Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
25/2008.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2008. október 30-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester,
Babos László, Béres János, Czibulka György, Hangya Lajosné, Illés János,
Izsó Csaba, Jakus Imre, Dr. Kovács Béla, Lehóczkiné Timár Irén, Dr. Palya
József, Putnoki László, Rácz Imre, Szabó Balázsné és Vass Ignác képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tímárné Binges Irén, Havelda Jánosné, Keresztesné Jáksó Éva, Szilágyiné
Bácsi Gabriella osztályvezetők, Tóthné Rojik Edit oktatási ügyintéző, Szetteli
György műszaki előadó, Dr. Mihalcsik Sára önkormányzati jogász,
Tárgyalási joggal az egyes napirendi pont megtárgyalásában érintett
meghívottak, önkormányzati intézmények vezetői,
A helyi sajtó képviselői,
Hoffmanné Szabó Gabriella és Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a mai napra összehívott képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket, a Jegyző urat, Aljegyző urat és a meghívottakat. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, a 17 fős testületből jelen van 16 fő. Gellai Józsefné képviselő később érkezik az
ülésre.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Hangya Lajosné és Vass Ignác képviselőket.
A meghívóban szereplő napirendet az alábbi módosítással javasolta elfogadni. 1 napirendi pontként
javasolta a meghívó szerinti 19. napirendi pontot megtárgyalni, melynek tárgya: a településfejlesztési
koncepció ismertetése. A napirendi pont előadója, Torma Gyöngyi tervező. Az önkormányzat
számlavezetés versenyeztetése tárgyú napirendi pontot Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadó érkezésekor
javasolta megtárgyalni.
37. napirendi pontként Gyomaendrőd Város Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési
koncepciójának felülvizsgálatának ütemterve tárgyú előterjesztést javasolta megtárgyalni.
Bejelentette még, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője, Egeresi András később fog érkezni,
a céget érintő napirendek addig nem kerülnek megtárgyalásra.
Megkérdezte van-e vélemény, észrevétel, javaslat a napirendi pontokra vonatkozóan.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a napirend elfogadására.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 16 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné
igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József
igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
403/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Településfejlesztési koncepció véleményezése
2. A helyi adók tételeinek emelése
3. szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási
körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) KT rendelet módosítása
4. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
7/2003. (III.31.) Gye. Kt. rendelet módosításának felülvizsgálata
5. Az önkormányzat 2008. évi I-III. negyedéves pénzügyi beszámolója
6. Önkormányzati számlavezetés versenyeztetése
7. Gyomaendrőd Város Közművelődési Koncepciója 2008- 2013
8. Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulásának közoktatási intézkedési tervének elfogadása a
2008-2013-as időszakra
9. A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2007/2008. tanévről szóló
beszámolója
10. A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának módosítása
11. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása
12. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008/2009-as tanévre beiratkozott tényleges
tanulólétszáma
13. Városi Egészségügyi Intézmény beszámolójának elfogadása
14. Városi Egészségügyi Intézmény egységes szabadságolása
15. Beszámoló a Katona József Művelődési Központ 2008. évi tevékenységéről
16. Közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák szakmai és törvényességi ellenőrzése ÖMIP módosítása
17. Tourinform iroda vezetői állására pályázat kiírása
18. 2008. III. negyedév pályázatai
19. Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastrukturális fejlesztése c.
pályázat ismételt benyújtása
20. A vásár-, piacrendezési, illetve mérlegelési tevékenység bérbeadása
21. A Fő út 173-179. sz. (’Kolmann’) társasház előtti parkosított terület átalakítása
22. Külterületi utak tervezése
23. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft tevékenységi körének módosítása
24. Tájékoztató a Liget Fürdőben végrehajtott gyógymedence felújításáról
25. Tanyagondnoki Szolgáltatási feladat-ellátásra vonatkozó szerződés jóváhagyása
26. A 15055/34 hrsz.-ú ingatlan rendezése
27. A Magtárlaposi utca 11. szám alatti telek ingatlan megvásárlása
28. A Fő út 90. szám alatti telek ingatlan értékesítése
29. Pádi Klein Ede kérelme
30. Endrődi utca és Áchim utca szennyvíz építésére lakossági kérelem
31. Beszámoló a Képviselő-testület működésének nyilvánosságát segítő elektronikus
rendszerekről és szolgáltatásokról valamint a Gyomaendrődi Hírmondó működéséről
32. Beszámoló az Ipari park helyzetéről
33. Beszámoló a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás
végrehajtásáról
34. Tájékoztatás az Eötvös utca 9. szám alatti ingatlan nyílt árverésen történt értékesítésének
eredményéről
35. Tájékoztató a belvízrendezés beruházásokról
36. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
37. Gyomaendrőd Város Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának
felülvizsgálatának ütemterve
38. Bejelentések
Határidő: azonnal
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Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján az alábbi napirendi pontokat zárt
ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület.
39. „Gyomaendrőd Város Idősekéért” Elismerő Oklevél adományozása
40. Felsőoktatási ösztöndíjpályázatok elbírálása
41. Dr. Torma Éva igazgató főorvos illetményének módosítása
42. Képviselő-testületi határozat visszavonása
Várfi András polgármester a beszámoló előtt köszöntötte Uhrin Zoltánnét a Hivatal Humánpolitikai
osztályának nyugdíjazott osztályvezetőjét a közszolgálatban eltöltött 40 éves munkaviszonya
alkalmából. A nyugdíjas éveihez jó egészséget, sok boldogságot, hosszú és örömteli nyugdíjas éveket
kívánt.
Várfi András polgármester átadta a virágot, Dr. Csorba Csaba jegyző az emléklapot nyújtotta át
köszöntésként.
Ezt követően röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről:
Szeptember 26-án Szent Gellért Általános Iskolában megtartották a Szent Gellért Napot. A nap
tiszteletére megjelent Kiss-Rigó László püspök úr és Domokos László országgyűlési képviselő úr is.
Ugyanezen a napon volt a Könyvtár névadó ünnepsége. A város legtöbb intézményének már
megfelelő neve van. A sportcsarnok Varga Lajos nevét vette fel. A Könyvtár pedig a város neves
személyiségéről, a világhírű polihisztorról – építészet, filozófia, költészet – kapta a nevét, így Határ
Győző Városi Könyvtárként szerepel hivatalosan.
Szintén ezen a napon a Keselyősi-, Peresi területek öntözésfejlesztéséről volt tájékoztató a
Városházán. Amennyiben 1500-2000 ha-on közös vállalkozást tudnak létrehozni a gazdálkodók, úgy
Gyomaendrőd nagyon jó minőségű területei öntözhetővé válhatnak.
Az este folyamán a Református templomban a Carmina Danubiana Együttesnek nagyon szép
előadását hallgathatták meg. Az együttes tagja a gyomaendrődi származású Juhász Katalin, aki
néprajzzal foglalkozik. A kulturális rendezvényt a Tűzmenedék Együttes valamint a Gyomaendrődi
Zenebarátok Kamarakórusának műsorával színesítve tekinthették meg a vendégek.
Szeptember 30-án a Békés megyei falugazdászok töltöttek egy napot a városban.
Munkaértekezlettel kezdték programjukat, majd megvendégelte őket, mely azért fontos, mert a város
vezetése jó kapcsolatot ápol a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatallal. Jól működik az információ
átadásának segítése is, mely mind a gazdálkodók kiszolgálását segíti elő.
Október 1-én az Alföldtudás Egyetem előadássorozatának első előadását tartotta városunkban, Dr.
Szabó Béla elektromérnök a Pille nevű világhírű készülékének bemutatásával. Az előadásról televíziós
felvételek készültek, melyet a Körös TV-ben valamint a Duna Televízióban lehet később
megtekinteni.
Október 2-án kezdődött az Idősek Hónapjának rendezvénysorozata a városban. Fontos az idősekre
szeretettel gondolni, nem csak az ünneplés hónapjában. Javasolta képviselő társainak, néha látogassák
meg az Idősek Otthonának lakóit.
Október 6-án körzeti atlétikai verseny kezdődött, melynek Lakatos Tibor és Vaszkán Gábor voltak
a szervezői, felváltva a korábban rendezőként közreműködő Halász István nyugdíjas testnevelő tanárt.
Több iskolából sok induló diák volt a nagyszerű rendezvényen.
Október 7-én Turisztikai megbeszélés volt a Városházán. A turisztikában érdekeltek egyre inkább
vélik felfedezni az összefogás jelentőségét. A közös szállás kiajánlásokat, programok,
programcsomagok szervezését.
Október 8-án Szegeden Turisztikai Desztináció Menedzsmenttel kapcsolatos rendezvényen vett
részt. Az önkormányzat adott be pályázatot ilyen céllal. Ugyanazon a napon volt Szegeden egy
kezdődő fürdőberuházás alapkőletételén. Jó lenne, ha a megyénk is hasonlóképpen fejlődhetne és nem
leszakadó megye lenne évről-évre.
Október 11-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat szervezésében az immár hagyománynak
számító Cigányzenészek találkozója és Gasztronómiai nap került megrendezésre a Sportcsarnokban.
Néhány nap szabadság után, október 17-én Óvodai Sportnapon vett részt, szintén a Varga Lajos
Városi Sportcsarnokban.
Ugyanezen a napon folytatódott a gazdák szerveződése az öntözésfejlesztés tárgyában.
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Október 18-án szombaton, munkanap volt Sárszentlőrincen részt vett a kisiskolák megmentése
címén összehívott rendezvényen, ahol sok polgármester volt jelen. Nem csak az iskolák, hanem a
vidék megmaradásáról is szó volt. Megfogalmazásra került egy közös javaslat a kormány felé.
Október 22-én a Bethlen Gábor Szakképző Iskolában Szakmai nap volt. Az FVM fenntartásban
lévő mezőgazdasági iskolák TISZK-be szerveződése miatt a gyomaendrődi iskola szerkezetileg a
Jánoshalmihoz tartozik. A Jánoshalmi Intézmény főigazgatója Gubucz József a gyomaendrődi iskola
jelenlegi igazgatója lett.
Október 23-i a Nemzeti ünnepi megemlékezés az endrődi városrészen került megrendezésre. Ezen
ünnepség keretében az ünnepi képviselő-testületi ülésen kerültek átadásra a „Gyomaendrődért”
kitüntető emlékplakettek.
Ugyan ezen a napon este a testvérvárosokból érkeztek delegációk a Békéscsabai Kolbászfesztivál
rendezvényére. Schöneck német városból magán úton 15-en érkeztek, akikkel este találkoztak. A
lengyel Pilzno-i hivatalos delegáció 6 főből és a Sokolaie táncegyüttes kísérőkkel együtt 50 főből állt.
Október 24-én a Békéscsabai Kolbászfesztivál keretein belül délután Gyomaendrőd város
mutatkozhatott be. Új programként hagyományos András-napi disznóvágás a gyomai-, endrődi
tanyavilágban bemutatóval kezdve a programot, bemutatkozott a Suttyomba zenekar. A rendezvényt a
Sportcsarnokban az Akantisz Old Boys együttes, a pilzno-i Sokolaie táncegyüttes, a Rumba Táncklub,
majd a Suttyomba zenekar közreműködésével a Körösmenti Táncegyüttes programja színesítette.
Nagy sikerrel szerepeltek, melyet a Csaba TV felvételei alapján többször megtekinthetik az
érdeklődők.
/ Gellai Józsefné képviselő megérkezett, jelenlévő képviselők száma 17 fő./
Október 25-én a kolbászgyúró versenyen egy gyomaendrődi fiatalokból álló csapat, valamint a
német testvérváros csapata vett részt. A lengyelek a következő esztendőben fognak indulni.
Október 26-27-én a vendégek búcsúztatása zajlott. A további rendezvények előzetes egyeztetése
zajlott. Ígéretet adtak a tűzoltó autó selejtezésnél a városunkba való átadás veszik előtérbe.
A beszámoló befejezésével megkérdezte a képviselőket van e napirend előtti bejelenteni valójuk,
hozzászólásuk.
Hangya Lajosné képviselő a beszámoló kiegészítéseként elmondta, október 18-án az endrődi
Közösségi Házban a Kor-Kontroll Társaság szervezésében második alkalommal került megrendezésre
az egészségnap. Egyre nagyobb jelentősége van a rendezvénynek, 8 segítő szakorvos adott korszerű
tanácsokat az egészséges életmódról. Az ingyenes szűréseken kívül ingyenes ebédet szolgáltattak a
megjelent 350 fő érdeklődőnek.
Képviselői indítványként kérte, hogy a Képviselő-testület határozati javaslatban fejezze ki elismerését
az Erfurti Szakácsolimpián résztvevő megyei csapat tagjainak. 47 ország versenyzői közül 3. helyezést
kapott a megyei csapat. A tízfős csapatból 3 fő gyomaendrődi szakember indult, Tímár András
csapatkapitány, Tímár Albin és Tímár Attila személyében.
Várfi András polgármester egyetértve a képviselői indítvánnyal javasolta határozatban rögzíteni,
miszerint a Képviselő-testület elismerését fejezi ki Tímár András, Tímár Albin és Tímár Attila
szakácsmestereknek az Erfurti Szakácsolimpián elért kimagasló eredményért, mellyel a gyomaendrődi
vendéglátás hírnevét öregbítették. További munkájukhoz jó egészséget és hasonló eredményeket
kíván.
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangú, 17 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
404/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elismerését fejezi ki Tímár András, Tímár Albin és
Tímár Attila szakácsmestereknek az Erfurti Szakácsolimpián elért kimagasló eredményükért,
mellyel a gyomaendrődi vendéglátás hírnevét öregbítették. További munkájukhoz jó
egészséget, és hasonló eredményeket kíván.
Határidő: azonnal
Putnoki László képviselő a Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület képviseletében, annak
titkáraként beadvánnyal élt a polgármesteri szabadság kiadásának szabályozása tárgyában.
A beadványt felolvasta, majd annak fénymásolatát kiosztotta a képviselőknek, és kérte annak
megvitatását, a megfogalmazott határozati javaslatokról az érdemi döntés meghozatalát.
/A beadvány a továbbiakban a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva a beadványban foglaltakra hangsúlyozta, a polgármester
szabadságolása valóban szabályozatlan., sem a Ppt-ben, sem a Munkatörvénykönyvében nem
szabályozott. Közvetlenül a 2006. évi önkormányzati választásokat követően merült fel gond és
probléma az önkormányzatok többségénél. Ebben az időszakban a Regionális Közigazgatási Hivatal
útmutatása alapján a képviselő-testületeknek szabályozni kellett a polgármester szabadságának
kiadásának és megváltásának kérdését. Városunkban ez úgy merült fel, hogy a Dr. Dávid Imre korábbi
polgármesternek, aki nem indult a választáson, a jelentős mennyiségű felhalmozott szabadságát
pénzben váltotta meg a képviselő-testület. A fent említett útmutatásnak megfelelően a képviselőtestület rendeletben szabályozta a polgármester szabadságának, kiadásának és megváltásának rendjét,
nevezetesen a 27/2006. (XII.27.) KT rendeletében, amely a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendeletet módosította. A rendelet tételesen összefoglalja a polgármester
szabadságának elszámolását, szabadságrendezését, melynek célja, hogy a választási ciklus végére ne
gyűljön fel ki nem vett szabadság, amivel kapcsolatos elszámolás a következő ciklusba nyúlhat.
Kifejezett véleménye, hogy a Képviselő-testület ezt a kérdést helyi rendeletben szabályozta. Ennek
ellenére egyet lehet érteni a beadvány készítőivel abban, hogy vagy külön rendeletben, vagy a
SZMSZ-ben kell ezt leszabályozni. A képviselő-testület ezt a kérdést úgy szabályozta, hogy a
SZMSZ-ben rendelkezett a szabadság megváltásáról. Ennek megfelelően a polgármesternek a ki nem
vett szabadságáról a tárgyévet követő év júliusáig kell elszámolni a képviselő-testület felé. Ez a
szeptember havi ülésen meg is történt.
Megítélése szerint a 2006-ban megalkotott helyi rendelet kiállta a jogalkotás próbáját, hiszen azzal
kapcsolatban sem a Közigazgatási Hivatal, sem más személy nem emelet kifogást.
Összegezve: van érvényes szabály; a képviselő-testület ennek megfelelően járt el a polgármester
szabadságának megváltásának tekintetében. Ennek ellenére, amennyiben a képviselő-testület úgy
gondolja, a következő testületi ülésen más irányú rendeletalkotásra visszatérhet. Bár a testület
működésével kapcsolatos legfontosabb szabályokat a szervezeti és működési szabályzatban célszerű
szabályozni, amely véleménye szerinti kielégíti a jogszabályi követelményeket.
Illés János képviselő véleménye szerint a képviselőtársa által felsoroltakat első hallásra nem tudják
megfelelően értékelni, sok jogszabályra hivatkozik, amiről egy felolvasás után nem lehet dönteni.
Érdemi döntést hozni a jogszabályok megismerése után tud a képviselő-testület, éppen ezért javasolta
a képviselői beadványt a mai ülés napirendjéről levenni.
Felhívta a beadvány készítőinek figyelmét az előterjesztések beterjesztésére vonatkozó eljárási rendre.
Nem kényszeríthető a képviselő-testület egy szóbeli előterjesztés érdemi döntés meghozatalára.
Javasolta a napirendről való levételt.
Rácz Imre képviselő hozzátette, a polgármester személyes kikezdése helyett a város előrehaladásáról
kellene tárgyalni.
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Dr. Csorba Csaba jegyző ismertette a fenti hozzászólásában említett érvényes szabályozást.
Felolvasta a 27/2006. (XII.27.) KT rendeletet. Megítélése szerint ezeket a jogszabályi kritériumokat a
testület a szabadság megváltása során hozott határozatában teljesítette. Amennyiben a képviselőtestület úgy dönt, hogy ezen szabályozást újra kell gondolni és alkotni, akkor erre visszatérhetnek a
