüzemeltetési osztályvezető válaszában elmondta a kivitelező elsejétől
tizenötödikéig kérte a vízszint süllyesztését, nem kellett 15-ig minimálszinten tartani, kb. egy hétig
tartott, amíg a munkálatokat elvégezték. A vízszintet ezután megemelték nem az átlagos vízszintre,
mivel az a hét elég csapadékos volt, ezért a víz minősége sem okozott problémát.
Babos László képviselő megjegyezte a legérzékenyebb hal a süllő, ami a vízminőségre azonnal
reagál. Az elmúlt napokban két elpusztult halat találtak, azonkívül kb. 80 cm-rel alacsonyabb a
vízszint az átlagosnál.
Várfi András polgármester elmondta, hogy az osztályvezető asszony a problémát megtekinti, majd
intézkedni fog. Véleménye szerint a vízminőséget veszélyeztető tényezőket bárki bármikor
bejelentheti.
Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele. Hozzászólás nem volt, így felkérte a képviselőket a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés megvitatására.
Kérdés, hozzászólás a jelentésben leírtakhoz nem volt, Várfi András polgármester felkérte a
képviselőket a döntés meghozatalára.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal a jelentést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: [Babos
László igen, Béres János 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, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass
Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
361/2008. (IX. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 313/2007. (X. 25.), 314/2007. (X. 25.), 136/2008. (IV.
24.), 217/2008. (V. 29.), 225/2008. (V. 29.), 254/2008. (VI. 26.), 256/2008. (VI. 26.), 258/2008. (VI.
26.), 273/2008. (VI. 26.), 294/2008. (VII. 7.), 339/2008. (VIII. 28.), 343/2008. (VIII. 28. Kt. számú

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
2008. évi költségvetés I. félévi teljesítése
Várfi András polgármester felkérte Szilágyiné Bácsi Gabriellát a pénzügyi osztály vezetőjét a
napirendi pont ismertetésére.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető elmondta, az első félévi beszámolót szerkezetileg három
részre tagolták. Az első részben önkormányzati szintre összesítve mutatták be a költségvetés
bevételeinek, kiadásainak alakulását. Ezt követően a hivatal vonatkozásában látható az első félévi
teljesítés alakulása, végül az önálló intézmények beszámolójával találkozhatnak.
Önkormányzati szintre összesítve látható, hogy a bevételek és a kiadások időarányosan, illetve a
bevételeket kicsit meghaladó mértékben teljesültek. A működési kiadások 50 %-on állnak, a felújítás
és a fejlesztés viszont jóval az időarányos alatt teljesült, aminek oka, hogy az első félévben
megkezdett beruházások a második félévre fognak befejeződni, a kifizetések is erre az időszakra
fognak esni.
Összességében elmondható, hogy az önkormányzat első félévi gazdálkodása, mind a hivatal, mind az
intézmények tekintetében stabil volt, pénzügyi nehézségek, problémák nem jelentkeztek. Az elmúlt
évben képződött szabad pénzmaradvány mind a hivatalnál, mind az intézményeknél fedezetett nyújtott
az eredeti költségvetésben nem tervezett többlet kötelezettségvállalásokra.
A második szakasz a hivatal bevételeit és kiadásait mutatja be az első félévben, illetve azokat a
legfontosabb gazdasági eseményeket, melyek a város életét alapvetően jellemezték. A hivatali
dolgozók létszáma nem változott, de személycserék történtek. Négy fő távozott a hivatalból, helyükre
részben pályakezdő fiatalok kerültek, részben pedig belső átcsoportosításra került sor. A munkaügyi
központtal kötött szerződés lejártát követően ezek az üres álláshelyek a törvényi előírásoknak
megfelelően meghirdetésre kerülnek.
Az elmúlt évben az Állami Számvevőszék átfogó ellenőrzést tartott az önkormányzatnál. A feltárt
hiányosságokra intézkedési terv készült, melyet megküldtünk az ÁSZ-nak és arról beszámoltak a
testület felé is. Ez év áprilisában az intézkedési terv végrehajtásáról is megtették a beszámolót.
A gazdasági események rövid értékelésénél kitértek az önkormányzatot érintő folyamatban lévő peres
ügyekre – ilyen az ASA Kft. kártérítési igénye és a védelmi övezeti per.
Jelentős gazdasági esemény volt az 1 milliárd Ft összegű kötvény kibocsátása, ami ez év február 25-én
megtörtént. Az első félévben a kibocsátott kötvényből felhasználás nem történt. A kötvény
befektetéséből eddig realizálódott hozam összege kb. 30 millió Ft. Kamatfizetésre először március 31én került sor 3.347 e Ft összegben. A következő kamatfizetés szeptember 30-án lesz esedékes. A
kötvény kezelésére külső szakértő munkáját veszi igénybe. Csapó Ágnes elkészítette az önkormányzat
likvid és kockázatelemzési szabályzatát, ezen kívül pénzpiaci jelentéseket készít és terjeszt a testület
elé, valamint részt vesz azokon az üléseken, ahol az önkormányzat beruházási elképzelései kerülnek
napirendre. A kötvényből származó forrás kezelésével szintén Csapó Ágnes munkáját veszik igénybe,
aki az alaphozamon felül a megtermelt többletbevételből hozam díjra jogosult. Augusztusban
benyújtotta az első félévére vonatkozó hozamdíj igényét, melynek összege 4.758 e Ft.
A beszámoló részletesen bemutatja még a bevételek alakulását, ezen belül a helyi adóbevételekről
látható részletes tájékoztató. Látható továbbá, hogy az önkormányzat az első félévben milyen
pályázatokat nyújtott be, és hogyan alakult az elnyert támogatások összege.
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A kiadásokat illetően az első félévben a hivatal kiadásai időarányosan alakultak, a személyi
juttatásoknál némi megtakarítás mutatkozik, ami betöltetlen álláshelyekre betervezett bérek
összegével, a belső átcsoportosításokkal és a munkaügyi központ által támogatott fiatal pályakezdők
alkalmazásával magyarázható.
Külön került bemutatásra a részben önálló intézmények első félévi gazdálkodása, a bevételek és a
kiadások alakulása. Továbbá a két kisebbségi önkormányzat gazdálkodásáról is készült egy rövid
tájékoztatás.
A hivatal szakfeladatán két intézmény működik – Tájház és a Tourinform Iroda. Mindkét intézmény
takarékosan és ésszerűen gazdálkodik a rendelkezésükre álló forrásokkal.
A felújításra megtervezett összeg az időarányos felett, 58 % -on teljesült. Megtörtént a Dobi és a
Kocsorhegyi út helyreállítása, illetve az óvodákban is elvégezték a betervezett felújítási munkákat.
A fejlesztési kiadások 20 %-on álltak az első félévben. Elsősorban út és kerékpárút beruházáshoz
kapcsolódó tervdokumentációk, különböző engedélyes tervek kerültek kifizetésre, illetve a belvíz
beruházásokhoz kapcsolódó tervek és engedélyek kiadásai jelentek meg. Ezen felül ingatlan
vásárlásokra került sor, és kifizetésre került az Ap-prétor Kft részére az élményfürdő
megvalósíthatósági tanulmányterve. Ugyanakkor több mint 2 millió Ft összegben informatikai
fejlesztések valósultak meg.
A beszámoló bemutatja még a kintlévőségek alakulását, illetve a pénzügyi osztály részéről a
kintlévőségek behajtására tett intézkedéseket.
A beszámoló harmadik része pedig intézményenként mutatja be a bevételek és a kiadások részletes
alakulását.
Várfi András polgármester megköszönte a szóbeli tájékoztatást, majd felkérte Bence Lajosné
könyvvizsgálót néhány szóban ismertesse a független könyvvizsgálói jelentést.
Bencze Lajosné könyvvizsgáló elmondta, az önkormányzat első félévi gazdálkodásról szóló
beszámolót a könyvvizsgálat megvizsgálta, és ennek eredményéről az írásos jelentést a testület részére
megküldte. A beszámolóban szereplő számok könyvelési bizonylatokkal, háttér dokumentációkkal
alátámasztottak, valós adatokat tartalmaznak, ezért a könyvvizsgálat a testület számára elfogadásra
javasolja.
A költségvetésről szóló rendeletmódosítás, melyet szintén elfogadásra javasolnak tartalmazott 51
millió Ft hitel felvételt is, erre azonban nem került sor az első félév során, ami az ésszerű
gazdálkodással magyarázható, pénzügyi nehézségekkel nem küzdött az önkormányzat.
Putnoki László képviselő aziránt érdeklődött, hogy a kibocsátott kötvény, ami után kamatot fizetünk,
az adóság, vagy fel nem használt hitel.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető válaszolva elmondta, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.
Várfi András polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában megköszönte a hozzászólásokat,
majd felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadására, amely szerint a 2008. évi költségvetés
I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadják.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta: : [Babos László igen, Béres János 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, Putnoki László igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
362/2008. (IX. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 9/2008. (II. 29.) Gye. Kt. rendeletével elfogadott
2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. A Képviselő-testület
az államháztartásról szóló 1992. évi törvény 70. § és a 79. § (1) bekezdése alapján kapjon
tájékoztatást a város háromnegyed éves költségvetési helyzetéről.
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Határidő: 2008. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
2. Napirendi pont
A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása
Várfi András polgármester megkérdezte van e kérdés, észrevétel a napirendi ponthoz.
Hozzászólás nem volt, 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, 14 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János 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, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2008. (IX. 29.) 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 3.482.655.-E Ft-ra módosul, részletezve
az 1. számú melléklet szerint.
2. § A KT rendelet 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.629.397.-E Ft-ra nő,
részletezve a 2. számú mellékletben.
3. § A KT rendelet 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 62.831.-E Ftra módosul, részletezve a 3. számú melléklet szerint.
4. § A KT rendelet 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege
590.306 E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 504.652 E Ftra, a felhalmozási célú pénzeszközátadás 33.787.-E Ft-ra változik, valamint a kölcsönök nyújtása
48.867.-E Ft-ra nő. Feladatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza.
5. § A KT rendelet 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 1.252.004 E Ft-ra módosul, a
tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
6. § Az engedélyezett létszámban történt változások 2008. szeptember 1.-től kezdődően: A
Polgármesteri Hivatalnál az igazgatási szakfeladaton a köztisztviselőknél 1 fő létszámbővítés történt.
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvodánál a csárdaszállási telephelyen jóváhagyott 1 fő technikai
létszám 1 fő óvodapedagógus létszámra módosul. Feladatátadás miatt a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskolánál megszűnik a 2 fő könyvtárosi álláshely, és a hozzá kapcsolódó 1 fő technikai
dolgozó álláshelye, továbbá csoportnövekedés miatt 1 fő pedagógus álláshely növekedés történt. A
Határ Győző Városi Könyvtárnál feladatátvétel miatt 2 fő létszámbővülés történt. A Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben az új tanszakok átvétele és a működő tanszakoknál végrehajtott
átszervezésekből adódóan 5 fővel növekedett a pedagógus álláshelyek száma.
Záró rendelkezések
7. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2008. év végi
beszámolóban szerepeltetni kell.
Gyomaendrőd, 2008. szeptember
Várfi András
Dr. Csorba Csaba
polgármester
jegyző
E rendelet 2008. szeptember hó 29. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. szeptember 29.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
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3. Napirendi pont
Tájékoztató a 2008 évi első félévben végzett belső ellenőrzésekről
Várfi András polgármester Illés János képviselő urat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját, a
legutóbbi bizottsági ülés levezetőjét, néhány szóban ismertesse a bizottság véleményét.
Illés János képviselő elmondta, a bizottság megállapította, hogy az önkormányzat megfelelően
gondoskodik a belső ellenőrzésről, a belső ellenőrzésről szóló dokumentumokat, az ellenőrzési tervet
elfogadta. Ennek alapján az ellenőrzések megtörténtek, az erről készült jelentésekben olvashatjuk a
megállapításokat. Amennyiben van kérdés, észrevétel, úgy azt tegyék meg.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában javasolta a tájékoztató elfogadását.
A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János 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, Putnoki László igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
363/2008. (IX. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. év első félévi belső
ellenőrzéseiről szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló módosított 12/2001.(IV.27.) KT
rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkért Szabó Balázsnét az ügyrendi bizottság elnökét ismertesse a
rendelet módosítás lényegét.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a rendelet módosítás lényege, hogy az önkormányzati
költségalapú bérlakások bérletére kötendő bérleti szerződés tartalmát szinkronba kell hozni a
vonatkozó rendelet szövegével. Megalkotásra javasolta a képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. A szavazás előtt felhívta
a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János 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, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2008. (IX. 29.) Gye. Kt. rendeletét
a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi
rendeletet alkotja..
1. (1) § A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
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2. § (1) E rendelet 2008. október 1. napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2008. szeptember
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
Jegyző

E rendelet 2008. szeptember hó 29. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. szeptember 29.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
5. Napirendi pont
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991.(IX.19.) KT
rendelet módosítása
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
kezdeményezésére állásfoglalást adott ki a Miniszterelnöki Hivatal Közszolgálati Személyzetpolitikai
Főosztálya a 2007. évi CLII. Törvény szerint vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek körének
megállapításáról valamint a vagyonbevallások kezelésének és őrzésének kérdéseiről. Az állásfoglalás
rámutat arra, hogy a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos hatáskörök aszerint alakulnak, hogy a
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett kitől kapta a kinevezését, megbízatását. A nyilatkozatok őrzési
helyének kijelöléséről a kinevezőnek a saját szervezeti szabályzatában e szerint kell rendelkeznie. A
fenti állásfoglalásból következően módosítani szükséges az önkormányzat és szervei szervezeti
szabályzatát.
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselőknek a rendelet megalkotását.
Hozzászólás hiányában Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. A
szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van
szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János 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, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2008. (IX. 29.) Gye. Kt. rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 16. § (1)
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosításáról az
alábbiakban rendelkezik.
1. § Az SZMSZ kiegészül a következő 33/C. § rendelkezéseivel:
„33/C. § (1) A 12. számú mellékletben vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettnek a vagyonnyilatkozatát
a 24. § (3) bekezdésében nevesített önkormányzati szerv titkári feladatait ellátó személyzeti
ügyintézőnek kell átadnia.
(2) A személyzeti ügyintéző a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában előírt rendben azonos
módon, de elkülönítetten tárolja és kezeli a jegyző kinevezési hatáskörébe tartozó köztisztviselők és a
12. számú mellékletben kötelezettek vagyonnyilatkozatait is.”
2. § Az SZMSZ 12. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
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3. § (1) E rendelet 2008. október 15. napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2008. szeptember
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2008. szeptember hó 29. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. szeptember 29.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
Melléklet a 37/2008. (IX. 29.) 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,
Az önkormányzat által megbízott könyvvizsgáló(k)

6. Napirendi pont
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a fenti rendeletmódosítás szerinti szabályozást a hivatal
szervezeti és működési szabályzatába is be kell építeni.
A bizottság nevében javasolta az SZMSZ határozati javaslat szerinti módosítását.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János 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, Putnoki László igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
364/2008. (IX. 25.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 303/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozattal
megállapított Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban:
Hivatali SzMSz) kiegészíti a következő 41/A) ponttal:
„41/A) A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett köztisztviselők körét a 24. számú melléklet
tartalmazza. A vagyonnyilatkozatok kezelésének és tárolásának részletszabályait a 8. számú
melléklet (Közszolgálati adatvédelmi szabályzat) tartalmazza”
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II.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 303/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozattal
megállapított Hivatali SzMSz az alábbi melléklettel egészül ki:
„24. számú melléklet a Hivatali SzMSz-hez
A 2007. évi CLII. tv. 11.§ (6) bekezdés alapján a Polgármesteri Hivatalban vagyonnyilatkozat
tételre kötelezettek
Jegyző, aljegyző, osztályvezetők, kiadmányozási joggal rendelkező köztisztviselők.”
Határidő: 2008. október 15.
Felelős: Várfi András polgármester
7. Napirendi pont
Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2008/2009-es tanévben indítandó
tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
Várfi András polgármester az Ügyrendi bizottság elnökét kérte fel a napirendi pont ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök az alábbiak szerint ismertette az előterjesztést. A közoktatási törvény
szabályozza, hogy a maximális létszámtól illetve a csoportlétszámtól való eltérést a fenntartónak
engedélyezni kell. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményvezetője a korábban
engedélyezett 10 napközis csoport helyett 11 napközis csoport engedélyezését kéri a testülettől. A
Kner Imre Gimnázium igazgatója pedig két osztály vonatkozásában kérte a maximális osztálylétszám
1-1 fővel való túllépés engedélyezését. Mivel az évfolyamokon két-két osztály indul, így a fenntartó
saját hatáskörben engedélyezheti a maximális csoportlétszám túllépését.
A bizottság nevében javasolta a két intézmény csoport számait a kéréseknek megfelelően
engedélyezni.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János 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, Putnoki László igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
365/2008. (IX. 25.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008/2009-es tanévben a Kis
Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményben a napközi otthonos ellátást 11 csoporttal
engedélyezi.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008/2009. tanévben a Kner
Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményben az alábbi csoportszámok
indítását engedélyezi
9-13. évfolyam
Kollégium

12 tanulócsoport
2 csoport

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium fenntartója az alábbi osztályokban engedélyezi a maximális
osztálylétszám túllépését:
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Osztály

Tanulók
száma

Átszámított
létszám

Maximális
létszám

9. a.
10. b

36
36

36
36

35
35

Engedélyezhető max. 20
%-os eltérés
42
42

Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
Településfejlesztési koncepció véleményezése
Várfi András polgármester köszöntötte Torma Gyöngyi tervezőt a Tér és Terület Bt képviselőjét, és
felkérte a koncepció ismertetésére.
Torma Gyöngyi tervező elmondta, a cég által elkészített településfejlesztési koncepció három
elkülönülő részből áll. Az egyik egy helyzetfeltárás – az egészségügyi, szociális ellátás területén még
hiányosságok vannak a koncepcióban, amit ki kell egészíteni, ehhez kérte a testület segítségét. Ugyan
így a koncepció további részeivel kapcsolatban is, ha bármilyen kérdésük, problémájuk merülne fel,
annak jelzését szívesen vennék.
A második része a koncepciónak az örökségvédelmi hatástanulmány. A hatástanulmány szintén három
részből áll, - a táji-természeti értékekkel foglalkozó munkarészből, az épített örökséggel kapcsolatos
munkaanyagból, valamint a régészeti örökséggel kapcsolatos rész. Mindezt megelőzi egy rövid
településtörténet és egy településszerkezet alakulást, változást bemutató fejezet. A táji-természeti
munkarész összegzése abban foglalható össze, hogy a cég lényegesen több olyan természeti értéket
talált a településen, amelynek a helyi védelme indokolt lenne.
Az épített örökséggel kapcsolatban mintegy százhatvanat meghaladó számú helyi értéket vettek
számba. Ez azt jelenti, hogy a meglévő helyi védettségeket tartalmazó lista kiegészítését javasolják az
örökségvédelmi hatástanulmány alapján. Ugyanakkor vannak olyan értékek, melyeket a helyi
szabályrendeletben kellene megjeleníteni. Gondolt itt arra, hogy egy-egy utcában meglévő építészeti
karakter jól megőrződött, amit továbbra is célszerűnek tartanák fenntartani. E mellett a
településszerkezet kialakulásánál nagyon jól nyomon követhető, mint az endrődi, mind a gyomai
településrészen a vízhez kapcsolódó halmagyos településszerkezetnek a kialakulása, fejlődése. Ezek
védelmét is javasolnák. Összegezve, mindenképpen szükségesnek tartanák egy helyi örökségvédelmi
rendeletnek a megalkotását, legkésőbb a felülvizsgálandó rendezési terv helyi építési
szabályrendeletének elfogadásával egy időben.
/ Czibulka György képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 15 fő. /
A településfejlesztési koncepció harmadik része tartalmazza azt a startégiát, amit a település további
fejlődése érdekében javasolnának. Ez a foglalkoztatás növelésével együtt azt célozza meg, hogy a
település népességmegtartó képessége növekedjen. Ez két irányból lenne elérhető, és lenne lehetséges
a település vonatkozásában. Egyrészt a mezőgazdasági és ipari munkahelyek – az ipari parkban
elhatározott fejlesztések megvalósulása révén, másrészt a turisztika és az idegenforgalom – az ehhez
kapcsolódó valamennyi beruházás megvalósulása esetén. Itt mutatta be azt az ábrát, ami ennek a
kötetnek a mellékletét képezi.
Nem fontossági, hanem területi sorrendben mutatják be azt, hogy mely területen milyen tennivalók
lennének szükségesek a fentiekben vázolt feladatok és célok elérése érdekében.
Az egyik ilyen terület Nagylapos belterülete. Itt elsősorban azt jelölték meg feladatnak, hogy
mindenkor biztosítva legyen a központi belterület elérhetősége tömegközlekedési eszközökkel. A
másik fontos szempont lenne a vasút és annak fejlesztéséből származó hatásoknak az értékelése,
elemzése. Ehhez kapcsolódóan az egész település vonatkozásában elmondható, hogy részletes
információt sem a MÁV-tól, sem a tervező cégtől, sem pedig a kivitelező cégtől nem sikerült
beszerezni. Ilyen még nem fordult elő, hogy sem a város, sem pedig a tervező cég kérésére nem
reagáltak. A településfejlesztési koncepció szempontjából meghatározó lenne a vasútfejlesztés
kihatása.