következő ülésen. Ebben az esetben tételesen bemutatásra kerülnek azok a Közigazgatási Hivatali
állásfoglalások és a jelenleg érvényben lévő szabályok, amelyek alapján a módosító rendelet született.
Így lehetőség lesz azokat összevetni a Dr. Busai György által javasolt szabályozási koncepcióval.
Javasolta, hogy mivel itt egy bonyolultabb jogi kérdésről van szó, amennyiben a testület részéről erre
igény van, úgy a következő ülésen a normaalkotás keretében erre térjenek vissza.
Putnoki László képviselő hangsúlyozta, nem állt szándékában személyeskedni és senkit
személyességi jogában megsérteni., de a cselekedetet az ember véleményezheti.
A jegyző úr javaslatával egyetértve kérte, hogy a következő ülésre a téma megfelelő előkészítés után
kerüljön beterjesztésre. Véleménye szerint Dr. Busai úr kellő alapossággal készítette el ezt a
beadványt, - a jó szabályzatnál lehet jobbat is alkotni.
Várfi András polgármester felkérte képviselő társait kerüljék a személyeskedést.
Figyelemmel az elhangzott hozzászólásokra, javaslatokra, javasolta, hogy az előterjesztések
beterjesztésére vonatkozó eljárási rend betartása mellett a téma kerüljön be a képviselő-testület
november havi ülésére.
Meg kívánta jegyezni, hogy a szabadság pénzbeli megváltása címén kapott összeget nemes célra
ajánlotta fel.
Megkérdezte van-e további kérdés, hozzászólás.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket az általa tett javaslat elfogadására.
A képviselő-testület a javaslatot 11 igen, 4 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett támogatta, és az
alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György nem, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János tartózkodom, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen,
Lehóczkiné Timár Irén nem, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
igen, Várfi András tartózkodom.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
405/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület által a
polgármester szabadságának megváltása tárgyában tett beadványáról a 2008. november 27-i
ülésén dönt.
Határidő: azonnal
Dr. Kovács Béla képviselő a hiteles tájékoztatás érdekében elmondta, a díszpolgári cím
megszavazásánál az egyik helyi újságban nem valósan jelentek meg a szavazás részletei. Kérte a sajtó
képviselőit, amiről nem rendelkeznek pontos adattal, arról ne írjanak tényszerűen.
Várfi András polgármester a beszámolóhoz tartozóan elmondta még, hogy október 25-én került sor a
Tompa M. és Bocskai út sarkán lévő Rafaj János által készített kútágas ünnepélyes átadására.
Ezt követően az endrődi Szent Imre Katolikus templomban volt egy szentmise, majd a Kápolnási
Iskolánál keresztszentelésre került sor. Az Ugari Iskolánál emlékmű felavatásán sok régi tanyasi diák
vett részt.
Szólni kívánt továbbá a napjainkat érintő, gazdasági válságról, melynek még csak a pénzügyi szele
érzékelhető. Bár mennyire is gondolják úgy sokan, hogy ez hozzánk nem fog elérni, igen is elért már
Budapestre, és elért már Gyomaendrődre is. Az elkövetkező időben, ebben a tekintetben mindenkinek
meglesz az egyéni felelőssége is, hogy megfelelően tudjon gazdálkodni, és meg lesz a képviselőtestület felelőssége is. véleménye szerint igen is komolyan kell foglalkoznunk ezzel a válsággal, éppen
ezért javasolta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság kezdje meg az ezzel kapcsolatos munkáját, és
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a jövő évi költségvetés készítésével párhuzamosan dolgozzon ki egy válság stratégiát, a válság okozta
hatások csökkentésére.
Jelen pillanatban az országnak nincs elfogadott költségvetése, a politikai pártok sem abba az irányba
haladnak, hogy legyen, így nincsenek olyan költségvetési irányszámok, amely alapján a város el tudná
készíteni a költségvetési koncepcióját. Gyakorlatilag sötétben tapogatóznak, mert ami megjelent a
törvényben, egy-két nap után attól eltérő híreket lehet az újságokban olvasni.
A TISZK megalakult melyben részes a Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola
továbbá Sarkad, Szarvas, Battonya települések hasonló intézményei. 208 millió forint támogatást
nyert. Az összeget létszámarányosan osztják el, valamint meghatározott terveket kell elkészíttetni,
melynek szakértői díjait is ebből az összegből kell fedezni.
Jelenleg beruházások folynak a városban, ilyen a Polgármesteri Hivatal kirendeltségének felújítása,
valamint a Selyem út építése. Ezzel kapcsolatban történt egy kis baleset, - aszfalt került a szennyvíz
rendszerbe. Itt kívánta megköszönni a hiba elhárításában résztvevők munkáját, a Vízművek helyi
üzemmérnökség dolgozóinak – Krizsán György vezetésével – segítségét.
Befejezésként szólt még arról, hogy a Tűzoltó Köztestület megalakulása megtörtént, mely
köztestületet egyenlőre Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya települések alkotják. A köztestület havi 2
millió Ft támogatást kap a központi költségvetésből, mely a működési kiadásokra elegendő lesz.
Ehhez kapcsolódóan tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Tűzoltó Egyesület egy internetes pályázati
felhívásnak eleget téve a Navigát Kft. felajánlásaként két darab navigációs rendszert kapott, melyet
elhelyeztek a tűzoltó autókba.
Kérte a jelenlévőket, hogy egy rövid szünet keretében a hivatal udvarán álló tűzoltó autók előtt
vegyenek részt ezen navigációs rendszerek „ünnepélyes” átadásán, melyet a Navigációs Kft.
képviselője ad át az egyesület parancsnokának.
A szünetet követően Várfi András polgármester felkérte a képviselőket térjenek rá az első napirendi
pont megtárgyalására.
1. Napirendi pont
Településfejlesztési koncepció véleményezése
Várfi András polgármester felkérte Torma Gyöngyi tervezőt, a koncepciót készítő Tér és Terület Bt.
képviselőjét a településfejlesztési koncepció rövid ismertetésére.
Torma Gyöngyi elmondta a településfejlesztési koncepcióval kapcsolatban néhány javaslatot
fogalmazott meg. A bizottsági tagok, képviselő-testületi tagok valamint hivatali dolgozók részéről
elhangzott az előterjesztett anyaggal kapcsolatban néhány észrevétel, - javítást, pontatlanságokat
fedeztek fel. Természetesen valamennyi pontatlanságot, javítást igénylő részt rövid határidőn belül ki
fognak javítani. A használt módszertanban is hiányosságokat találtak, a kérdőíves megkérdezés helyett
a személyes elbeszélgetések előtérbe helyezését kérték. Ennek a kérésnek rövid határidőn belül az
egyenként egyeztetett időpontokban eleget fognak tenni. Ezekkel együtt lakossági ismertetésre is sor
fog kerülni, közmeghallgatás formájában. Mindezekre figyelemmel kérte a képviselőket, hogy a jelen
ülésre beterjesztett koncepciót első olvasatnak tekintsék, az előzőekben elmondottak alapján javított,
kiegészített, esetleg módosított koncepciót a novemberi ülésre fogják előterjeszteni jóváhagyásra.
Nagyné Perjési Anikó helyi tervező, vállalkozó sajnálattal vette tudomásul, hogy a helyi
vállalkozásokkal folytatott beszélgetés ellenére a városvezetés továbbra sem bízik az városban élő
vállalkozók szaktudásában és gyulai tervezőtől – akinek semmilyen kötődése nincs Gyomaendrődhöz
- várja a település jövőjére vonatkozó útmutatást. Egy településfejlesztési koncepció mindig a
településen élők számára készül, nélkülük az elképzeléseket végrehajtani nem lehet. Ezért a helyi
lakosok, vállalkozások bevonását fontosnak tartja. A tervező által említett kérdőíves megkérdezés
adatairól nem tud.
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El kell érni azt, hogy a gyomaendrődiek magukénak érezzék a fejlesztési elképzeléseket, mert csak így
lehet realitása a fejlesztési koncepciónak, ellenkező esetben egy fiók mélyére kerülő dokumentáció
készül. Ezért kérik a tervezőt, hogy a koncepció elkészítése előtt ne csak építészetileg ismerje meg
Gyomaendrődöt, hanem a helyi adottságokat, lakosokat is. Gyomaendrőd fejlesztési koncepcióját ne
csak egy munkának fogja fel, amit az íróasztal mellett el lehet készíteni, hanem érezze azt, hogy itt
városunk jövőjéről, jövőképének kialakításáról, fejlesztéséről van szó, amit az itt élő emberek
bevonásával, segítségével kell elkészíteni.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, kiegészítés.
Tájékoztatásként elmondta, hogy november 5-én Gyomán, november 6-án Endrődön közmeghallgatás
tartását tervezi a képviselő-testület, ahol a területfejlesztési koncepció részei kerülnek ismertetésre a
lakosnak lehetősége lesz, hogy a munkában részt vegyen.
A vállalkozókkal való megbeszéléstől lényegesen korábban történt a koncepció elkészítésére
vonatkozó pályáztatás, melyről a helyi vállalkozók és a városlakók is értesülhettek.
Csányi István alpolgármester hozzászólásában kérte Torma Gyöngyi tervezőt, hogy a
közmeghallgatásra egy olyan változatot készítsenek el és tegyenek elérhetővé, amiből felkészülhetnek
a meghallgatáson résztvevők.
Várfi András polgármester a határozati javaslatot azzal a módosítással javasolta elfogadni, miszerint
az előterjesztett településfejlesztési koncepció anyagát első olvasatnak tekintik, azt további
átdolgozásra visszaadja azzal, hogy a novemberi Képviselő-testületi ülésre kerüljön előterjesztésre.
A képviselők a módosított határozati javaslatot 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták és a
következő határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
406/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a város közigazgatási területére vonatkozó
településfejlesztési koncepciót első olvasatnak tekinti, azt visszaadja további átdolgozásra
azzal, hogy a novemberi Képviselő-testületi ülésre kerüljön beterjesztésre.
Határidő: 2008. november 27.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester megköszönte Torma Gyöngyi tervezőnek a jelenlétet, majd a lejárt
határidejű döntésekről szóló jelentéssel kapcsolatban megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában a jelentés elfogadásról való szavazásra kérte fel a képviselőket.
A képviselő-testület a jelentést egyhangú, 17 igen szavazattal elfogadták és a következő határozatot
hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
407/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 192/2007. (VI. 26.), 328/2007. (X. 25.), 412/2007. (XII. 20.),
223/2008. (V. 29.), 227/2008. (V. 29.), 236/2008. (V. 29.), 237/2008. (V. 29.), 239/2008. (V. 29.),
247/2008. (V. 29.), 258/2008. (VI. 26.), 274/2008. (VI. 26.), 284/2008. (VI. 26.), 295/2008. (VII. 7.),
323/2008. (VIII. 28.), 331/2008. (VIII. 28.), 335/2008. (VIII. 28.), 336/2008. (VIII. 28.), 338/2008.
(VIII. 28.), 342/2008. (VIII. 28.) Kt. számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.
Határidő: azonnal
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2. Napirendi pont
A helyi adók tételeinek emelése
Várfi András polgármester elmondta az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta.
Vitára bocsátotta a napirendi pontot.
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő a magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban elmondta, a
jelen előterjesztést elfogadja, de kéri a hosszútávra való gondolkodást az értékalapú adóztatás
bevezetése tekintetében. A m2 alapú adóztatást igazságtalannak tartja.
Várfi Andás polgármester megjegyezte, a város képviselő-testülete általában kétévente hajt végre
helyi adótétel emelést. A különböző termékek ára évről évre emelkedik. A jelenlegi adóemelés nem
nagyobb mértékű, mint az infláció. A nyaralóterületi építményadót alap formában megképezi az
Önkormányzat és az ott élőknek visszaosztja. Hasonlóképpen az idegenforgalmi adóból is alap kerül
képzésre. Az idegenforgalmi adó emelése 200-ról 300 Ft-ra nem megterhelő összeg, hiszen
nyaraláskor nem az idegenforgalmi adó mértéke a meghatározó szempont, hanem az adott szolgáltatás
színvonala, annak ára. Az idegenforgalmi alap minden beszedett forintjához két forint állami
normatíva kapcsolódik. A költségvetés áttekintésekor egyértelmű, hogy a turisztikára költi ezt az
összeget is a város, mert sok nagy rendezvény van, valamint a Tourinform Irodát működteti az
Önkormányzat. Jelen pillanatban az iparűzési adó nem kerül emelésre, ez azért lényeges, mert az előző
évben megszűnt az építési- és iparűzési adó közötti kompenzáció.
Megkérdezte van-e az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület a 14 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással megalkotta: [Babos László igen, Béres
János tartózkodom, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen,
Izsó Csaba igen, Jakus Imre nem, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László
nem, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2008. (X. 31.) Gye. Kt. rendelete
a helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18 .) KT számú rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében,
továbbá A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, A
helyi adókról szóló 21/2000. (VII. 18.) KT számú rendelet (a továbbiakban: R ) módosításáról az
alábbi rendeletet alkotja.
1. § A R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) Az építményadó mértéke üdülés, pihenés célját szolgáló építmények esetén
a) ha az építmény teljes alapterülete a 30 m2-t nem haladja meg és az építmény a 2. számú
melléklet:
A. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 450 Ft/ m2,
B. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 400 Ft/m2,
C. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 330 Ft/m2,
D. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 250 Ft/m2.
b) ha az építmény teljes alapterülete a 30m2-t meghaladja, de 45 m2nél nem nagyobb, és az
építmény a 2. számú melléklet:
A. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 560 Ft/ m2,
B. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 460 Ft/m2,
C. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 400 Ft/m2,
D. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 320 Ft/m2.
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c) ha az építmény teljes alapterülete 45 m2-t meghaladja és az építmény a 2. számú melléklet:
A. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 680 Ft/ m2,
B. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 580 Ft/m2,
C. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 490 Ft/m2,
D. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 3400Ft/m2.
(2) Az építményadó mértéke az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó építmények esetén 300.forint/m2.”
2. § A R. 15. §. (2), (5) és (6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„15. § (2) A telekadó évi mértéke az (1) bekezdés alapján számított terület után beépítetlen
lakótelek esetében:
a) teljes közművesítés esetén: 20.- forint/m2;
b) részleges közművesítés esetén: 15.- forint/m2;
c) közmű nélküli telek esetén: 10.- forint/m2.”
„15. § (5) A telekadó mértéke beépítetlen üdülő telek esetén egységesen 240.- forint/m2, kivéve a
1520 - 1550 helyrajzi számú ingatlanokat, ahol az adó mértéke 1.500 m2 alapterületig 10 forint/m2, az
1.500 m2-en felüli rész pedig 4 forint/m2.”
„15. § (6) A telekadó mértéke egyéb beépítetlen belterületi telek esetén 1.500 m2 területig 8
forint/m2, az 1.500 m2-en felüli rész pedig 4 forint/m2, kivéve 3410 - 3411; 3465 - 3487; 3564 és
3565 hrsz-ú ingatlanokat, ahol az adó mértéke 1.500 m2 alapterületig 10 forint/m2, az 1.500 m2-en
felüli rész: 4 forint/m2.”
3. § A R. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 18. § (2) A fizetendő adó éves összege adótárgyanként:
a) ha a lakás a település belterületén helyezkedik el, és nem tartozik az 1. számú melléklet hatálya
alá, akkor :
60 m2-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén 6300 Ft,
60 m2-t meghaladó, de 120 m2-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 7100 Ft,
120 m2-t meghaladó, de 180 m2-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 8000 Ft.
180 m2-t meghaladó hasznos alapterület esetén 9600 Ft.
b) ha a lakás az 1. számú mellékletben rögzített településrészen helyezkedik el, akkor:
60 m2-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén 5250 Ft,
60 m2-t meghaladó, de 120 m2-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 5550 Ft,
120 m2-t meghaladó, de 180 m2-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 6000 Ft.
180 m2-t meghaladó hasznos alapterület esetén 6800 Ft.
c) ha a lakás nem tartozik az a) és b) pont hatálya alá, akkor:
60 m2-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén 2500 Ft,
60 m2-t meghaladó, de 120 m2-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 2950 Ft,
120 m2-t meghaladó, de 180 m2-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 3250 Ft.
180 m2-t meghaladó hasznos alapterület esetén 3450 Ft.”
4. § A R. 26. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § (1) Állandó jellegű iparűzési tevékenység után fizetendő éves adó mértéke az adóalap 1,9%-a
(2) Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után fizetendő adó összege:
(a) piaci és vásározó jelleggel végzett kiskereskedelmi tevékenység folytatása esetén napi 700.-Ft,
(b) a 23. § (3) bekezdés b) pont hatálya alá tartozó tevékenység esetén napi 5000 Ft.”
Záró rendelkezések
5. § (1) E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell.
(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg a 23/2006. (XII.15.) KT rendelet 1. §-a, 2. §-a, 3. §-a és a 6. §-a
hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2008. október
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Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
Jegyző