493

/ Hangya Lajosné képviselő távozott az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 14 fő.
A másik terület az endőrdi holtágaknak a területe. Itt az üdülőterületi fejlesztés az, ami kiemelt feladat
lenne. Ehhez kapcsolódóan az infrastrukturális fejlesztés – elektromos hálózattól az úthálózat
fejlesztéséig. Fontos és eldöntendő kérdés, hogy a holtágakat továbbra is csak a szomszédos telkekről
lehet megközelíteni, vagy lehetőséget kíván biztosítani a város arra, hogy a holtágak mindenki
számára elérhetőek legyenek. Egy-egy területen vannak még olyan helyek, ahol nagyobb területek
kapcsolódnak a vízhez – részben ezekre a területekre gondoltak. Összegezve, valamilyen módon
biztosítani kellene, hogy a holtágak nem csak fenntartás, hanem a közösségi számára is elérhető
vízfelületként jelenjenek meg. Az üdülőterületi fejlesztéseknél fontos lenne a vizek olyan irányú
kihasználás is, hogy kikötő létesüljön a Hárma-Körösön, ami jól megközelíthető valamennyi
üdülőterületről.
/ Gellai Józsefné képviselő távozott az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 13 fő. /
A következő terület az Endrődi településközpont. Itt egy komplex revitalizációt látnának
szükségesnek. A lehatárolható területen a gyalogosforgalom megoldását, intézményi zöldfelületi
rehabilitációt, továbbá a gyalogos és kerékpáros forgalomnak a biztonságos kialakítását mindaddig,
amíg a 46 sz. út elkerülő szakasza nem épül meg. Az elkerülő úttal kapcsolatban felhívta a figyelmet a
nyomvonal kijelölésre- itt a településnek el kell érni azt, hogy az építkezés legkevésbé károsítsa a
település környezetét. Minél kevesebb meglévő ingatlant érintsen. Továbbá fontos, hogy az ipari park
fejlesztése sokkal dinamikusabb lehetne az elkerülő út megépítésével.
A következő a Fűzfás-zug területe. Itt a településrendezési terv szabadidős és sportcélú felhasználást
tesz lehetővé. Ezzel szemben úgy gondolják, hogy a területen biztosítva azt, hogy a közösség is
hozzájusson a vízfelülethez a fentieken túl egy változatosabb és színesebb terület felhasználást
javasolnának. Ez egy olyan akcióterület lehetne a település egészében ahol bármilyen atraktív elem
megjelenése szóba kerülhet –a későbbiek során a település jelképe lehet. Nyilván, hogy a terület ilyen
irányú fejlesztésének előfeltétele, hogy az ott meglévő híd helyett egy más típusú, jellegű híd épüljön
meg. Ezen a területen valamikor egy új településközpont kialakítására vonatkozó elképzelés is
megjelent. Ennek a településrésznek a fejlesztése és értelmes célokkal való megtöltése mindenképpen
szükséges lenne, de nem olyan módon, hogy ott egy új településközpont létesüljön.
Az Öregszőlő területével kapcsolatban azt tartanák legfontosabbnak, hogy a szerkezeti elemek
megtartása mellett az ott lakás és gazdálkodás harmonikus egysége megmaradjon. Ugyanakkor a
Nagylaposi részhez hasonlóan a belterületi központ elérhetőségét tömegközlekedéssel biztosítani kell.
Bár itt Szarvas felől vannak buszjáratok, de ennek erősítése és folyamatossá tétele fontos feladat.
Mint ahogy már szólt róla az Ipari park esetében a 46 sz. elkerülő út nyomvonal kiépítése, másrészt a
vasútfejlesztés jelenthet kitörési irányt.
A Fő utcát tekintve fontos, mint településképileg meghatározó elemnek a revitalizációja. Nagyon sok
régi, jó állapotú, jellegét megőrzött épület van ezen az utcán. Fontos lenne ezeknek az épületeknek
megtartása, építészeti karakterének átvitele az új építkezésekre.
Fontos továbbá a 46. sz. főút és a vasút keresztezése, aminek a tervezése folyamatban van. Sajnos
ezzel kapcsolatban sem kaptak semmilyen információt, azon túl, hogy aluljáróval vezetnék át a közúti
forgalmat a vasútfejlesztés kapcsán.
A gyomai részen a városközpont területét emelték ki, ahol egy komplex revitalizációs tervnek az
elkészítését tartanák célszerűnek. Ezen belül kellene foglalkozni zöldterület fejlesztéssel, gyalogos és
kerékpáros közlekedéssel, a meglévő autóbusz állomás kérdésével.
Végezetül a Hantoskerti holtág és a Hármas Körös által határolt terület az, amit együttesen
kezelendőnek tartanának. Itt együtt kell gondolni a közlekedésfejlesztésre, a hidak közúti kapcsolatok
kialakítására, fejlesztésére. Ezen túl a fürdőfejlesztés irányainak a meghatározására és ezzel
párhuzamosan szálláshelyek létesítésére. A forgalmi fejlesztéseknél pedig a megközelíthetőség és az
álló forgalom / parkolás / korrekt és hosszú távú megtervezése szükséges. Azzal együtt, hogy a
meglévő zöldfelületi elemek megtartása a fejlesztések során elsődleges szempont kell, hogy legyen.
/ Gellai Józsefné képviselő visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 14 fő. /
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Várfi András polgármester megköszönte a tervező ismertetőjét, majd elmondta, a koncepció anyaga
felkerül a város honlapjára, így lehetősége lesz mindenkinek azt elolvasni, illetve előkészítő anyaga
lesz a közmeghallgatásnak is.
Megkérdezte a jelenlévőket van e kérdésük, észrevételük.
Csányi István alpolgármester hiányolta, hogy a szóbeli ismertetésből sem kapott többet, mint az
írásos anyagból elolvasott. Olyan dolgokról hallott, melyek már hat éve, amióta önkormányzati
képviselő, meglévő dolgok, problémák. Gondnak tartotta, hogy az előkészítésbe, a koncepció
kidolgozásába a képviselőket nem vonta be a tervező, pedig az első egyeztető ülésen erről volt szó, de
azt követően a képviselőket nem keresték ebben az ügyben. Az elolvasás során talált olyan hibákat,
melyek javítása feltétlenül fontos lenne.
Kérte, hogy a koncepcióval kapcsolatban tartsanak konzultációt, többször át kellene beszélni a
munkacsoport tagjaival.
Az épített örökséggel kapcsolatos munkarészt kiemelten jónak tartotta, de összességében elégedetlen a
koncepcióval.
Dr. Kovács Béla képviselő javasolta, hogy a közzététel előtt a „szarvashibákat” javítsák ki, vonják ki
az anyagból, tegyék aktuálissá.
Várfi András polgármester egyetértett a fenti hozzászólásokkal, majd további hozzászólás hiányában
javasolta a koncepciót további véleményezésre.
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, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
366/2008. (IX. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Településfejlesztési koncepciót megtárgyalta, azt
további véleményezésre alkalmasnak tartja.
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
Közoktatási esélyegyenlőségi programjának intézkedési terv véleményezése
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsné bizottság elnököt a napirendi pont ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, az ügyrendi bizottság véleménye, hogy a végleges
elfogadás előtt egy széleskörű véleményeztetésre van szükség, illetve egy olyan szakértőkből álló
bizottság létrehozására, akik pedagógiai, szociális és családsegítő ismeretekkel rendelkeznek, és
hozzáértő szakvéleményekkel tudják ezeket a helyzetelemzési problémákat javaslataikkal elősegíteni.
A bizottság további véleménye, hogy foglalkozzanak az intézkedési tervvel, beszéljenek róla. Az
előterjesztésben foglaltakkal egyetértve, javasolta a további egyeztetések lefolytatását.
Várfi András polgármester véleménye szerint ezen téma kapcsán a településszerkezetünkkel szorosan
összefüggő kérdésről is szó van, hiszen vannak olyan leszakadó részek a városban – Öregszőlő,
Nagylapos -, így ezekkel nem a problémákkal nem mint iskola problémával kell foglalkozni, hanem
mint a város településfejlesztésével, település szerkezetével.
Egyetértett azzal, hogy az elkövetkező időben ezzel a kérdéssel többet és sokat kell foglalkozni. A
beterjesztett határozati javaslat is arra tesz javaslatot, hogy szakértők bevonásával tárgyalják tovább a
munkaanyagot.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadására.
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A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
367/2008. (IX. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tovább tárgyalásra javasolja
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatainak Intézményfenntartói Társulási
Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési Terv Munkaanyagát. Megbízza az
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy a
munkaanyagot a szakértővel tárgyalja meg és a szakértő véleményezésével, jóváhagyásával
terjessze elő a Képviselő-testületet októberi ülésére.
Határidő: 2008. október 30.
Felelős: Várfi András polgármester
10. Napirendi pont
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium pedagógiai programjának kiegészítése
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, az intézmény vezetője az ÖMIP ellenőrzés
megállapításaira reagálva írásban megküldte észrevételeit és kérte az intézmény pedagógiai
programjának kiegészítését. A város célkitűzései között szerepel a turisztikai, ebből kiindulva az
iskola vezetése, egyetértve a tantestülettel úgy gondolta, hogy a szakképzés területén az utazás és
turizmus címmel fakultációs tantárgy képzését indítanák be a 2009/2010-es tanévtől.
A pedagógiai program fenntartói jóváhagyása előtt be kell szerezni külső közoktatási szakértő
véleményét, ezért a vonatkozó törvény rendelkezése alapján külső szakértőt kérnek fel a program
véleményezésére.
A bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető kiegészítésként elmondta, az intézmény által beindítandó
fakultációs képzés Turizmus-idegenforgalom fakultáció néven szerepel az intézmény alapító
okiratában, mivel a tantárgy neve megváltozott ezért szükséges az alapító okiratot ennek megfelelően
módosítani.
Várfi András polgármester figyelemmel a fenti hozzászólásra javasolta a képviselőknek, hogy a
határozati javaslatot ezzel a kiegészítéssel fogadják el.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
368/2008. (IX. 25.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozatával elfogadott alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
- Az alapító okirat 3./ pontja az hatodik mondata törlésre kerül: „Turizmus-idegenforgalom
fakultáció” és helyébe az „Utazás és Turizmus fakultáció” szöveg kerül.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzőt,
hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő:

azonnal
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II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 44.§ (1)bekezdése alapján külső közoktatási szakértőt kér fel a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium pedagógiai programja kiegészítésének
véleményezésére.
Határidő:

azonnal

11. Napirendi pont
Oktatási intézmények úszásoktatásának támogatása
Várfi András polgármester a téma kapcsán elmondta, nagyon lényeges, hogy ott ahol víz van, fürdő
van, minden gyermek meg tanuljon úszni. Ennek érdekében az önkormányzat támogatást nyújtana
valamennyi városi oktatási intézménynek, úgy, hogy biztosítja számukra az úszásoktatással
kapcsolatos költségeket, elszámolás és tényeleges igénybevétel alapján.
Szabó Balázsné bizottsági elnök el kívánta mondani, hogy az ügyrendi bizottság javasolta a
támogatási rendszert a Szent Gellért Katolikus Általános, illetve a Bethlen Gábor Szakképző iskolára
is kiterjeszteni.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a bizottság javaslata szerepel az előterjesztésben. Ilyen
esetben nem tehetünk különbséget az intézmények között, hogy melyik milyen fenntartású. Itt a
Gyomaendrődön élő, tanuló gyermekekről van szó.
Lezárta a témát, és felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
369/2008. (IX. 25.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008/2009. nevelési évtől
megtéríti a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák úszásoktatással kapcsolatos
fürdőhasználati költségeit.
Az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel, melyet a számla mellékleteként csatolt
havonkénti kimutatással kell alátámasztani.