E rendelet 2008. október hó 31. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. október 31.
Csorba Csaba
Jegyző
3. Napirendi pont
A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási
körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) KT rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte a Humánpolitikai Bizottság elnökasszonyát az előterjesztés
ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottság elnök tájékoztatásként elmondta, eljárási rend módosításáról van szó.
Törvényi szabályozás szerint a normatív lakásfenntartási támogatást meg kell szüntetni az
adósságkezelési szolgáltatás kezdetekor, annak lejártakor pedig felül kell vizsgálni a kérelmező
normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultságát. Ez azt jelenti, hogy aki az adósságkezelést
igénybe kívánja venni, annak a Térségi Humánsegítő Szolgálathoz kell bejelentkeznie, majd ezután
kerül át az irat a Humánpolitikai osztályhoz és kapja meg a támogatást.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte van-e kérdés a napirenddel
kapcsolatban.
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 17 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2008. (X. 31.) Gye. Kt. rendelete
a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek
javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a szociálisan hátrányos helyzetben
lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.)
KT rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Az R. 7. §-a az alábbiak szerint módosul:
„Adósságkezelési tanácsadó (a továbbiakban: tanácsadó) a Térségi Humánsegítő Szolgálat keretein
belül működik”
(2) Az R. 8. §-ának második mondata az alábbiak szerint módosul:
„Az eljárást a Térségi Humánsegítő Szolgálatnál kell kezdeményezni az 1. számú mellékletben
meghatározott formanyomtatvány kitöltésével, aki a szükséges döntés előkészítő munka után,
javaslatával a kérelmet mellékletekkel felszerelve átteszi a Polgármesteri Hivatal Kirendeltségére.”
2. § Az R. 17. § (2) bekezdése hatályát veszti.
3. § E rendelet 2008. november 1. napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2008. október
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Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
Jegyző