II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008/2009. oktatási évtől
megtéríti az önkormányzat fenntartásában működő oktatási intézmények úszásoktatással
kapcsolatos fürdőhasználati költségeit.
Az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel, melyet az intézményeknek a számla
másolatával és az úszásoktatásban részt vevő tanulók létszámának havonkénti kimutatásával
kell igazolniuk.
III.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közhasznú társaságok
fenntartásában működő óvodáknál valamint az önkormányzati fenntartású oktatási
intézményeknél felmerülő úszásoktatással kapcsolatos költségek összegével csökkenti a Liget
Fürdő Kft. adott évi önkormányzati támogatását.
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IV.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy az oktatási
intézmények – óvodák és önkormányzati fenntartású oktatási intézmények - éves beszámolója
térjen ki az úszásoktatás hatékonyságának elemzésére.
V.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008/2009. nevelési évtől
megtéríti. a Szent Gellért Katólikus Általános Iskola és Óvoda és a FVM ASzK Szakképző
Iskola - Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium úszásoktatással kapcsolatos
fürdőhasználati költségeit, amennyiben az intézmények vállalják az úszásoktatás
megszervezését.
Az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel, melyet a számla mellékleteként csatolt
havonkénti kimutatással kell alátámasztani.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
A Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése című ÁROP pályázat költségvetése
Várfi András polgármester felkérte Illés Jánost a Pénzügyi bizottságban helyettesként elnöklő
képviselőt a napirendi pont ismertetésére.
Illés János képviselő elmondta, a képviselő-testület a legutóbbi ülésén döntött a pályázat
benyújtásáról, jelen ülésen a pályázat költségvetéséről, a saját forrás biztosításáról kell dönteni. Az
1.620. 960 Ft saját erő a 2009. évi költségvetésből kerülne biztosításra.
Javasolta a képviselőknek a pályázat költségvetésének elfogadását a határozati javaslatban leírtak
szerint.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
370/2008. (IX. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a az Államreform operatív
program keretében a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című egyfordulós
pályázathoz (ÁROP 1.A.2)
A beruházás forrásösszetétele:
A beruházás költsége (100%):
20 262 000 Ft
Igényelt támogatás
(92%):
18 641 040 Ft
Saját forrás
(8%):
1 620 960 Ft
A képviselő-testület a pályázat saját erős részét, 1 620 960 forintot a 2009. évi költségvetésben
biztosítja.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
13. Napirendi pont
Pályázat benyújtása Integrált Közösségi Szolgáltató Tér létrehozása érdekében
Várfi András polgármester elmondta, az előterjesztést a bizottságok nem véleményezték ezért
felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt ismertesse az előterjesztés lényegét.
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Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a pályázat több fordulóból épül fel. Első fordulóban azok az
önkormányzatok nyújthatják be, akik 5000 fő alattiak vagy meghatározott külterületi lakosságszámmal
rendelkeznek. Önkormányzatunk az öregszőlői területre nyújthat be pályázatot, aminek ott van
jelentősége, hogy az esélyegyenlőségi tervben kiemelten leszakadó településrészként került
meghatározásra az öregszőlői rész is. A településrész további leszakadásának érdekében célszerű lenne
ezt a pályázatot benyújtani. Az önkormányzat támogatólag lép fel ennél a pályázatnál mivel az endrődi
településrészen a kistornaterem felújítása, hasznosítása érdekében már nyújt be pályázatot, két
pályázat benyújtására pedig nincs lehetőség. Ezért egy olyan szervezeti megoldást kerestek a pályázat
előkészítése során, ami lehetővé teszi, a pályázat benyújtását. A szervezeti megoldás lényege, hogy a
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért közhasznú alapítvány lesz a pályázat benyújtója, a projekt
megvalósításában az önkormányzat pedig, mint együttműködő szervezet vesz részt. A feladatok
megvalósítása érdekében az alapítvány együttműködik még a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskolával, Városi Könyvtárral, Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatával,
a Térségi Humánsegítő Szolgálattal és az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjteménnyel. Ezek a
szervezetek azok, akik tehetnek annak a célnak a teljesülése érdekében, hogy ebben az integrált
közösségi szolgáltatási térben olyan programok jöjjenek létre, amely segíti az öregszőlői lakosság
felzárkóztatásában, a további leszakadás megakadályozásában.
A közösségi tér kialakítására Öregszőlőben a Szent Imre Idősek Otthona területén kerülne sor a
meglévő épület bővítésével, új szárny kialakításával.
A határozati javaslat elfogadásával a képviselő-testület döntene arról, hogy a közösségi tér
kialakítására benyújtja a pályázatot az első fordulóban, továbbá arról, hogy a felek közötti
együttműködést hogyan szabályozza. Ezek között lényeges az alapítvánnyal kötendő együttműködési
megállapodás, ami az ingatlan fenntartásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket szabályozza
majd.
Várfi András polgármester megköszönte a részletes ismertetést, majd javasolta a képviselőknek a
határozati javaslat elfogadását. A projekt megvalósulása esetén a kibővített idősek otthona fontos
intézmény lesz az öregszőlői településrésznek.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
371/2008. (IX. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért közhasznú
alapítvány azon szándékát, hogy pályázatot nyújtson be az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Programban meghirdetett Integrált Közösségi Szolgáltató Terek kialakításának támogatása
című pályázati felhívásra IKSZT létrehozása érdekében Öregszőlőben. A projekt
megvalósításában Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint együttműködő szervezet vesz
részt. Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a 295/2008. (VII.7.) Gye. Kt. határozatát
visszavonja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a címpályázat benyújtásához
kapcsolódó együttműködési megállapodás aláírására, valamint a szükséges intézkedések
megtételére. Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület utasítja a polgármestert az ingatlan
használatával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket szabályozó megállapodás
előkészítésére.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
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14. Napirendi pont
Együttműködési megállapodás kötése a Hétszínvirág-Tüskevár Nonprofit Szolgáltató Betéti
Társasággal
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatásként elmondta, korábbi testületi döntés alapján került
előkészítésre és beterjesztésre az endrődi településrészen lévő kistornaterem fejlesztésére, a nevezett
Bt-vel kötendő együttműködési megállapodás tervezetét, amelyben a felek leszabályozzák, hogy a
pályázat benyújtását illetően hogyan működnek együtt. E szerint az önkormányzat elkészíti a
pályázatot és azt határidőre benyújtja, és mint az épület tulajdonosa a pályázati saját erőt a
költségvetéséből biztosítja. A saját erő kiváltása tekintetében a Bt más jellegű adományt biztosít majd
az önkormányzatnak, amiből a saját erős rész megtérül. Erről a későbbiekben további
megállapodásokat célszerű megkötni.
Összegezve elmondható, amennyiben a pályázaton sikerül nyerni, úgy megnyugtatóan rendeződik a
kisterem sorsa, ami szolgálhat turisztikai, oktatási célokat, - az épület felújítása megtörténik. Az
épületet a Bt fogja használni, amiért bérleti díjat nem fog fizetni az önkormányzatnak.
Várfi András polgármester hangsúlyozta legfontosabb cél, hogy nyerjünk a pályázaton.
Tájékoztatásként elmondta, hogy a betéti társaság tanyagondnoki szolgálatra benyújtott pályázata
nyert, melyhez ezúton gratulált.
Gellai Józsefné képviselő bejelentette személyes érintettségét, kérte a döntéshozatalból való kizárását.
Várfi András polgármester a képviselő bejelentése alapján kérte a képviselőket döntsenek a
kizárásáról.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a képviselő kizárásához minősített többségű szavazatra van
szükség.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen,
Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné nem szavazott, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen,
Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
372/2008. (IX. 25.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gellai Józsefné képviselőt kizárja az
Együttműködési megállapodás kötése a Hétszínvirág-Tüskevár Nonprofit Szolgáltató Betéti
Társasággal tárgyú előterjesztés döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a határozati javaslatról történő szavazásra.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: [Babos
László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné nem szavazott, Illés János igen,
Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné
igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
373/2008. (IX. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az előterjesztés mellékletét képező a HétszínvirágTüskevár Nonprofit Szolgáltató Betéti Társasággal kötendő Együttműködési megállapodást
elfogadja, utasítja a polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
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15. Napirendi pont
Települési szilárd hulladék szállításával kapcsolatos követelmény-és feltételrendszer rendezése
Várfi András polgármester a véleményező bizottságok közül a Városüzemeltetési bizottság elnökét,
Izsó Csabát kérte fel a napirendi pont ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a határozati javaslat elfogadásával egy meglévő rendezetlen
állapotot rendeznének. Egy profiltisztítást hajtanának végre a Gyomaszolg Ipari Park és a
Gyomaközszolg Kft között, ami azt jelentené, hogy a vállalkozásokban keletkező ipari hulladékot ezen
túl a Gyomaközszolg Kft fogja elszállítani és kezelni. Gyakorlatilag így a városban keletkező hulladék
elszállítását a Gyomaközszolg Kft fogja végezni. Ez a profiltisztítás 11 szerződésnek a módosítását
jelentette a Kft ügyvezetője részéről, melyet a képviselő-testületnek jóvá kell hagyni.
Szabó Balázsné bizottsági elnök azt kérte, a jövőben figyeljenek arra, hogy két kft között létrejövő
szerződések minden esetben kerüljenek aláírásra, legyenek jogszerűek, és legyenek meg.
További hozzászólás nem volt, Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a határozati javaslat
elfogadására.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta: [Babos László tartózkodás, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen,
Gellai Józsefné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
374/2008. (IX. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a GYOMASZOLG Ipari Park Kft és a
GYOMAKÖZSZOLG Kft között létrejövő alábbi szerződéseket:
1. Bérbeadási szerződés (jármű bérbeadás és személyzet helyettesítés)
2. Szolgáltatási szerződés (ügyvezetési szolgáltatás)
3. Szolgáltatási szerződés (számviteli-pénzügyi)
4. Szolgáltatási szerződés (ügyviteli szolgáltatás)
5. Bérleti és szolgáltatási szerződés (helyiségbérlet és adminisztrációs szolgáltatás)
6. Szolgáltatási szerződés (szelektív hulladék szállítása)
7. Szolgáltatási szerződés (közterületi hulladékgyűjtés)
8. Bérleti szerződés (szociális helyiség bérbeadásához)
9. Szolgáltatási szerződés (hulladékszállító járművek kiszolgálása)
10. Szolgáltatási szerződés (120l és 240 l-es hulladékszállító edényben elhelyezett hulladék
elszállítására)
11. Szolgáltatási szerződés (konténer ürítésére)
Határidő: azonnal
16. Napirendi pont
Holtágak rehabilitációja – belvíz VI. ütem
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, az önkormányzat elkötelezett a holtágak
rendbetétele irányába, a belvízrendezés területén előrehaladott állapotban vannak. Jelenleg a VI. ütem
előkészítésénél tartanak, amely a Kecsegés-zugi, Templom-zugi Soczó –zugi, a Bónom-zugi és a Papzugi holtágak rekonstrukcióját jelenti. A holtágakat összekötő csatorna kotrása kapcsán felmerültek
olyan tulajdonjogi kérdések, amit rendezni szükséges. Több olyan csatornaszakasz, csatornapart van
az állam tulajdonában, amit az önkormányzat kíván tovább kezelni. Gyakorlatilag ezen földrészek
tulajdonjogának megszerzésérét folyamodnának az illetékes hatóságokhoz azért, hogy a
belvízrendezési beruházást sikeresen meg tudják valósítani.
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Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd hozzászólás, észrevétel hiányában
felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
375/2008. (IX. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a gyomaendrődi 15061/39, 15060/55, 15057/36 hrsz,
valamint a 15226, 15318 hrsz és a 16092 hrsz alatti csatorna művelési ágú földrészletek
tulajdonjogát meg kívánja szerezni az önkormányzat tulajdonában levő holtágak biztonságos
üzemeltetése, a tervezett beruházás megvalósítása érdekében.
A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a fenti ingatlanok tulajdonjog megszerzése
érdekében intézkedjen, tárgyalásokat kezdeményezzen.
Határidő: 2008.december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
17. Napirendi pont
Békés Megyei Vízművek Zrt-vel kapcsolatos szerződések véleményezése
Várfi András polgármester megítélése szerint Gyomaendrődön megfelelő az ivóvíznek a minősége a
szolgáltatás színvonala. Természetesen az átmosások alkalmával, helyenként a rendszer elöregedése
miatt sárga víz folyik a csapból. A megfelelő minőség biztosításáról, illetve a helyi beruházások
lebonyolításáról a Zrt. helyi üzemmérnökségének kiváló szakemberei, vezetője gondoskodik.
A szerződéseket tartalmazó anyagot a testület tagjai megkapták. Ezek közül kiemelte azokat,
amelyekkel kapcsolatban a holnapi Zrt. közgyűlésén Csányi István alpolgármester úrnak szavazni kell,
a képviselő-testület által hozott döntésnek megfelelően.
Az anyag szerint meg kell vizsgálni, hogy a közművagyon értéke azonos e részvények értékével,
ugyanis van olyan képviselő-testület, amelyik ezt vitatja. Nem biztos, hogy a mi önkormányzat
esetében is ez helyes, ezért ennek kivizsgálására javasolta, bízzanak meg egy könyvvizsgálót, lássanak
tisztán, mi a helyzet. Addig azonban fogadják el azt, ami a szindikátusi szerződésben szerepel.
Az anyagban olvasható az is, hogy a békés megyei önkormányzatnak is vannak részvényei, ő is
rendelkezik közművekkel melyekért a korábbi években nem kapott bérleti díjat. A bérleti díj fejében
most szeretne részvényekhez jutni, ezáltal beleszólni a Zrt. gazdasági életébe. Megítélése szerint
helyes az, hogy a megye vezetése felvállalja ezt a felelősséget. Az anyag szerint a 15 %-ot nem
haladhatja meg a részvények értéke. A 15 % részvény értékkel ki tudnak állni olyan kis települések
mellett, ahol gondot jelenthet az önállósodás az ivóvízben, szennyvízben, mert vannak esetleg
nagyobb települések, akik szeretnék ezt tenni.
Mindezen lépések azt szolgálnák, hogy a vízművek, mint vállalat egyben maradjon, megakadályozva
azt, hogy a szolgáltatás biztosítása ne kerüljön külföldi cég, vállalat kezébe.
A szennyvízdíjak terén a szolidaritási elv azt jelenti, hogy a nagyobb településeknek bizonyos
összeggel többet kell fizetni a szennyvíz köbméteréért, amivel a kistelepüléseket olyan helyzetbe
tudják hozni, hogy növelni tudják a rákötöttséget, ami feltételként elő is van írva részükre.
Amennyiben ezt nem teljesítik, úgy ez az elv nem teljesül, de amennyiben növelik a rákötési arányt,
úgy érvényesül és a harmadik év után nem lesz szolidaritási többletfizetés.
Szól még az anyag a békéscsabai Árpád fürdő kérdéséről. A fürdőt a Vízművek Zrt. működteti, az ő
tulajdona, amit szeretne Békéscsaba város önkormányzata visszakapni. A vízművek számára ez egy
veszteséges tevékenység, mely veszteség nagyságát nem lehet tudni. Békéscsaba város a fürdőhöz
vagy térítés nélkül, - ők így szeretnék, vagy térítéssel juthatna hozzá.
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Az anyagban javasoltak szerint és a képviselő-testület is arra való szavazással bízza meg az
alpolgármestert, hogy térítéssel kerüljön átadásra, részvények fejében, így a települések részvényei
növelhető lenne.
Vitára bocsátotta a napirendi pontot.
Babos László képviselő kijelentette, ezt a naprendi pontot nem fogja megszavazni, ugyanis az abban
leírtak hosszú távra meghatározza egy település bizonyos életének egy részét, ami minden lakost érint
itt Gyomaendrődön. Kifogásolta, hogy nincs az előterjesztéshez szakmai javaslat, jogászi vélemény,
hiába van az önkormányzatnak jogi képviselete egy budapesti ügyvédi irodával.
Várfi András polgármester a képviselők figyelmébe ajánlotta, hogy jogi kérdésekben Dr. Mihalcsik
Sára a hivatal jogásza készséggel áll rendelkezésükre.
Gellai Józsefné képviselő megkérdezte, akik vitatják ezt az anyagot, azok milyen megalapozottsággal,
milyen indokok alapján teszik ezt. Miért jó az nekünk, ha ezt az anyagot ennyi ismeretséggel
megszavazzuk.
Várfi András polgármester válaszolva elmondta, tudni kell azt, hogy Szarvas város vitatja magát a
közművagyont, amit nem akar elfogadni a szerződés szerint, azt a továbbiakban meg akarja vizsgálni.
Vitatja továbbá Békéscsaba képviselő-testülete, mert ő nem akar hajlandóságot mutatni arra nézve,
hogy fizessen az Árpád fürdőért. A Szarvasiak vitatják az árképzést is, mert nem ismerik el a kollektív
szerződésben meghatározott kafatériákat, hogy az is beépítésre kerüljön a szerződésbe.
Mindezt nagyon hosszú előkészítő munka előzte meg. Sajnálatos módon családi okok miatt nem lehet
jelen a mai ülésen Dezsőné Rau Katalin, aki a vízművek Zrt-ben képviseli a várost. Megítélése szerint
mindazok, akik vitatják ezt, azok az egység ellen vannak, és ha ez az egység megbomlik, önállóan mi
nem fogjuk tudni ezt a szolgáltatást biztosítani a településen.
Csányi István alpolgármester számítása szerint a részvényesek több mint fele ellene fog szavazni, így
elviekben nem biztos, hogy tudnak dönteni a holnapi közgyűlésen, mert a települések a részvények
arányában fognak szavazni. Értelmezése szerint a szindikátusi szerződést az előterjesztés szerint
kellene elfogadni, a fürdőnél pedig arra szavazni, hogy térítés ellenében kerüljön a békéscsabai
önkormányzathoz.
Kérte, hogy a testület döntéséről szóló kivonat készüljön el, hogy azt a holnapi közgyűlésre vinni
tudja.
Várfi András polgármester meglátása szerint is, nagy a valószínűsége annak, hogy a közgyűlésen
elnapolásra kerül ez a téma. Ettől függetlenül javasolta, hogy a képviselő-testület hozzon döntést
ebben a témában, esetleg szavazhatnak úgy is, hogy az alpolgármester a közgyűlésen tartózkodjon a
szavazásnál.
További hozzászólás hiányában javasolta, hogy a szindikátusi szerződés illetve az Árpád fürdő
sorsának kérdésében külön-külön határozzanak. Javasolta határozatban rögzíteni, miszerint a
képviselő-testület a vízművek zrt. szeptember 26-i közgyűlés tárgyalásának írásos anyagában szereplő
szindikátusi szerződést az ahhoz tartozó mellékleteket elfogadja. A testület megbízza Csányi István
alpolgármestert, hogy a közgyűlésen a testület döntésének megfelelően képviselje az önkormányzatot.
A képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett
támogatta, és az alábbi határozatot hozta: [Babos László tartózkodás, Béres János igen, Czibulka György igen,
Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla tartózkodás,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László nem, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
376/2008. (IX. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2008. szeptember
26-i közgyűlés tárgyalásának írásos anyagában szereplő szindikátusi szerződést az ahhoz
tartozó mellékletekkel együtt elfogadja.
A képviselő-testület megbízza Csányi István alpolgármestert, hogy a testület döntésének
megfelelően képviselje az önkormányzatot a Zrt. közgyűlésén.
Határidő: azonnal
Az Árpád fürdőt érintően az alábbi határozati javaslatot terjesztette a képviselő-testület elé: A
képviselő-testület a Vízművek Zrt. tulajdonában lévő Árpád fürdőt térítés fejében (részvények
ellenében javasolja átadni Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzata részére. A képviselőtestület megbízza Csányi István alpolgármestert, hogy a Zrt. közgyűlésén a testület döntésének
megfelelően szavazzon.
A képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László
tartózkodás, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
377/2008. (IX. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Zrt. tulajdonában lévő
Árpád Fürdőt térítés fejében /részvények ellenében/ javasolja átadni Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata részére.
A Képviselő-testület megbízza Csányi István alpolgármestert, hogy a Zrt. 2008. szeptember
26-i közgyűlésén a testület döntésének megfelelően szavazzon.
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
Társulási megállapodás módosítása
Várfi András polgármester elmondta, a társulási megállapodás módosításának lényege, hogy a
megállapodásnak tartalmaznia kell a társulás döntésétől függően az azonnali beszedési megbízásinkasszó- alkalmazását.
Javasolta a képviselőknek a társulási megállapodás módosítását a határozati javaslatnak megfelelően
elfogadni.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
378/2008. (IX. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Mezőberény és környéke Jelzőrendszeres
házi segítségnyújtási Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Mezőberény, Csárdaszállás,
Békés, Bélmegyer, Kamut, Köröstarcsa, Murony, Tarhos Gyomaendrőd, Hunya, Kétsoprony
települések között létrejött társulási megállapodás módosítását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a
módosított társulási megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
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19. Napirendi pont
Albérleti hozzájárulás megállapításának kérelme
Várfi András polgármester felkérte Illés János képviselőt a napirendi pont rövid ismertetésére.
Illés János képviselő elmondta, Lánczi Tímea védőnő albérleti hozzájárulás megállapítását kérte a
testülettől, mely kérelmet Dr. Torma Éva a Városi Egészségügyi Intézmény vezetője megalapozottnak
tart, és támogat.
Tudni kell, hogy a védőnői állás pályázat kiírásakor az önkormányzat szolgálati bérlakást is
felajánlott, de jelenleg az önkormányzat nem rendelkezik üres szolgálati lakással, ezért javasolt a nettó
10.000 Ft albérleti hozzájárulás megállapítása.
Várfi András polgármester köszöntötte Lánczi Tímea védőnőt és élettársát, aki a Kis Bálint Általános
Iskolában jelenleg napközis nevelőként dolgozik, egyébként testnevelés- biológia szakos pedagógus.
Jó lenne, ha ez az ifjú pár itt telepedne Gyomaendrődön.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára. Javasolta az albérleti
hozzájárulás megállapítását a határozati javaslatban foglaltak szerint.
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, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
379/2008. (IX. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lánczi Tímea Mezőberény,
Budai N.A. u. 5. szám alatti lakos részére 2008. szeptember 01. napjától határozatlan időre legfeljebb a Városi Egészségügyi Intézménynél fennálló munkaviszonya időtartamára albérleti hozzájárulást állapít meg havi nettó 10.000.-Ft összegben.
Az albérleti hozzájárulás 2008. évben kifizetésre kerülő 79.788. Ft összegének költségvetési
fedezetéül a 2007. évben képződött szabadpénzmaradvány szolgál.
A Képviselő-testület felkéri a Városi Egészségügyi Intézmény vezetőjét, hogy a 2009. évi
albérleti hozzájárulás összegét a 2009. évre szóló költségvetésében tervezze meg, mely
összeget az Önkormányzat támogatásként biztosít az intézmény számára.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lánczi Tímea védőnőt
legközelebb megüresedő szolgálati bérlakás bérlőjének kijelölésekor előnyben részesíti.
Határidő: azonnal
20. Napirendi pont
Az önkormányzattól állandó megbízást kapott, önkormányzat képviseletében eljáró személyek
beszámolója
Várfi András polgármester a beszámolót annyiban kívánta kiegészíteni, hogy a Birtokhasznosítási
Bizottság, melynek elnöke, ebben az évben nem tartott ülést.
Megkérdezte a képviselőket, a beszámolók készítőit, van e kiegészíteni valójuk, hozzászólásuk.
Hozzászólás hiányában javasolta a beszámolók elfogadását.
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, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi
András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
380/2008. (IX. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzattól állandó megbízást kapott, az
önkormányzat képviseletében eljáró személyek beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
21. Napirendi pont
Mezőőri beszámoló
Várfi András polgármester köszöntötte a jelenlévő mezőőröket, majd vitára bocsátotta a napirendi
pontot.
Gellai Józsefné képviselő megkérdezte, van e olyan körzet, ahol jobban kellene tartaniuk az
idegenektől, a rossz szándékú emberektől.
Braun György mezőőr válaszolva elmondta, az ilyen körzetekben párban szoktak közlekedni és
amennyiben szükséges telefonon rendőri segítséget hívnak.
Putnoki László képviselő elmondta, a beszámolóban is olvasható és személyesen is tapasztalta, hogy
a mezőőrök részt vettek a lakosságnak szervezett szemétszállítási akcióban. Kérdése volt ezzel
kapcsolatban, hogy a mezőőröknek volt e joguk meghatározni a maximálisan kiszállítható szemét
mennyiségét, akkor, amikor a testület ezt nem határozta meg. Ezzel kapcsolatban részére érkezett egy
panaszos levél, melyet ő megírt Izsó Csaba képviselő társának a Városfenntartó bizottság elnökének,
de választ a mai napig nem kapott rá. Remélte, a válasz a napokban megérkezik, mert a határidő lejár,
pozitív döntést várna.
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt a kérdés megválaszolására.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a mezőőröknek nem feladatuk, hogy meghatározzák, milyen
hulladékot lehet a szabályoknak megfelelően kiszállítani a telepre. A mennyiségi korlátozást meg
főleg nem határozhatják meg. A mezőőröknek azt kellett ellenőrizni, hogy a kiszállított hulladék
mennyiség lakosságtól származott e.
A Putnoki képviselő által említett esetben olyan személyről van szó, akinek vállalkozási tevékenysége
is van, és nagyobb mennyiségű hulladékot szállított ki a hulladéklerakó telepre. A mezőőrök ezt
jelezték és részben a ő utasítása alapján indított eljárást a városüzemeltetési osztály – felszólította az
érintett személyt, hogy igazolja a hulladék származását. Nem mindegy ugyanis, hogy vállalkozói
hulladék, vagy lakossági hulladékról van szó, mivel a testület a lakosság részére biztosította az
ingyenes hulladék kiszállítási lehetőséget.
Ezt követően az érintett részére azt a tájékoztatást adta, hogy szerezze be az igazolásokat arra, hogy
nem vállalkozói hulladékot, hanem a család többi tagjától összegyűjtve vitte ki ezt a nagyobb
mennyiségű hulladékot.
Amennyiben ezt a nyilatkozatot az érintett megteszi, úgy a városüzemeltetési osztály meg fogja hozni
a szükséges intézkedést.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, valóban kapott egy levelet képviselő társától. Hangsúlyozta a
július 19-20 szervezett lomtalanítási akciót kifejezetten a lakosság számára hirdették meg, segítve
ezzel, hogy a háztartásokban feltorlódott lomot térítésmentesen kiszállíthassák a hulladéklerakó
telepre. Az ipari, vállalkozási hulladékok, lomok ezen akció keretében nem szállíthatók ki.
A bizottság ülésén hosszasan tárgyalták ezt az esetet, és arra a megállapításra jutottak, hogy
valamilyen módon be kellene szabályozni, hogy bizonyos hulladékmennyiség felett igazolni kellene,
hogy nem egy, hanem több háztartás, lakóközösség által összegyűjtött szemétről van szó. Az akció
során ugyanis a lakóknak egyénileg kell megoldani a hulladék beszállítását a telepre.
Jelenleg egy folyamatban lévő ügyről van szó, melynek megoldása az érintett állampolgáron is
nagyban múlik.