E rendelet 2008. október hó 31. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. október 31.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
4. Napirendi pont
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
7/2003. (III.31.) Gye. Kt. rendelet módosításának felülvizsgálata
Várfi András polgármester ismét a Humánpolitikai Bizottság elnökasszonyát kérte fel a
tájékoztatásra.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a szociális törvény rendelkezése alapján biztosítani kell a
méltányossági közgyógyellátást. Gyomaendrődön szociálisan rászorultnak kell tekinteni az ötezer
forint feletti havi rendszeres gyógyszerköltség esetén azt a kérelmezőt, akinek a családjában az egy
főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedül
élő esetében a 200%-át nem éri el. A rendeletet felülvizsgálva a Humánpolitikai Bizottság jóváhagyta
az eddigieknek megfelelően, az Ügyrendi Bizottság az átmeneti segélyezés eseti magas
gyógyszerköltség felülvizsgálatát javasolta. A javaslatot a Humánpolitikai Bizottság is jóváhagyja,
kérte az előkészítését.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte a napirenddel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában a bizottság elnök által javasolt II. határozati
javaslatról való szavazásra kérte fel a képviselőket.
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangú, 17 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
408/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Csorba Csaba
jegyzőt, hogy a soron következő testületi ülésre vizsgálja felül a 7/2003. (III.31.) Gye. Kt.
rendelet az átmeneti segélyezés (eseti magas gyógyszerköltség címén adható) vonatkozó
rendelkezését.
Határidő: 2008. november 27.
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző
5. Napirendi pont
Az önkormányzat 2008. évi I-III. negyedéves pénzügyi beszámolója
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a harmadik negyedévi pénzügyi beszámolót
valamennyi bizottság tárgyalta. Megkérdezte a pénzügyi osztály vezetőjét, kívánja-e az előterjesztést
összefoglalni.
Az osztályvezető nem kívánt hozzászólni.
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Szabó Balázsné képviselő megkérdezte a Pénzügyi Bizottság tagjait, hogy az előterjesztésben
szereplő négy önkormányzati intézmény ellenőrzése folyamán, különösen a Térségi Gondozási
Központ esetén felmerült visszafizetési kötelezettség kapcsán vizsgálták e a visszafizetési
kötelezettség keletkezésének módját, miért kerül rá sor és ki ezért a felelős, elő van-e terjesztve
felelősségvonásra.
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatásul elmondta, a Magyar Államkincstár végzett ellenőrzést az
önkormányzati intézményekben. Az ellenőrzés határozati része valószínűleg novemberben kerül az
önkormányzathoz, amiből átfogó tételes jelentés készül a novemberi ülésre, ami önálló napirendi
pontként kerül megtárgyalásra. A pénzügyi helyzetet valóban érinti, hiszen az általunk nem
vitathatónak tartó jogosulatlan normatíva megállapítást célszerű visszafizetni a további
kamatnövekedések elkerülése érdekében. A novemberi ülésre beterjesztésre kerülő anyagban
megismerhetik azt a jegyzőkönyvet, amit a MÁK kiállított az önkormányzat részére, illetve ismertetni
lehet azokat az okokat, ami alapján vitathatóvá válik a kincstári követelés bizonyos része. És
természetesen ebben az anyagban lehet majd javaslatot tenni a felelősségre vonásra is.
Vass Ignác Pénzügyi Bizottság elnöke hangsúlyozta, az említett intézmény önállóan gazdálkodó
intézmény, melynek ügyeivel akkor tud a bizottság foglalkozni, ha ahhoz megkapják az anyagot. A
jegyző úr elmondta, hogy erre mikor lesz lehetőség.
Megítélése szerin, ami inkább nagyobb aggodalommal töltheti el a Pénzügyi Bizottságot, a képviselőtestületet az a hátralevő időszak gazdálkodására vonatkozóan azok a kintlévőségek, melyek
realizálódása nem tudható előre. Ilyenek a Gyomaközszolg Kft., Gyomaszolg Kft-nek adott
tulajdonosi kölcsönök, valamint a Békési Kistérségnek adott hitel, és a Liget Fürdő Kft-nek adott
közel 13 millió Ft tulajdonosi hitel. Ha ezek nem realizálódnak, ezekre kell a bizottságnak, a
testületnek forrást találni.
Összegezve a beszámolót megállapítható, hogy az önálló intézmények megfelelően gazdálkodnak,
hasonlóan az önkormányzat gazdálkodása is kiegyensúlyozott. Úgy tűnik, hogy az előre betervezett
rövidtávú hitel felvételére nem lesz szükség. Javasolta a beszámoló elfogadását.
Mraucsik Lajosné Térségi Gondozási Központ vezetője hozzászólásában elmondta, a MÁK
ellenőrzésével kapcsolatban a határozat még nem érkezett meg, ezért csak a novemberi testületi ülésre
fogják kidolgozni, hogy mely időszak, mely tételei azok, amelyek miatt az intézménynek normatíva
visszafizetési kötelezettsége keletkezett.
Várfi András polgármester összefoglalóan elmondta, a Magyar Államkincstár a 2007. évi normatíva
felhasználását Gyomaendrődön négy önkormányzati intézményben végezte el. A Térségi Gondozási
Központban nem talált jogosnak bizonyos normatíva igénylést. Lényeges, hogy a határozat az
ellenőrzésről még nem érkezett meg. A novemberi testületi ülésre készítenek egy összefoglalást,
melyben a visszafizetési kötelezettség esetén a személyi felelőst is meg kell keresni.
Megkérdezte van-e a beszámolóhoz kapcsolódó kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiánya miatt a
képviselőket felkérte a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselők 17 igen szavazattal az Önkormányzat 2008. I-III. negyedévi beszámolóját elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
409/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. I- III.
negyedévi beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
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6. Napirendi pont
Önkormányzati számlavezetés versenyeztetése
Várfi András polgármester köszöntötte Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadót, majd elmondta, jelen
napirendi pont kapcsán nem csak az önkormányzati számlavezetés versenyeztetéséről van szó, hanem
a világválság kapcsán bármilyen lépés, ami a költségcsökkentés, bevételnövelés, költségvetés
stabilizálása érdekében lehet tenni, az most fontos. Ebben áll segítségre Csapó Ágnes pénzügyi
tanácsadó, akit felkért a napirendi pont ismertetésére valamint kérte, hogy szóljon néhány szót
kibocsátott kötvényünk jelenlegi helyzetéről, állásáról.
Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadó pontosítva az előterjesztés címét, itt nem versenyeztetésről van szó,
hiszen amikor az önkormányzatok az egyre szűkebb keretek között azt keresik napról napra, hogy hol
tudnak megtakarítani, más kiadásra fordítani, akkor igen is kötelessége, hogy felülvizsgálja
valamennyi költség tételét, mely költségtételek közé tartozik a pénzintézetek számlavezetése is.
Tehát az önkormányzat feladata, hogy feltérképezze a jelenleg fennálló költségtételeket, melyek az
önkormányzat pénzintézeti számlavezetésének költségeit jelenti. Ez a költség jelentheti a plafont, a cél
pedig az, hogy ki tud ez alá ígérni. Ebből a tekintetből nevezhetjük versenyeztetésnek, aminek az
eredményeként az önkormányzat következő évi számlavezetéshez kapcsolódó költségtételei akár 1 Ftal is csökkennek, akkor ez megéri, különös tekintettel, hogy a vele kötött együttműködési
megállapodás alapján - amely magában foglalja az ilyen típusú feladat ellátást is – az
önkormányzatnak ez nem jelent plusz költséget, és közbeszerzési eljárást sem kell lefolytatni.
Várfi András polgármester megkérdezte, a napirendi pont ezen részéhez van-e kérdés, észrevétel a
szavazás előtt.
Hangya Lajosné képviselő megkérdezte, a Gyomaendrődi Takarékszövetkezet 50 éve áll a lakosság
szolgálatában. Az elmúlt évig ők és az OTP volt a településen, mint pénzintézet. Jelenleg már a K&H
és a Raiffeisen Banknak is működik fiókja, mennyire biztosak ezek a bankok. Az itt működő bankok
iparűzési adót is itt fizetnek, ezt a költségvetésnél figyelembe veszik-e, mint bevételt.
Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadó válaszában elmondta, mind a négy pénzintézet rendelkezik
megfelelő tőkeerővel ahhoz, hogy a településen, mint fiókintézmények megmaradjanak. A fióknyitást
határozott számításokkal döntik el bankok. Az iparűzési adó szempontjából nem tudja megvizsgálni az
önkormányzathoz befolyó bevételeket. A versenyeztetés végeredményeként akár a jelenlegi
pénzintézet is nyerhet és maradhat számlavezető az önkormányzat részére. Fontosnak tartja, hogy nem
a likviditási válságon van a lényeg, hanem a reálgazdasági hatása lesz a lényeg.
Rácz Imre képviselő elmondta korábbi testületi ülésen a Takarékszövetkezetet számlavezető
pénzintézetként szavazta meg, de most véleménye szerint is versenyeztetni kell.
Várfi András polgármester a fenti hozzászólás kiegészítéseként elmondta, a képviselő-testület
működésének kezdetekor napirendjére tűzte az önkormányzati számlavezető pénzintézet
megválasztását, melyet Rácz Imre képviselő javaslatára a napirendről levettek, melynek során az
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet maradt továbbra is a számlavezető. Jelenleg is csak a
költségmegtakarítás a fontos, nem a bankváltás a lényeg. A kiadás és bevételek oldalát vizsgálva
egyértelmű, hogy a kiadásokon lehet csak csökkenteni a bevételeket növelni nem tud az
önkormányzat. Az iparűzési adót pedig minden olyan vállalkozás, mely Gyomaendrőd területén
telephellyel rendelkezik, itt fizeti meg.
Megkérdezte van-e a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában
felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 2 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta, és a
következő határozatot hozta: [Babos László tartózkodom, Béres János tartózkodom, Czibulka György igen, Csányi
István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla
igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass
Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
410/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete szükségesnek tartja a költség hatékony gazdálkodás
részeként a pénzintézeti kiadások felülvizsgálatát és ennek tükrében az önkormányzati
számlavezetés megversenyeztetését. Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Budapest
PRIVINVEST Gazdasági Tanácsadó Kft. között 2008. március 3-án létrejött megbízási
szerződés értelmében Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megbízza a PRIVINVEST
Kft.-t a banki költségek csökkentését célzó szakértői feladatok ellátásával, a
bankszámlavezetés megversenyeztetésének teljes körű lebonyolításával.
2./
A megbízott a feladat szakszerű ellátásáért, a szakmai jogszabályok (Kbt., Áht., Ötv., stb.)
maradéktalan betartásáért teljes felelősséggel tartozik.
3./
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés fenti határozatnak
megfelelő módosítására.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester felkérte Csapó Ágnest, hogy a továbbiakban adjon tájékoztatást a
kibocsátott kötvénnyel kapcsolatban.
Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadó az ülés előtt kiosztott tájékoztató anyag alapján tájékoztatást adott a
turbulens pénz- és tőkepiaci környezet önkormányzati kötvényre gyakorolt hatásáról. A főbb elemeket
mindenki megtapasztalhatta, többek között az október 22-i jegybanki döntés, mely a jegybanki
alapkamatot 3%-kal megemelte 11,5%-ra. A tájékoztató múlt héten készült, amikor a forint árfolyama
drámai csökkenése volt, ellenben most a drámai erősödése. Október 23-én 282-286 Ft, ma reggel 253
Ft is volt, 30-35 forintnyi mozgás volt ez idő alatt. Az október 22-i időszak nagyobb pánikot okozott,
mint amekkora valójában.
Kötvény esetében elmondta, hogy a nagymértékű forint gyengülés kapcsán előtérbe került annak
vizsgálata, hogy jó döntés volt-e az önkormányzat részéről a kötvény kibocsátás a költségvetésre
nézve. Az önkormányzat jövőbeni fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához szükséges a kötvény.
Amíg ezek a fejlesztések nem realizálódnak, addig, mint átmenetileg likvid pénzeszköz, tőke és
hozamgarantált instrumentumokba kerül befektetésre.
Devizanem szempontjából ma már mindenki túl van azon a sokkon, hogy megszűnt a svájci frank
finanszírozás, nem lehet hitelhez jutni. A pénzintézetek jól megfontolták a devizahitelezéssel
kapcsolatos döntéseiket, nem fogják rövid időn belül feloldani. Az önkormányzat kijelentheti, van egy
olyan forrása, amit egy alacsony kamatozású devizában szerzett meg.
Kamatfelár. Az alapkamat bázisfelár 3%. A kamatkockázat hosszútávon költségesebb, mint az
árfolyam kockázata. Aki forintban van, az hamar megérzi, rárakódik a kamatkiadásra. Jelen
pillanatban az amerikai dollárnál, eurónál, svájci franknál a kamatvárakozás csökkenés irányába
mutat, ez a fajta kamatszint különbözet még tovább fog emelkedni, ha átmenetileg is. 70 bázispontot
kell fizetni az önkormányzatnak a kötvényért, 0,7%-ot. Példaként említette a Magyar Fejlesztési Bank
programját, melyben a kamatbázis 5% (euróban mérve), szemben a 3%-os svájci frankkal, a
refinanszírozási kamatfelár az „A” hitelcélnál 2,5%. Ehhez képest a 0,7% kevesebb, mint harmada.
Árfolyam – árfolyam vonatkozásában vannak általában a legnagyobb aggályok. Van egy türelmi
időszak, valamint a tőke visszafizetési időszak elkezdése. A türelmi idő alatt az önkormányzat csak a
kamatot fizeti, mely 2009-ben 245.000 CHF körül fog alakulni, rátartással számolva.
Éves szinten, ha mind a két alkalommal 193,35 Ft-ért kell megvenni a 245 ezer CHF-et, akkor kb. 8,5
millió forinttal több az egészet tekintve.
Forint befektetéssel elmondta érzékeltetve az ellentétet: jelenlegi állapot szerint éves hozamszintje a
forint befektetéseknek 11-13%. Így a megemelkedett hozamszinteken megkötött ügyletek kitermelik a
bizonytalan plusz 9 millió forintot. A türelmi időszakban ez az extrém kockázat. Egy extrém
árfolyamkockázat sem tudja elvinni a megemelkedett kamatszint többletet.
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A kötvényforrás tekintetében mindenféle aggodalom egyelőre nem tűnik valószerűnek. Magyar
pénzintézet nincs, mert nincs magyar tulajdonban, a külföldieket pedig megfelelően támogatják.
Összességében a kötvényadósság messze optimálisabb, mint bármi, ami belátható időn belül
megszerezhető lett volna az önkormányzatnak. Az európai uniós forrásokkal kapcsolatban elmondta,
hogy az egy egységnyi uniós forráshoz egy egységnyi magyar társfinanszírozás kell, mely felveti
annak a kockázatát, hogy az előfinanszírozás az önkormányzatok részéről egy-egy nyertes pályázatnál
meghosszabbítja az időszakot. Ha nincs ilyen kedvező forrásköltséggel költsége, akkor extrém módon
meg tudja növelni a beruházásnak a banki költségét.
Zárásként elmondta még, hogy alapvetően nem likviditási válságként kezeli a most meglévő
folyamatot, hanem elsősorban a pénzintézetek közötti bizalmatlansági válságként. A piacon rengeteg
pénz van, csak most mindenki rajta „ül”. A befektető szféra felől a tőke keresni fogja a minél előbbi
megtérülési útját, mely a magas kamatszintű befektetések jelenti. Nyilvánvaló, hogy relatíve gyorsan
nagy mennyiségű befektető igény fog megjelenni és fél éven belül markánsabb árfolyamesésre lehet
számítani. Az államadósság kezelő központ bejelentette, hogy idén már nem fog kötvényt kibocsátani.
Érdemes lesz a Képviselő-testületnek tovább gondolni, hogy a reálszférára való hatása, hogyan
gyűrűzik be az önkormányzati költségvetésbe.
Várfi András polgármester megköszönte Csapó Ágnesnek a tájékoztatást, megkérdezte van-e
valakinek kérdése, hozzászólása. Mindenkinek kívánta, hogy a következő időben a közösségi és
egyéni életében is tudja hasznosítani az elhangzottakat a válságkezelésben.
Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadó távozott az ülésről, a képviselő-testület rátért a következő napirendi
pont megtárgyalására.
7. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Közművelődési Koncepciója 2008- 2013
Várfi András polgármester előljáróban elmondta, a koncepciót- munkaanyagot – valamennyi
bizottság megtárgyalta. Átolvasva sok aránytalanságot talált benne. Ugyanakkor tudomásul kell venni
Gyoma és Endrőd kétpólusúságát. Igazán a célok meghatározása az, amiből ki kellene indulni.
Mindannyiunknak, a közművelődésben érintetteknek, és minden a közművelődés iránt érdeklődő
állampolgárnak lehetősége van arra, hogy segítsen ennek a koncepciónak a kialakításában.
Vitára bocsátotta a napirendi pontot.
Izsó Csaba bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, a közeljövőben elég sok olyan koncepciót fog
tárgyalni a testület, amelyek meghatározzák a következő 6-8 évet. Településfejlesztési,
településrendezési koncepció stb. Rengeteg olyan fejlesztési irányt határoz meg ezekkel a képviselőtestület, amelyek meghatározzák majd ciklusokon átívelően a következő testületek prioritásait,
elgondolásait. Örömmel vette, hogy egy közművelődési koncepció is tárgyalásra kerül, amiből sok az
olyan kitörési pont a kulturális élet, a közművelődés területén, amely segíti a várost abban, hogy egy
civil, polgári, egy szellemileg friss, letisztult élet határozza meg Gyomaendrődöt. Véleménye szerint
ez a polgárosodás egyik alappillére. Fontos továbbá, hogy az egyház, az egyházi intézmények,
szervezetek is vegyenek részt ebben a kulturális életben.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati
javaslat elfogadására, amely szerint a koncepció munkaanyagát további tárgyalásra javasolják.
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangú, 17 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
411/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tovább tárgyalásra javasolja a
Gyomaendrőd Város Közművelődési Koncepciója 2008-2013 munkaanyagát.
A Képviselő-testület megbízza Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy a munkaanyagot küldje meg a
közművelődésben részt vevő szervezeteknek, intézményeknek, a Közművelődési Tanácsnak
véleményezésre és e szervezetek javaslataival, jóváhagyásával terjessze elő a Képviselőtestületet novemberi ülésére.
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulásának közoktatási intézkedési tervének elfogadása a
2008-2013-as időszakra
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsnét az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság elnökét ismertesse az előterjesztést.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, 2008. január 1-től a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulást 8 település alkotja, ugyanis Gyomaendrőd város és Hunya község ismét ehhez a kistérséghez
tartozik. A közoktatásról szóló törvény értelmében a többcélú kistérségi társulásnak önálló intézkedési
tervet kell készíteni. A terv települések szerinti megbontásban készült, mely kijelöli a kistérség
közoktatási célkitűzéseit. Foglalkozik a kötelező feladatokkal, és azzal, hogy milyen nem kötelező
feladatokat kívánnak ellátni a helyi önkormányzatok. Foglalkozik továbbá az intézményrendszer
működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével összefüggő elképzelésekkel.
Ugyanakkor az esélyegyenlőségét szolgáló intézkedésekkel különösen az óvodai nevelés három éves
kortól történő biztosításának feltételeivel. Továbbá a beiskolázási körzethatárok kialakításánál a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók többi tanulóhoz viszonyított arányával.
A Társulási Tanács elfogadta az intézkedési tervet 2008. augusztus 26-án, ezt követően szükség van a
társulás tagönkormányzatainak jóváhagyására is.
A bizottság az intézkedési tervet megtárgyalta, annak elfogadását javasolja a képviselő-testület
számára.
Várfi András polgármester megköszönte az ismertetést, majd hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket a határozati javaslat elfogadására, amely szerint jóváhagyják a Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulásának közoktatási intézkedési tervét a 2008-2013 időtartamra.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné tartózkodás, Illés
János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
412/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulásának közoktatási intézkedési tervét a 2008-2013 időtartamra.
Határidő: azonnal
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9. Napirendi pont
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2007/2008. tanévről szóló beszámolója
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsné bizottsági elnököt az előterjesztés rövid
ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a közoktatásról szóló törvény kötelezi az intézmények
vezetőjét, hogy tanévenként, évenként egy alkalommal tevékenységéről átfogó beszámolót adjon a
fenntartónak. Az intézményi beszámoló egyben önértékelés is, az intézmény alapdokumentumaiban,
pedagógiai programjában megfogalmazott célok, feladatok összehasonlítása a tényleges működéssel, a
pedagógiai tevékenység eredményességével.
Az intézményvezető egy átfogó beszámolót készített, mely megfelel az ÖMIP tartalmi és formai
követelményeinek.
A képviselő-testület a beszámolót fenntartás nélkül elfogadhatja.
Kérdés, hozzászólás hiányában, Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla tartózkodás, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
413/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr Kovács
Béla a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetőjének
beszámolóját a 2007/2008. tanévről.
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának módosítása
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, egy szakértői vélemény megállapította, hogy Gimnázium
alapító okiratából hiányzik a sni tanulók ellátására vonatkozó megfogalmazás. A törvényt és a
szakértői véleményezést figyelembe véve az intézményvezetésnek és a fenntartónak kell
meghatároznia és eldöntenie, hogy a törvényi előírásoknak miképpen tesz eleget, milyen fokú és
milyen területen sérült tanulók képzését vállalja fel. A módosított alapító okirat többszöri értelmezése
és átgondolása során az intézmény vezetése, illetve a fenntartó arra a következtetésre jutott, hogy a
gimnázium alapító okiratát úgy módosítja, hogy az okirat 3. pontjából törli a „gyógypedagógiai ellátás,
és értelmi, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége” kifejezéseket. A törlés indoka, hogy a sérült
gyermekek képzésének felvállalása komoly személyi, tárgyi és anyagi feltételek meglétét követeli meg
az intézmény fenntartás, irányítás részéről. A korlátozott költségvetési keretek és a rendelkezésre álló
feltételek, behatárolják az ellátottak körét.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, annak határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla tartózkodás, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
414/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 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. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: „gyógypedagógiai
ellátás”, „és értelmi”, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba
jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, az intézményben megtörtént a szeptemberi beiratkozás,
mely alapján a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában is indul színjáték tanszak illetve Hunyán
Kossuth u. 3. sz. néptánc és a társastánc tanszak. Mindkét telephely általános iskolában található, mely
telephelyek megfelelnek a csoportos képzés feltételeinek, ezért szükséges ezen telephelyek felsorolása
az intézmény alapító okiratában.
Javasolta a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
415/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény 290/1999. (X. 28.) KT. számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
 az alapító okirat 3.2.1. első bekezdése kiegészül a „színművészet-bábművészet ág/színjáték
tanszakkal 40 fővel”,
 az alapító okirat 3.2.2. bekezdés kiegészül a „táncművészet ág/ néptánc és a társastánc
tanszakkal 20 fővel”.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba
jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008/2009-as tanévre beiratkozott tényleges
tanulólétszáma
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsné bizottság elnököt a napirendi pont ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a testület 2008. júniusi ülésen megvizsgálta és
engedélyezte az oktatási intézményekben 2008/2009-es tanévben indítható csoportlétszámokat. A
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetőjét utasította, hogy a szeptemberi beiratkozást
követően mutassa ki a tényleges tanuló és csoportlétszámokat.
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Az intézmény vezetője az adatszolgáltatási kötelezettségének eleget téve kimutatta, hogy a
szeptemberi beiratkozásokat követően hogyan alakul a tényleges tanuló létszám, valamint, hogy a
beiratkozott tanulók után hány főre vehető igénybe az állami normatíva.
Javasolta a csoportszámok indításának engedélyezését a határozati javaslat szerint.
Hozzászólás hiányában Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György nem, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
416/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szeptemberi beiratkozást követően a
tényleges létszámadatok ismeretében a 2008/2009. tanévben a Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézményben az alábbi létszámok és csoportszámok indítását engedélyezi:

Tanszak

Létszám

Táncművészet
Képzőművészet
Színművészet
Zeneművészet
Összesen:
II.

421 fő
148 fő
41 fő
120 fő
730 fő

Kéttanszakos
tanuló
24 fő
16 fő
3 fő
15 fő
58 fő

Normatívajogosult
létszám
397 fő
132 fő
38 fő
105 fő
672 fő

Átlag
létszám
16 fő
14,8 fő
20,5 fő
9,23 fő

Csoportszám
26
10
2
13
51

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008/2009. tanévben a Városi
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben az alábbi csoportokban engedélyezi a maximális
csoportlétszám túllépését:
 Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium telephelyén a néptánc 16/3-as naplószámú
csoportjában: 22 fő,
 Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium telephelyén a társastánc 14/4-es naplószámú
csoportjában: 22 fő,
 Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola telephelyén a kézműves 8/1-es naplószámú
csoportjában: 21 fő,
 Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola telephelyén a színjáték 10-es naplószámú
csoportjában: 22 fő.
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény beszámolójának elfogadása
Várfi András polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét a napirendi
pont ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a beszámolóból megállapítható, hogy a szakrendelő több
mint 25.000 fő ellátásáról gondoskodik. Részletesen tartalmazza a szakrendelések idejét, a személyi
változásokat. Az orvos állományban egy jelentős fiatalítás történt, ezáltal lényegesen javult a
szakrendelések színvonala. Az új orvosokat a lakosság megkedvelte. Az új rendelések a délutáni
időszakban vannak, sokszor késő estében nyúlóan, mert olyan nagyszámú a lakossági igénybevétel.
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Úgy tűnik, hogy a kommunikáció is elindult a háziorvosok, a szakrendeléseken dolgozó orvosok és az
intézmény szakszemélyzete között, ezért a maga részéről pozitívan értékelte az intézményvezető, és az
ott dolgozók munkáját. További sikereket kívánt.
Putnoki László képviselő egyetértett az előtte szólóval. Kérdése volt az igazgató főorvos felé, hogy a
fizioterápiás kezelés bővítésére lesz e lehetőség a közeljövőben. Kérdése volt továbbá, hogy mennyire
sikerült zökkenőmentesen végrehajtani ezt az átszervezést, ami azért nem kis feladat volt. Az
intézményvezetői munkájához elég e a heti 20 óra.
Dr. Torma Éva igazgató főorvos válaszolva elmondta, a fizioterápiás kezelésre nagyon megnőtt az
igény, ami abból adódik, hogy új reumatológus, ortopéd orvos végzi a betegellátást. Személyi
átszervezéssel próbálták megoldani, úgy hogy az egyetlen szakképzett fizioterápiás asszisztens
mentesítették az egyéb feladat ellátástól, ez a fő feladata. Belső átalakítással pedig biztosították, hogy
amikor egyéb szakrendelés folyik, - sebészet, bőrgyógyászat – akkor is tudnak a betegek fizioterápiára
jelentkezni. Jelenleg nincs mód óraszámnövelésre, de folyamatosan figyelik a lehetőséget és amint
lehet ezen felül egyéb óraszámot is fognak növelni.
Az, hogy milyen nehézséget okozott az átszervezés, részben személyes dolog. Próbálta megoldani a
nehézségeket, az előfordult belső ellentéteket. Az azonban, hogy a nyolc hónap alatt, nyolc új
szakorvos került a szakellátásba, nem volt könnyű feladat, viszont az eredmények is azt igazolják,
hogy volt értelme. Igazán tudnának többet is vállalni, de a teljesítmény volumen korlát határt szab
ennek. A teljesítmény volumen korlátból 20 %-ot kértek átcsoportosítani a megyei egészségbiztosítás
igazgatójától. A teljesítménynövekedés nagyon sok szakmába óriási, saját területét az
ideggyógyászatot azért sújtja, mert sokkal több ilyen eset lenne, amit el kellene látni, viszont a
teljesítmény volumen korlát határt szab ennek.
A heti 20 óra a vezetői feladatok ellátására nem elegendő, többet kell dolgozni, a munkaidőn túl, akár
még a hétvégén is. Ha több órát kapna, annak igazán örülne.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a beszámoló
elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
417/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Torma Éva igazgató
főorvosnak a város egészségügyi helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény egységes szabadságolása
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, hosszú évek óta az intézmény dolgozói egységesen
veszik ki a szabadságukat, évi két alkalommal. Az igazgató főorvos kéri, hogy 2008. december 22.
napja és december 31. napja közötti időpontban a rendelőintézet egységes szabadságolását hagyja jóvá
a képviselő-testület. A Réthy Pál Kórház igazgató főorvosa vállalta, hogy a sürgős eseteket a
szabadságolás ideje alatt ellátják.
Javasolta a testületnek a jóváhagyás megadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
418/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi
Intézmény dolgozóinak egységes, 2008. december 22. napjától 2008. december 31. napjáig
tartó szabadságolását jóváhagyja.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
Beszámoló a Katona József Művelődési Központ 2004-2008 időszakban végzett tevékenységéről
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsné bizottsági elnököt néhány szóban ismertesse a
napirendi pontot.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, mint ismeretes a művelődési ház működtetését Megyeriné
Csapó Ildikó látja el közművelődési megállapodás keretében. A megállapodás 7. pontja szerint a
megbízott köteles minden év novemberében beszámolni a megbízás teljesítéséről. Megyeriné Csapó
Ildikó a kötelességének eleget tett, a beszámoló egy átfogó széles képet tár az olvasó elé, melyből
látható, hogy milyen széles skálán működik a tevékenysége. A beszámoló nem csak az éves
tevékenységről ad számot, hanem kiértékeli az egész megbízás teljesítését, amiből látható, hogy a
megbízás időszakában milyen feladatokat látott el a művelődési központ.
A bizottság a beszámoló megtárgyalása során arra az álláspontra jutott, hogy a november havi ülésre
kerüljön előterjesztésre a művelődési ház további működetési formájára és a működtetés céljára
vonatkozó elképzelés.
Megyeriné Csapó Ildikó kulturális vállalkozó, a művelődési ház üzemeltetője hozzászólásában
elmondta, egy tíz éves ciklus fog lezárulni, hiszen kétszer öt évet ölelt fel ez a vállalkozás. Ez idő alatt
igen sok társadalmi, gazdasági változás történt, melyek a kultúra területére is begyűrűztek. Nem volt
könnyű alkalmazkodni ezekhez, ugyan így az azonos és más szektorú konkurenciához sem, akik az
emberek szabadidejét és pénzét szeretné magához vonzani. A város lakosságán, összetételén osztozik
a sokféle kínálat, és ilyen körülmények között kell megélni, boldogulni.
Amennyiben a képviselő-testület hasonló működetési formában fog gondolkodni, nyilván, hogy a
jelen viszonyokra figyelemmel kell, hogy meghatározza az elvárásait. Bár ki is lesz a további
működtető, a gázrendszer korszerűsítésére mindenképpen áldozni kell, mert ilyen gáz árak mellett a
magas gázszámlákat senki nem lesz képes, sem hajlandó kifizetni. A jelenlegi rendszert le kell
cserélni, meg kell oldani, hogy az egyes helyiségekben a fűtés lezárható legyen. Ugyan így szükséges
lenne az épület tetőszerkezetének cseréje is, ami évek óta húzódik. Az épület 25 éves, eléggé lelakott,
költeni kellene rá, a komfortfokozatán javítani kell.
Hangya Lajosné bizottsági elnök egy kissé aggódott a kultúráért, mert napjainkra a kultúrába is
begyűrűzött a piac. A szocializmus időszakában sokkal többet tudtak erre áldozni- voltak
brigádmozgalmak, a munkahelyek tudtak fizetni azért, hogy a dolgozók művelődjenek. Ma viszont
minden az egyéni pénztárca kérdése. Nincs közönségszervezés, az emberek nagyon kevés pénzt
tudnak a művelődésre költeni. Ennek ellenére, a következő pályázat kiírásnál figyelni kell arra, hogy a
művelődési ház továbbra is a kultúrát szolgálja. Kár lenne, ha a gyomai művelődési ház funkció nélkül
maradna. Ugyan úgy igaz ez az endrődi kultúrházra is, mert nagyon nehéz a szervezés, ezért is kellene
nagyon megbecsülnünk azt a munkát, amit a népművelő szolgáltatásért folytatnak az intézmények
dolgozói. Mindemellett az épület felújítására, fűtés korszerűsítésére, tetőjavítására is szánni kellene
egy kis pénzt a jövő évi költségvetésben.
Várfi András polgármester egyetértett az előtte szólók véleményével, jelen előterjesztésben viszont a
határozati javaslat a beszámoló elfogadásáról szól. Felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
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A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
419/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Megyeriné Csapó Ildikó
kulturális vállalkozó beszámolóját a közművelődési megállapodás keretében működtetett
Katona József Művelődési Központban 2004-2008 időszakban végzett tevékenységéről.
Határidő: azonnal
16. Napirendi pont
Közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák szakmai és törvényességi ellenőrzése ÖMIP módosítása
Szabó Balázsné bizottsági elnök az alábbiak szerint ismertette az előterjesztés lényegét.
Mint ismeretes az óvodai nevelés intézményei közhasznú társaságok (Kht) fenntartásában működnek –
kivéve a Százszorszép óvodát, amely önkormányzati fenntartású intézményként működik. Az óvodák
szakmai munkáját, a szakértők által jóváhagyott pedagógiai nevelési program határozza meg. Az
említett óvodák minden évben értékelik munkájukat az éves szakmai beszámolójukban, az ÖMIP-ben
rögzített tartalmi és formai elvárásoknak megfelelően.
Az önkormányzata szükségét látja annak, hogy a közhasznú társaságok fenntartásában működő
óvodák szakmai és törvényességi ellenőrzés - külső közoktatási szakértő által - lefolytatásával tekintse
át az óvodák működését. A szakmai és törvényességi ellenőrzés során a vizsgálat kitér az alábbi
területekre: nevelési program végrehajtása hogyan valósul meg a gyakorlatban, alap dokumentumok
vizsgálata, belső szabályzatok, ezek közül kiemelte az sni gyerekek esetében a tárgyi feltételek
meglétét. Továbbá a tanügyigazgatási dokumentációk megléte, vezetése és a munkáltatói
dokumentumok vizsgálatára. Az ellenőrzés a 2009 –es év első félévét érinti, melynek költségvonzata a
2009-es költségvetés részét képezi.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta. A maga részéről a határozati javaslatot egy IV. ponttal javasolta kiegészíteni, miszerint
a közhasznúsági együttműködési szerződések is kerüljenek felülvizsgálatra.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában, a fenti javaslattal egyetértve javasolta a
képviselőknek, hogy ennek figyelembe vételével fogadják el a határozati javaslatot.
A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György tartózkodás, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
420/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek látja a közhasznú
társaságok fenntartásában működő óvodák szakmai és törvényességi ellenőrzését külső
közoktatási szakértő bevonásával. A szakmai és törvényességi ellenőrzés területeit a határozat
II. pontja tartalmazza.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 314/2008. (VIII.18.) Gye. Kt.
számú határozattal elfogadott ÖMIP-ot az alábbiak szerint egészíti ki:
 Az ÖMIP az alábbi 4.3.4. ponttal egészül ki:
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„4.3.4. Közhasznú társaságok fenntartásában működő Óvodák átfogó szakmai és
törvényességi ellenőrzése külső közoktatási szakértő bevonásával.
A külső közoktatási szakértő által végzett szakmai és törvényességi ellenőrzésre
négyévente kerül sor. Az első ellenőrzés időpontja: 2008/2009-es tanév II. féléve.
A szakmai és törvényességi ellenőrzés során a vizsgálat térjen ki az alábbi területekre:
- A nevelési program végrehajtása hogyan valósul meg a gyakorlatban
- gyermekek személyi naplójának vezetése,
- iskolaérettségi vizsgálatok,
- DIFER mérés,
- egészséges életmódra nevelés,
- kapcsolattartás (Óvodák, iskolák, szülők, Városi Családsegítő Központ, gyermekorvosvédőnő, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testület,)