506

Putnoki László képviselő a félreértés elkerülése érdekében hangsúlyozta, nevezett személy nem a
vállalkozásában keletkezett hulladékot szállította ki az akció során. Ezt tudomásul kell venni, ezt a
jegyző úrnak is kinyilatkozta az állampolgár. Tudomása szerint erre vonatkozóan már csatolt be
igazolást, de, ha nem úgy ő ezt be fogja szerezni, segítve ezzel az állampolgárt. Csúsztatásnak tartja,
ha azzal vádolják és azt a kifogást ejtik, hogy ott vállalkozásból származó hulladék került kiszállításra.
A családi házaknál és az állampolgár által örökölt ingatlannál keletkezett szemét került kiszállításra.
Kérte, hogy a fent említett levele a továbbiakban a jegyzőkönyv mellékleteként szerepeljen. Kérte
továbbá, hogy nevezett állampolgár kapjon felmentést a fizetési kötelezettség alól, remélte, hogy ez is
teljesülni fog. Kéri ezt azért, mert az állampolgár az önkormányzat által meghatározott módon és
időpontban élt a lomtalanítási akció nyújtotta lehetőségével. Ugyanakkor az önkormányzat illetékese
hibázott, amikor nem határozott meg egy háztartásra eső maximálisan kiszállítható mennyiséget. A
keletkezett többlet kiadásért az állampolgár nem terhelhető.
Várfi András polgármester figyelmeztette a képviselő urat, hogy a jegyzőkönyv pontosan kerül
vezetésre. Ugyanakkor csúsztatással se vádolják egymást.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, az érintett állampolgártól a személyes beszélgetés során azt
kérte, hogy hozza be a nyilatkozatot, melyet ő megnéz és amennyiben nem megfelelő, úgy tanácsot ad
annak tartalmára vonatkozóan. Ezt követően az ügyfél őt a mai napig nem kereste meg.
Liszkainé Nagy Mária a városüzemeltetési osztály vezetője Putnoki képviselő úr tájékoztatására
elmondta, hogy az érintett személy volt bent az osztályon, ahol jegyzőkönyvi egyezség született,
miszerint a kiszámlázott díj fele elengedésre kerül, a másik felét pedig részletekben kell, hogy
megfizesse.
Putnoki László képviselő reagálva, véleménye szerint az állampolgár pszichés kényszer alatt írta alá
ezt az egyezséget. Ha az önkormányzat tisztességgel, emberséggel akar eljárni, ezt a költséget le kell
nyelje, annál is inkább, mivel mennyiségi korlátozást nem kötött ki az akcióra, a kiszállított szemét
pedig nem vállalkozásból származott.
További hozzászólás hiányában, a Polgármester lezárta a témát, majd felkérte a képviselőket, hogy a
mezőőri beszámolóval kapcsolatban hozzák meg döntésüket. A maga részéről elfogadásra javasolta.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal a javaslatot támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
381/2008. (IX. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a 6 szolgálati területen szolgálatot teljesítő
mezőőrök beszámolóját.
Határidő: azonnal
22. Napirendi pont
Közterület-felügyelői beszámoló
Várfi András polgármester megkérdezte van e kérdés, hozzászólás a jelenlévő közterületfelügyelőkhöz.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő arra kérte a közterület-felügyelőket, hogy jövőre figyeljenek oda
jobban az utcai fűnyírásra. Több bejelentéssel is érkezett felé, hogy vannak lakók, akik az ingatlanuk
előtt rendszeresen nem nyírják a füvet. A mellékutcákat is rendszeresen ellenőrizzék és az ilyen
esetekben tegyék meg a szükséges intézkedést.
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Szabó Balázsné bizottsági elnök lakossági megkeresést tolmácsolt, miszerint a Hősök u. –Béke u
sarkán lévő ingatlanban lakó talán görög állampolgár ingatlana előtt lévő közterületet közmunkások
kaszálják. A szomszédok több alkalommal felszólították már, hogy tegyen rendet az ingatlana előtt.
Az elmondások szerint a közterület-felügyelő megkísérelt már bejutni, de ez az állampolgár úgy
viselkedik, mint, aki nem lakik ott, pedig állandóan itt tartózkodik Gyomaendrődön. A szomszédok
sérelmezik, hogy egy viszonylag elfogadható anyagi körülmények között élő állampolgár előtt
közmunkások kaszálják a füvet. Olyan is előfordult, hogy a lekaszált füvet az illető a villanykaró
tövébe csomóba összerakta, vélhetően este, mikor nem látta senki.
Mindezek alapján arra kérte a közterület-felügyelőket, szólítsák fel az állampolgárt, hogy a maga
területén ne a közmunkások vágják a füvet.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
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, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
382/2008. (IX. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Közterület-felügyelők beszámolóját.
Határidő: azonnal
23. Napirendi pont
Tájékoztató a Liget-Fürdőben végrehajtott gyógymedence felújításáról
Várfi András polgármester felkérte Illés János képviselőt ismertesse az előterjesztést.
Illés János képviselő elmondta, az elmúlt ülésen Vass Ignác a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnöke kérte, hogy a medence felújításáról készüljön egy részletese kimutatás.
Előljáróban kérte, hogy nézzék meg azokat a fotókat, amik az elvégzett munkáról készültek.
A pénzügyi bizottság a részletes kimutatást megvitatta. Az elvégzett munka értéke 24.285 Ft/m2 volt,
ez alapján teljesen jogos volt a bizottság elnök úr aggodalma.
Izsó Csaba bizottsági elnök megjegyezte, a látott fotókat ő készítette. Kíváncsi volt arra, hogy mi
került 4.566.848 Ft-ba egy burkoláson. Elcsodálkozott azon, hogy milyen munkát képesek egyesek
kiadni a kezükből, ennyi pénzért. A képek magukért beszélnek. Botrányos, hogy ilyen munkát, ennyi
pénzért a város kiadott a kezéből. Az elvégzett munka nem alkalmas arra, hogy azt egy műszaki
ellenőr átvegye, kritikán aluli munka. Meg kell nézni a térburkolóval történt összeillesztést, milyen.
Ez egy osztályon aluli, értékelhetetlen munka. Egy m2-re vetítve 7.000 Ft csak a burkolás munkadíja,
ami csak az új burkolat feltétele, az anyagköltség pedig /burkoló, fugázó, ragasztó / 11.600 Ft/m2. A
221 m2-es medencének a felújítása bruttó 5.366.994 Ft volt. Ez az összeg nem fogadható el, ezért
javasolta a Pénzügyi Bizottságnak, hogy tüzetesebben nézze át ezt a felújítási munkát.
Putnoki László képviselő feltette a kérdést, ki a felelős, aki ezt a munkát átvette.
Várfi András polgármester felkérte Csányi István alpolgármester urat a fürdő Felügyelő
Bizottságának elnökét a válasz megadására.
Csányi István alpolgármester hangsúlyozta, a térburkolóval való összeillesztés nem volt a munka
része, nem tartozott a felújításhoz. Nem kompetens abban, hogy kimondja valós, vagy nem valós ez a
költség. A képviselő-testületnek joga van ezt tovább vizsgálni. A hivatal műszaki osztályának
megállapítása szerint a számlán szereplő anyag mennyiség beépítésre került.
A felelőst illetően, a Kft-nek egyszemélyes felelőse az ügyvezető, ő rendelte meg és vette át a munkát.
A felelősség megállapítása a tulajdonos feladata.
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Illés János képviselő ezeket az árakat azért is tartotta magasnak, mert a leírás szerint azokat
közvetlenül a nagykereskedőtől vásárolták. Ez így feltételez 10-15 %-os megtakarítást. Ismeretei
szerint az üvegkerámia csempe sem kerül többe 8000 Ft-nál, ami azért nem hasonlítható össze egy
kültéri fagyálló csempével.
A testület most a végeredményt látja, azt nem tudják, hogy milyen hatáskörben született meg a döntés,
a felügyelő bizottságnak az elbírálásnál ott kellett volna lenni. Nem biztos, hogy a négy ajánlat közül a
legolcsóbbat kellett volna választani. Ezt a munkát el tudta volna végezni az önkormányzat saját cége
is a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
Nyilván, hogy az önkormányzat saját maga ellen nem akar pert indítani, így mást nem tehetnek, mint a
beszámoló tényét tudomásul veszi, hogy az elvégzett munka értéke 24.000 Ft/m2.
A jövőben oda kell figyelni arra, hogy mi mennyibe kerül. Nagyobb tájékoztatás szükséges a fürdő
ügyvezetőjétől a tulajdonos felé.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában a beterjesztett határozati javaslatról kérte a
képviselők döntését, amely szerint a gyógymedence felújításáról készült tájékoztatót elfogadják.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 7 nem szavazattal és 4 tartózkodás mellett a határozati
javaslatot nem fogadta el. [Babos László nem, Béres János tartózkodás, Czibulka György igen, Csányi István igen,
Gellai Józsefné tartózkodás, Illés János nem, Izsó Csaba nem, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla nem, Lehóczkiné Timár Irén
tartózkodás, Putnoki László nem, Szabó Balázsné nem, Vass Ignác tartózkodás, Várfi András nem.]

A szavazás eredményére figyelemmel a Polgármester kihirdette az alábbi határozatot:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
383/2008. (IX. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. gyógymedence
felújításáról készült tájékoztatót nem fogadja el.
Határidő: azonnal
24. Napirendi pont
A helyi környezetszépítési verseny lebonyolítása 2008-ban
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, immár harmadik alkalommal került megrendezésre a
környezetszépítési verseny Gyomaendrődön. A meghirdetett kategóriákban érkezett nevezéseket a
négytagú zsűri értékelte és kiosztotta a díjakat. A díjak átadására a halfőző versenyen került sor.
Várfi András polgármester el kívánt mondani, hogy a verseny lebonyolításában jelentős szerepe van
Hangya Lajosné képviselő asszonynak és Dobó Anita városi kertésznek, amely az idén is sikeres volt.
Ez úton mondott köszönetet a végzett munkájukért.
Javasolta a képviselőknek a tájékoztató elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal a tájékoztatót elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
384/2008. (IX. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a „A tisztább és ápoltabb
Gyomaendrődért” c. környezetszépítési verseny 2008. évi lebonyolításáról készült
tájékoztatót.
Határidő: azonnal
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25. Napirendi pont
Gyomaendrődi Liget Fürdő hőcserélő rendszer kivitelezésére pénzeszköz biztosítása
Várfi András polgármester felkérte Csányi István alpolgármestert a fürdő felügyelő bizottságának
elnökét a napirendi pont ismertetésére.
Csányi István alpolgármester elmondta, a legutóbbi felügyelő bizottsági ülésen született határozat
arról, hogy a gyógyászati épület hőcserélő rendszer kivitelezésére kerüljön sor. A fürdő évi gázszámla
kiadása 5 millió Ft. A gyógyászati rész gázfűtését hőcserélővel ki lehetne váltani a tervező által leírt
módon. A beruházás következtében éves szinte 1.5 millió Ft+ÁFA megtakarítás jelentkezne, így
várhatóan 2 év alatt a beruházás költsége megtérülne. A beruházás bekerülési költsége a tervező
számítása szerint 2.729 e Ft + 20 % Áfa, összesen: 3.274 e Ft.
A határozati javaslat szerint a beruházás teljes körű lebonyolításával a kft- bíznák meg. A
gyógymedence felújítása eset kapcsán azért kérte a testület bölcs döntését, vagy ha úgy gondolják,
bízzanak meg egy munkacsoportot a lebonyolításra.
A beruházás forrása a szúnyoggyérítésre elkülönített, fel nem használt összeg lenne kijelölhető.
Itt kívánta megjegyezni, hogy a fürdő vezetője betegség miatt nincs jelen a mai ülésen.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, semmilyen felelősséget nem kívánnak átvenni a fürdő
vezetőjétől. A fürdő vezetője teljes felelősséggel kell, hogy elvégezzen minden munkát. Nekünk, mint
tulajdonosnak azt kell megvizsgálni, hogy helyes e, és a meghatározott összegért lett elvégezve az
adott munka.
Illés János képviselő a képviselők figyelmébe ajánlotta, hogy ennél a beruházásnál a bekerülési
költségből 0.6 millió Ft + ÁFA a munkaköltség. A medence felújításánál pedig majdnem annyi volt a
munkabér, mint az anyagköltség. Itt egy jobban előkészített anyagról van szó.
Vass Ignác bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, füzesgyarmati fürdőben ezt a beruházást két
éve elvégezték, kb. 2 millió Ft összegben. Éves szinten közel 8-10 millió Ft-os megtakarítást jelentett
gázszámlába, pár hónap alatt megtérült a beruházás.
Mindenképpen javasolta elkészíteni a gyomai fürdőben is, már eleve a fürdő felújításkor így kellett
volna kiépíteni. Ahogy lesz rá lehetőség a fürdő teljes körű fűtését át kell állítani termálfűtésre. Ha
kellőképpen oda figyel a tervező és a jelenlegi állapotra adaptálja, úgy nem sok bontással jár a
kivitelezés.
A fürdő ügyvezetőnek abban kell segítséget nyújtani, hogy a minél kedvezőbb műszaki megoldást
találják meg ennél a munkánál.
Várfi András polgármester figyelemmel az elhangzott véleményekre is, javasolta a képviselőknek
támogassák a hőcserélő rendszer kivitelezését és biztosítsák hozzá a szükséges forrást.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
385/2008. (IX. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő hőcserélő rendszerének
kivitelezéséhez a 2008. évi költségvetéséből 2.729.000 Ft + 20 % ÁFA, bruttó 3.274.800 Ft
összeget biztosít. A beruházás teljes körű lebonyolításával a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.-t
bízza meg. A fejlesztés befejezésével a Kft. összesítő elszámolást készít a költségekről a
Képviselő-testület számára.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester, Szabados Krisztina ügyvezető
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26. Napirendi pont
Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet létrehozása
Várfi András polgármester elmondta, a turisztikában érintettekkel döntöttek ennek a szervezetnek a
létrehozásáról. Dévaványával közösen nyújtanának be egy pályázatot, melynek első része a pályázati
cím elnyerése, melyet követően lehet majd pályázni egy nagyobb összeg elnyerésére.
Gyomaendrődnek egyik fontos lehetősége a turisztika, ennek érdekében kerülne sor a pályázat
benyújtására.
Illés János képviselő megítélése szerint ezzel elindult egy olyan kezdeményezés, amelyre majd oda
fognak figyelni. Ennek a szervezetnek nem csak magánszemélyek, hanem a város intézményei is
tagjai lehetnek. Ez egy olyan alulról jövő kezdeményezés, amire lehet építkezni. Amennyiben a
pályázaton sikerül nyerni, az egy nagy lökést fog adni annak, hogy a turizmus jó irányba induljon el
Gyomaendrőd és Dévaványa térségében.
A képviselő-testület a határozati javaslatban foglaltakkal egyhangú, 14 igen szavazattal egyetértett, és
az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki
László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
386/2008. (IX. 25.) Gye. Kt. határozata
1.)
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a létrejövő szervezet regisztrációt
nyújt be a Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása pályázati felhívására.
A regisztráció benyújtási határideje: 2008. szeptember 25.
A pályázati dokumentáció összeállítására és a regisztráció benyújtására megbízza a Kistérségi
Irodát.
2.)
Az Önkormányzat, mint alapító tag, részt vesz a Helyi TDM Szervezet létrehozásában.
3.)
Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a fenntartása alá tartozó intézmények illetve
gazdasági társaságok részt vegyenek az alapításban: Kner Imre Gimnázium és
Szakközépiskola, Liget Fürdő, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény.
Határidő: 2008. szeptember 25.
Felelős: Várfi András polgármester
27. Napirendi pont
Tessedik Sámuel Főiskola integrációjának véleményezése
Várfi András polgármester elmondta, a főiskolának három telephelye is van a megyében, az, hogy
Békés megyének van főiskolája, rangot ad a megyének, az onnan kikerülő diplomások el tudnak
helyezkedni akár a megyében, akár az ország más területein is. Ezt a főiskolát most integrálná a Szent
István Egyetem, amivel a főiskola különböző karjai egyetértenek. Békés Megye Közgyűlése félti ezt a
főiskolát, és úgy kíván állásfoglalást tenni, hogy a döntés meghozatala előtt megkéri a települési
önkormányzatok testületeinek véleményét, határozatát. Ezek ismeretében meghozott döntését terjeszti
majd a Kormány elé.
A határozati javaslat szerint megismerték és megtárgyalták a megye képviselő-testületének határozatát
és támogatják a határozati döntését.
Megkérdezte, van e kérdés, észrevétel.
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Dr. Kovács Béla képviselő örült a határozati javaslatnak, és annak, hogy Domokos László jól dönt, és
jól értékeli a főiskola helyzetét.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
387/2008. (IX. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Békés Megye Képviselő-testületének határozatát, mely a Tessedik Sámuel Főiskola
integrációjának kérdését tárgyalja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Békés Megye
Képviselő–testület 271/2008.(IX.12.) Kt. sz. határozata első pontjában szereplő érvelésekkel,
s támogatja Békés Megye Képviselő-testületének határozati döntését.
Határidő: azonnal
28. Napirendi pont
Sebestyénné Kruchió Ilona kérelme
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, Sebestyénné Kruchió Ilona a tegnapi napon
kérelemmel kereste fel, miszerint egy pedagógiai témájú könyvet szeretne kiadni, amihez a szükséges
önerő – 673.760 Ft+ Áfa – nem áll rendelkezésére, ezért kérte a testületet, hogy támogassa a könyv
megjelenését, hacsak a három részletfizetés közül az egyik részlet kifizetésével is.
A határozati javaslat szerint vagy támogatják a kérelmet és biztosítják első részlet törlesztését,
melynek összege: 224.587 Ft, melyhez a forrást is meg kell találni. Vagy a 2009-es év költségvetés
tervezetében tér vissza az első két rész – 449.174 Ft + Áfa – támogatási lehetőségére. Hangsúlyozta,
jelenleg a költségvetésben erre rendelkezésre álló forrás nincs.
Dr. Kovács Béla képviselő a második határozati javaslat szerinti megoldást tartotta helyesnek. Jó
lenne tudni, hogy mit takar ez a könyv valójában.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, nevezett kérelmező őt is megkereste és elmondta,
amennyiben ez a könyv megjelenik és háromezer példányba eladásra kerül, úgy a szerzői jogdíjból
hajlandó lenne bizonyos % arányba – a támogatási összeget figyelembe véve – az önkormányzatnak
visszajuttatni.
Egyéb észrevétel, hozzászólás nem volt, a polgármester kérte, hogy a határozati javaslat I, illetve II
pontjáról külön-külön szavazzanak.
A határozati javaslat I. pontját 2 igen szavazattal, 7 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett a
képviselő-testület elvetette: [Babos László tartózkodás, Béres János nem, Czibulka György tartózkodás, Csányi István
nem, Gellai Józsefné nem, Illés János tartózkodás, Izsó Csaba nem, Jakus Imre nem, Dr. Kovács Béla tartózkodás,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László nem, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác tartózkodás, Várfi András nem.]

A határozati javaslat II. pontját a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 2
tartózkodás mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Illés János tartózkodás, Izsó Csaba nem, Jakus Imre igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László tartózkodás, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András
igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
388/2008. (IX. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta
Sebestyénné Kruchió Ilona Segédanyag alternatív pedagógiák oktatásához című
kiadványához szükséges önerői támogatási kérelmét és a következő 2009-es év költségvetési
tervezetében tér vissza az első két rész 449.174 Ft+Áfa támogatási lehetőségére.
Határidő: azonnal
További írásos napirendi pont nem volt, a bejelentések előtt Várfi András polgármester bejelentette,
hogy 2008. október 9-től október 16-ig 6 nap szabadságot szeretne letölteni, melyhez kérte a
képviselő-testület hozzájárulását.
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, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
389/2008. (IX. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Várfi András polgármester a 2008.
évi szabadsága terhére 2008. október 9 és október 16 között 6 nap szabadságot töltsön le.
Határidő: azonnal
A bejelentések között szót kért Putnoki László képviselő.
Putnoki László képviselő hozzászólásában kifogásolta, hogy önkormányzatunk nem nyújtott be
pályázatot a kistérségi járó beteg szakellátó központok kialakítására kiírt pályázati felhívásra. Sarkad
Város önkormányzata ezen a pályázaton 936. 843 e Ft-ot nyert, melyhez csupán 5 % önerőt kell
biztosítaniuk. Mi miért nem pályáztunk erre?
Továbbiakban a polgármesteri szabadságolást illetőn, az elmúlt testületi ülésen hozott döntés alapján a
polgármester úr 2007 évben ki nem vett szabadsága megváltásra került, melyre a pénzügyi fedezet
nem szerepelt a 2008 évi költségvetésben, így ez plusz kiadást okozott a városnak - annak ellenére,
hogy azt polgármester úr felajánlotta. A képviselő-testületnek figyelni kell arra, hogy lehetőség szerint
nem maradjon bent a polgármester úrnak szabadsága, hiszen van alpolgármesterünk, aki helyettesítse.
Befejezésként a képviselő társaihoz eljutatott levélre utalt, melynek szalagcíme lehetne: értelem,
érzelem, vagy pártfegyelem. Bízott abban, hogy mindenki megfelelő döntést fog hozni, számára ez
egy noverbális kommunikációs tanúság lesz, amit tapasztalni fog.
Várfi András polgármester reagálva hangsúlyozta, a képviselő úrnak lehetősége van önálló képviselői
indítványt tenni, akár egy-egy, számára fontosnak tartott pályázat benyújtására vonatkozóan.
Dr. Csorba Csaba jegyző a polgármester szabadság megváltására vonatkozó helyi szabályozásunk
rendben van, az összhangban van a közigazgatási hivatal által kiadott állásfoglalással. Azt azért
tudomásul kell venni, hogy tárgyalásokon, hétvégi rendezvényeken azért a polgármestert várják és
nem a helyettesét, így ez a szabadság ütemezésébe problémát, gondot jelent. Azért a polgármester
szabadságának kiadása nem úgy működik, mint más köztisztviselők esetében.

513

További bejelentés, kérdés nem hangzott el, Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján a "Gyomaendrőd Díszpolgára"cím, valamint a
„Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett adományozására beérkezett javaslatok, Csavajda Edit
lakásvásárlási kérelme, Polgár András kérelme, Gye, Kör u. 39. sz. alatti szolgálati bérlakás
hasznosítása, Ingatlan-felajánlások, értékesítésre való felkérés tárgyú előterjesztéseket zárt ülésen
tárgyalja meg a képviselő-testület.

K. m. f.

Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Csányi István
hitelesítő

Lehóczkiné Timár Irén
hitelesítő
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