- Alap dokumentumok vizsgálata
Koherencia az alapító okirat és feladatellátás között
- Belső szabályzatok
- pedagógiai program,
- intézményi minőségirányítási program,
- SZMSZ,
- házirend,
- munkaterv
- tárgyi feltételek
Tanügyigazgatási dokumentációk megléte, vezetése
Tanulói nyilvántartás (beírási napló)
Tanulókkal kapcsolatos ügyintézés dokumentumai
Gyermekbalesetek
Irattár
Munkáltatói dokumentumok
Személyi feltételek biztosítása a törvényi előírásoknak megfelelő-e
Személyi anyag
Továbbképzés, Humánerőforrás helyzete”
III.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba
jegyzőt, hogy az ellenőrzés költségét a 2009. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe.
IV.
A közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák közhasznúsági szerződéseinek
felülvizsgálatát meg kell valósítani a szakmai és törvényességi ellenőrzés eredményessége és a
törvényi változások értelmében.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
Tourinform Iroda vezetői állására pályázat kiírása
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, az iroda jelenlegi vezetője, Varga Zsófia az
elmúlt évben kiírt eredménytelen pályázat következtében megbízással látja el a vezetői feladatokat
2008. december 31. napjáig. A megbízás lejár, ezért szükséges a vezetői állás betöltésére új pályázatot
kiírni, a pályázati eljárást lefolytatni.
A pályázati kiírást a határozati javaslat tartalmazza.
Felkérte a képviselőket annak elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
421/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5500 Gyomaendrőd
Szabadság tér 1.) Pályázatot hirdet a Tourinform Iroda (Gyomaendrőd Erzsébet liget 2.)
vezető álláshelyének betöltésére.
Feltétel: büntetlen előélet, felsőfokú szakirányú végzettség, vagy felsőfokú állami iskolai
végzettség és középfokú szakmai végzettség, legalább egy (angol, német) idegen nyelvből
középfokú nyelvvizsga, három éves szakmai gyakorlat. Az elbírálásnál előnyt jelent a
szakmai- vagy két nyelv ismerete.
Az iroda tevékenységi köre:
Turista információs szolgáltatás
Idegenvezetés, idegenforgalmi tevékenység
Hirdetési tevékenység
Kiadványok készítése
Rendezvények koordinálása szervezése.
Bérezés: Az 1992. évi XXXIII. tv. szerint.
A megbízás ideje: 2009. január 1-től, határozatlan időre szól.
A pályázatot 3 példányban kell benyújtani, melyhez csatolni kell: szakmai program,
önéletrajz, végzettséget igazoló okiratról fénymásolat, erkölcsi bizonyítvány, referenciák,
hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati
anyagba betekinthessenek.
A pályázat benyújtásának helye: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete,
határideje: 2008. november 30. Elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követő 30
nap.
Az intézményről tájékoztatást ad: Várfi András polgármester tel: 06/20/5666600
Határidő: a pályázat közzététele tekintetében 2008. november 1.
egyéb vonatkozásban értelem szerint.
Felelős: Várfi András polgármester
18. Napirendi pont
2008. III. negyedév pályázatai
Várfi András polgármester összegzésként elmondta, kiírásra kerültek az Új Magyarország Fejlesztési
Terv, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretei között a 2008. III. negyedév
pályázati felhívásai. A pályázati kiírások között vannak olyanok, melyek 100%-os támogatási
intenzitásúak, ezek mindegyikére javasolt a pályázat benyújtása. Egy pályázati kiírás az
önkormányzati külterületi utak fejlesztésére vonatkozik, itt a javasolt projekt a Hunyai összekötő út
építése. Igen magas a saját erősrész, és a jelenlegi pénzügyi válság miatt is javasolt a projekt
átgondolása. Ennek ellenére az volt a véleménye, hogy ezen pályázat benyújtásának lehetőségét se
vessék el, hiszen a benyújtás előtt arról úgy is külön szavazni kell a képviselő-testületnek.
Javasolta a határozati javaslatot úgy elfogadni, miszerint az előterjesztés mellékletében ismertetett
2008. III. negyedév pályázati felhívások mindegyikére benyújtják a pályázatot.
Felkérte a képviselőket döntsenek a javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 17 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, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
422/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében ismertetett 2008. III.
negyedévi pályázati felhívások mindegyikére pályázatot kíván benyújtani.
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastrukturális fejlesztése c. pályázat
ismételt benyújtása
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Dél-Alföldi Operatív Program
keretében kiírt pályázati felhívásra önkormányzatunk a két általános iskola fejlesztésére nyújtott be
pályázatot. A benyújtott pályázatok forráshiány miatt elutasításra kerültek, viszont pontszám alapján
mindkét pályázat megfelelt a pályázati előírásban foglaltaknak. Szeptemberben, a tanév elején a
Miniszterelnök bejelentette, hogy milyen sok iskola részesült támogatásban, a nem támogatott
iskolákról viszont nem szólt.
Mivel a pontszámot tekintve mindkét pályázatunk megfelelő volt, így elvárt lett volna, hogy vagy a
területfejlesztési céloknak megfelelően határozzák meg a prioritást, vagy ha nem akkor húzzák meg a
ponthatárt és azt tegyék nyilvánossá. Nem tudjuk, hogy tőlünk kevesebb pontszámot elért iskolák
nyertek e, - információi szerint igen.
Az ismételt pályázati felhívás szerint lehetőség van a pályázatok újbóli benyújtására. Ennek érdekében
megkérte a település országgyűlési képviselőit – Földesi Zoltán és Varga Zoltán MSZP-s képviselő
urakat, aki a döntéshozók között van,- hogy támogassák a pályázatainkat. Ígéret egyikőjük részéről
sem hangzott el, viszont azt sem gondolta, hogy ennek ellenére Varga Zoltán úr nem adja meg a
támogató nyilatkozatot a pályázatok benyújtásához. Ez azt jelenti, hogy ezen támogató nyilatkozat
nélkül nem nyújthatnánk be a pályázatokat.
Fontos hangsúlyozni, hogy a városnak mindkét általános iskolája egyformán fontos. A Kis Bálint
iskolánál fontos, hogy megszűnjenek a szükségtantermek, új korszerű iskolába járjanak a gyerekeink.
A Rózsahegyi K. iskolánál szintén fontos, hogy korszerű, megfelelő nyílászárókkal, tetővel rendelkező
iskolába járjanak a gyerekek. Mindezekre figyelemmel azt javasolta, hogy mindkét pályázatot
változatlan tartalommal ismételten nyújtsák be, a jogszabály ugyanis nem tiltja, hogy támogató
nyilatkozat nélkül nem nyújthatóak be.
Ugyanakkor tudni kell azt, hogy Battonya és Mezőkovácsháza sem nyertek a pályázaton, ami ellen
tiltakoznak a képviselők, a szülők. Az ismételt pályázati kiírásnál 5.1 milliárd Ft a rendelkezésre álló
forrás, melyből Békés megyének 1,5 milliárd Ft jutott. A döntéshozók, a Dél-Alföldi Területfejlesztési
Tanács – melynek elnöke Varga Zoltán úr – úgy döntöttek, hogy ezt a pénzt három nagyváros –
Gyula, Békéscsaba és Orosháza – vigye el, 500-500–500 millió Ft-al.
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő elmondta, rendelkezésére áll a pályázatok szakmai értékelő lapja,
melyből kitűnik, hogy meglapozottak voltak ezek a pályázatokat. A fejlesztés, és annak hatása az, amit
az értékelés során hiányoltak, ez a rész nem felelt meg a kiírásnak. Személy szerint ezzel nem értett
egyet, mi az, hogy egy fejlesztésnek nem látják a hatását egy olyan településen, ahol a két iskola közül
az egyikben 6 szükség tanterem van, a másik iskola pedig 1970-es években épült és még soha nem
volt igazán felújítva. Érthetetlen, hogy-hogy nem látható ezeknek a fejlesztéseknek a hatása? Miért
lettek ezek a pályázatok elutasítva?
Tímárné Tóth Adrienn a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola szülői munkaközösségének
elnökeként szükségesnek tartotta elmondani, mennyire igazságtalannak tartja a pályázatok
visszautasítását. Az iskola un. új része az 1970-es években épült, jelentős felújításra szorul. A
helyiségek nem felelnek meg a mai kor követelményeinek. Az ablakok elkorhadtak, a burkolatok
elhasználódtak, megértek a cserére. A kisépület tetőszerkezete elavult, elszökik rajta a meleg. A mai
gázárak mellett indokolt lenne a fűtésrendszer korszerűsítése, a nyílászárók cseréje. Az iskola a
lehetőségeihez mérten próbál javítani a helyzeten, ennek eredményeként az emeleti osztálytermekben
már nem kell kabátban ülni a gyerekeknek.
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A teljes körű felújításra viszont az iskolának nincs pénze, pedig nagyon fontos lenne. Mint tudjuk az
iskola kistérségi szintű feladatot lát el, magas a hátrányos helyzetű gyermekek aránya. Ha az állandóan
hangoztatott esélyegyenlőséget vesszük figyelembe, ez az intézmény rá szolgált volna a teljes
felújításra. Számára azért is érthetetlen, hogy a kellő pontszám ellenére miért lett mégis visszautasítva.
Várfi András polgármester értékelése szerint ez a döntés merénylet a kisiskolák és a vidék ellen.
Lezárva a témát a határozati javaslat II. pontját tette fel szavazásra, amely szerint változatlan
tartalommal mindkét általános iskola fejlesztése érdekében benyújtják a pályázatot.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 17 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
423/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a DAOP-4.2.1/2/2F pályázati kiírás alapján,
változatlan tartalommal, ismételten pályázatot nyújt be a Kis Bálint Általános Iskola, valamint
a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. november 3.
Felelős: Várfi András polgármester
20. Napirendi pont
A vásár-, piacrendezési, illetve mérlegelési tevékenység bérbeadása
Várfi András polgármester felkérte Vass Ignácot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét a
napirendi pont ismertetésére.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, a helyi szabályozás alapján az önkormányzat vásárai
rendezését és piacainak fenntartását nyilvános pályázaton nyertes és az üzemelésre az
önkormányzattal határozott idejű bérleti jogviszonyt létesítő vállalkozás (üzemeltető) útján látja el. A
jelenlegi üzemeltetővel, a Markt Platz Egyéni Céggel a bérleti jogviszony ez év december 31. napjával
lejár, ezért új pályázat kiírására van szükség, melyet változatlan feltételekkel javasolnak. Az eddigi
üzemeltetővel szemben kifogás, panasz nem merült fel, a megállapodásban rögzítettek szerint végezte
a tevékenységet. A szerződésben vállalt 1600 e Ft fejlesztésből az 5 éves bérleti jogviszony alatt 772 e
Ft összegű fejlesztést hajtott végre, ettől többet nem tud teljesíteni, így vállalta a fennmaradó 828 e Ft
visszafizetését az önkormányzatnak. A 828 e Ft-ból 600 e Ft már megfizetett, a hátralévő 228 e Ft–ot
2008. december 31. napjáig teljesíti.
A bizottság javasolja a pályázat kiírását a határozati javaslatban foglaltak szerint.
/ Babos László képviselő elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 16 fő. /
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal a javaslatot támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
424/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az alábbi pályázati kiírás alapján 2009. január 1.
napjától bérbe adja a vásár-, piacrendezési, illetve mérlegelési tevékenységet.
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet
a vásár-, piacrendezési, illetve mérlegelési tevékenység
tartós bérbeadás útján történő üzemeltetésére
A pályázat elkészítéséhez, a pályázat részletes feltételeire vonatkozó előírások ingyenesen
átvehetők a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Műszaki és Vagyongazdálkodási Osztályán.
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz. Telefon: (66) 386-122/136 mellék.
Pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendrőd Város Polgármesterének címezve,
"Piac" jeligével ellátva 2008. november 28.-án 12,00 óráig kell benyújtani személyesen,
vagy előző napig kell postai úton feladni 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. címre.
A pályázat első példányán fel kell tüntetni az "EREDETI PÉLDÁNY" szöveget: A fenti
határidő elmulasztása jogvesztő!

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

A pályázat elbírálása:
A pályázat nyerteséről Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt a 2008. decemberi
ülésén.
A pályázat előzetes véleményezését és döntés előkészítését a Gyomaendrőd Város Képviselőtestülete 14/2003. (VI.5.) KT. számú rendelet 27. § (1) bekezdésében meghatározott
munkacsoport végzi.
A döntés időpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak.
A pályázati feltételek:
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete 2009. január 1. napjától bérbeadás útján
üzemeltetésre felajánlja a tulajdonát képező gyomaendrődi Pásztor J. utcai piac, Damjanich
utcai piac, Gyoma vasútállomás mázsaház, Vásártéri mázsaház, valamint a Vásártér területét a
létesítményekhez tartozó tevékenységek továbbfolytatásának jogával. A vásárok rendezését, a
piacok fenntartását, a helypénzek szedését valamint a vásári és paci árusítás rendjét
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete 23/1995(VIII.30) KT rendelete szabályozza.
Pályázatot nyújthatnak be azok a természetes- és jogi személyek, valamint jogi személyiség
nélküli társaságok akik a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelnek, akik a
pályázatban kiírt létesítmények további profil kötött működését biztosítják, az ingó és
ingatlanvagyon állagának megőrzésére garanciát vállalnak, és megfelelnek a jogszabályok
által előírt képesítési feltételeknek.
A bérleti szerződés időtartama: minimum 5 év,
A bérleti díj mértékére a pályázónak kell ajánlatot tennie,
Pályázónak ajánlati kötöttséget kell vállalnia arra, hogy az általa megajánlott bérleti díjat
előre, a tárgyhó 15. napjáig a bérbeadó által kibocsátott számla alapján határidőre megfizeti.
Bérbeadó 2009. évtől kezdődően az éves fogyasztói árindex figyelembevételével állapítja meg
a következő évi bérleti díj mértékét. A bérleti díj módosításának esedékessége a tárgyévet
megelőző év november 30.
Az önkormányzat a bérlőnek nem biztosít támogatást a működéshez, valamint az ingatlanok
fenntartásához. A bérlőt terheli az összes jogszabályok által meghatározott működtetéssel
kapcsolatos feltételek biztosítása.
Pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata által
kiadott hatályos helyi adókról szóló rendeletben meghatározott adóalanyoktól a piacokon és
vásárokon az iparűzési adó átalányt beszedi. Bérlőt a beszedett iparűzési adó átalány után 10
% jutalék illeti meg. Bérbeadó bérlő részére biztosítja az iparűzési adó átalány beszedéséhez
szükséges jogosítványokat.

562

8. A pályázathoz üzleti tervet kell csatolni, amely a tevékenység gazdaságosságát megalapozza.
9. A szerződés megkötése a pályázat eredményének kihirdetését követő 8 napon belül,
10. A nyertes pályázónak vállalnia kell az üzemeltetéséhez szükséges valamennyi szakhatósági

hozzájárulás megszerzését,
11. A pályázathoz csatolni kell, 30 napnál nem régebbi igazolást a TB-től, a Vám- és

Pénzügyőrség Országos Parancsnokságától, az önkormányzati helyi hatóságtól, az APEH-től,
hogy köztartozása nincs a pályázónak, valamint az Önkormányzat felé egyéb tartozása nincs,
12. A tevékenységre vonatkozó referenciák ismertetése egyszerű nyilatkozattal, az időtartam,
valamint a referenciát adók nevének, illetve telefonszámának megjelölésével,
A pályázónak nyilatkoznia kell:
- Az üzemeltetés időtartamára,
- A bérleti díj mértékére,
- Az ingatlan fenntartásával kapcsolatos költségek megtérítésére, a közüzemi
szolgáltatókkal való szerződések megkötésére.
A pályázatok elbírálásának szempontjai:
1. a bérleti díj mértéke, aki a legmagasabb összegű ajánlatot teszi,
2. fejlesztések vállalása, aki a legmagasabb összegű ajánlatot teszi,
3. referenciák,
4. bérleti díj és fejlesztési ajánlat egyenlőség esetén a több referenciával rendelkező pályázó
lesz a győztes.
A pályázat érvénytelensége:
Érvénytelen az a pályázat, amely határidőn túl érkezett, amely nem felel meg a pályáztató által
kiírt feltételeknek, az előírt mellékleteket nem tartalmazza.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete fenntartja azon jogát, hogy a pályázatok ismeretében
a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja indoklás nélkül.
A pályázat elkészítéséért, illetve az elkészítéssel kapcsolatban felmerült költségekkel szemben
díj nem számítható fel.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd Város Önkormányzata eredménytelen pályázati eljárás esetén a jelenlegi
bérlővel meghosszabbítja a bérleti jogviszonyt az eredményes pályázati eljárás lezárásáig.
Határidő: 2009. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
21. Napirendi pont
A Fő út 173-179. sz. (’Kolmann’) társasház előtti parkosított terület átalakítása
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csaba bizottság elnököt a napirendi pont ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a városban sok kisgyermekes anyuka panaszkodik arról, hogy
kevés az olyan játszótér a városban, ahol megfelelő biztonságban tudnának játszatni a gyermekeik.
Ezért is készült ez az előterjesztés, amelyben azt vizsgálják, hogy a Kolmann lakótelep előtti
parkosított területen hogyan lehetne kialakítani egy olyan játszóteret, ami a biztonsági és esztétikai
szempontoknak is megfelelne. Az előkészítés során árajánlatot kértünk 4 tervezőtől a park
kertépítészeti engedélyezési terveinek kidolgozására, melyek közül a Szász-Kert Bt. adta a
legkedvezőbb ajánlatot 480.000 Ft értékben. A javaslat szerint ezt a tervezői céget bíznák meg a
tervdokumentáció elkészítésével. A terület átalakítását több ütemben végeznék, első ütemben készülne
el a játszótér, majd ezt követné a közösségi tér kialakítása – köztéri szobor, köztéri bútorzat
elhelyezése.
Dezső Zoltán, mint a Kolmann társasház közös képviselője a lakókkal egyetértésben sérelmezte, hogy
olyan napirendi pontról tárgyal most a képviselő-testület, amiről az ott lakók nem lettek értesítve. A
mai napig semmilyen értesítést nem kaptak arról, hogy ez a tér átalakításra kerül, mi kerül ott
megvalósításra, és az mennyiben befolyásolja majd az ott lakók életkörülményeit. Milyen lehetőségeik
lesznek zajcsökkentésre és egyéb zavaró tényezők kiszűrésére.
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A lakóközösség követeli, hogy kapjanak tájékoztatást, míg a lakóközösség többsége a hozzájárulását
nem adja meg, addig ott semmilyen fejlesztés ne történjen. A lakók többsége időskorú, egy zsinatos
játszótér kialakítása az ő életkörülményeit zavarná. Tekintsék a lakóközösséget tárgyaló partnernek,
egy ilyen tervezett terület átalakítás ügyében.
Javaslat szerint egy sarokkal feljebb a 1948-as emlékmű helye is alkalmas lenne ilyen célra, ami
jelenleg elhanyagolt, gazos. Ott nem zavarná a lakóközösséget, az általános iskola közelsége miatt, a
szünetekben a gyerekek azt ki tudnák használni.
Várfi András polgármester egyetértett azzal, hogy a képviselő-testületnek méltányolni kell a város
polgárainak véleményét. Hasznos lenne a lakóközösség tagjait egy fórumra összehívni és tájékoztatni
őket az elképzelésről. Pontosításként hangsúlyozta, ismeretei szerint az említett emlékmű 1919-es
emlékmű.
Vass Ignác bizottsági elnök érzése szerint ez a téma is kezd olyanná válni, mint az intézményi
konyhák racionalizálásának kérdése. Egyenlőre, itt arról van szó, hogy egy tervet készítenének arra,
hogy mit lehet azzal a területtel kezdeni. Az a terület egy közterület, amit a város tart fent, kezeli.
Dönthet felette a város úgy, hogy azt érdemes hasznos célra használni, - sétálópark, játszótér stb. –
amire most tervet készíttetnének. Véleménye szerint, egy ilyen horderejű döntésben, ami 480.000 Ft +
ÁFA összegbe kerül, nem feltétlen kell összehívni a lakóközösséget, hogy ők döntsenek arról, mi
legyen azon a területen. Ettől függetlenül tiszteletben kell tartani a lakók véleményét, de a város más
lakótelepein is vannak játszóterek, ott is laknak idősek, zajongnak a gyerekek. A döntés során meg kell
találni azt a hasznosítási módot, ami valamennyi korosztály számára megfelelő.
Csányi István alpolgármester elmondta, a Dezső úr által javasolt másik közterület az önkormányzat
tulajdonát képezi és II. Világháborús emlékműként van nyilvántartva. Egyetértett azzal, hogy ennek a
területnek is lehetne funkciót találni.
A napirendet illetően, mint Vass Ignác képviselő úr is elmondta, egy elképzelést próbál az
önkormányzat megterveztetni, amiről aztán beszélni lehet. Összehívhatják a lakókat, de terv nélkül,
nem tudjuk nekik megmondani, mit is akarunk ezen a területen. Csodálkozott azon, hogy éppen azt
ellenzik, hogy egy lakótelep előtt, annak környékén ne legyen játszótér. A város többi lakótelepének
mindegyikén van játszótér, és ugyan ezt láthatjuk más városokban is, példaként említette Szarvast.
Összegezve azt volt a véleménye, hogy a terv elkészülte után kellene a lakóközösséget összehívni és
tájékoztatni az elképzelésről.
Dr. Kovács Béla képviselő elfogadta a hozzászólók érveit, mert van bennük tartalom. A javaslatban
szó van a tervezési díjról, arról viszont nincs, hogy milyen összegű projektben gondolkozunk.
Nyilván, hogy a tervező ennek megfelelően készíti majd a tervet. További aggálya volt, hogy honnan
veszünk majd pénzt a megvalósításra.
Czibulka György képviselő támogatta a játszótér kialakítását. Egyetértett azzal is, hogy a lakosságot
meg kell hallgatni, de el kell fogadtatni velük, hogy erre is szükség van. Jelenleg a terveztetésről van
szó, ami 480.000 Ft, a megvalósítás nyilván pályázati pénzből történne.
Dezső Zoltán ismételten hangsúlyozta, hozzászólásában a lakóközösség véleményét tolmácsolta.
Személy szerint sem tudta elfogadni az elhangzott véleményeket. Tisztában vannak e a képviselők az
érintett lakóközösség összetételével, hány kisgyermekes van közöttük. A 45 lakásban összesen két
ilyen család van, viszont ők nem lépnek fel ilyen igénnyel.
/ Babos László képviselő visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 17 fő. /
Várfi András polgármester figyelemmel a hozzászólásokra módosító indítványt terjesztett elő,
miszerint jelen ülésen ne döntsenek ebben a témában. Mivel Csányi István alpolgármester, mint az
érintett kerület képviselője volt ennek az elképzelésnek a felvetője, ezért javasolta, hogy a
lakóközösséget hívja össze, adja meg részükre a tájékoztatást, és a konszenzus során kialakult
javaslatok figyelembevételével kerüljön a téma döntéshozatalra a képviselő-testület elé.
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Dezső Zoltán véleménye szerint mielőtt elkészíttetnék a tervet, előtte meg kellene ismerni az ebben
érintettek nyilatkozatát is.
Csányi István alpolgármester hangsúlyozta, ő nem a lakótelepnek akar ott egy játszóteret, hanem
azoknak a gyerekeknek, kismamáknak, akiket nap, mint nap lát a fő utcán babakocsit tolni, és nincs
számukra egy olyan hely, pad, ahol leülhetnének, a gyerekeket szabadon engedhetnék játszani. Vagy a
ligetbe tudnak lemenni, vagy a főtéri szökőkútnál tudnak megállni. A lakóközösséget akkor lenne
értelme összehívni, ha már tudjuk, milyen elképzelések vannak. Most csak annyit tudna mondani,
hogy oda szeretnének egy játszóteret, de konkrét dologról nem tudna beszélni.
Természetesen, ha a testület úgy dönt, összehívja a lakóközösséget.
Várfi András polgármester megítélése szerint, az alpolgármester úrnak arra is meg van a lehetősége,
hogy nem csak a lakóközösség, hanem az összes ügyben érdekelt részére fórumot hívjon össze.
További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket döntsenek az általa javasolt módosító
indítványról, amely szerint a képviselő-testület elnapolja döntését a Fő út 173-179. sz. társasház előtti
zöldfelület megtervezése tárgyában.
A Képviselő-testület felkéri Csányi István alpolgármester urat, mint a 2. számú egyéni választókörzet
képviselőjét, hogy a fejlesztéssel közvetlenül és közvetetten érintett lakóközösséget tájékoztassa a
zöldfelület átalakításának tervéről, és a fórum eredményeként létrejött konszenzus alapján kerüljön a
téma döntéshozatalra a képviselő-testület elé.
A képviselő-testület a módosító javaslatot egyhangú, 17 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
425/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elnapolja döntését a Fő út 173-179. sz. társasház
előtti zöldfelület megtervezése tárgyában.
A képviselő-testület felkéri Csányi István alpolgármester urat, mint a 2. számú egyéni
választókörzet képviselőjét, hogy a fejlesztéssel közvetlenül és közvetetten érintett
lakóközösséget tájékoztassa a zöldfelület átalakításának tervéről, és a fórum eredményeként
létrejött konszenzus alapján kerüljön a téma döntéshozatalra a képviselő-testület elé.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Csányi István alpolgármester
/ Dr. Kovács Béla képviselő távozott az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 16 fő./
22. Napirendi pont
Külterületi utak tervezése
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csaba bizottság elnököt a napirendi pont ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a város külterületi útjainak építése tekintetében van még
javítani való. Ebben lehet segítségünkre a külterületi utak fejlesztésére, építésére megjelent pályázati
kiírás, mely pályázatra benyújtható lenne a Hunyai összekötő út, valamint a Polyákhalmi-Ugari utcai
útépítés. A pályázatokhoz rendelkeznünk kell tervdokumentációval, építési engedéllyel. A pályázatok
benyújtásának rövid határidejét figyelembe véve, amennyiben nem ebben az évben kívánja benyújtani
az önkormányzat, abban az esetben is célszerű a tervezést elvégeztetni. A tervezési díj a 2009. évi
költségvetést terhelné (kb. 10 m Ft), ebben az évben amennyiben benyújtjuk engedélyeztetésre csak a
tervezéshez, engedélyezéshez szükséges egyéb díjakat kell teljesíteni, melynek értéke kb. 500.000,- Ft.
A bizottság javaslata, hogy mindhárom út építésének tervezésére írják ki a közbeszerzési eljárást.
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Javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Vass Ignác bizottsági elnök aggályát fejezte ki főként a Hunyai összekötő út építésével kapcsolatban.
Jó néhány évvel ezelőtt éppen az ottani földtulajdonosok ellenállása miatt nem épült meg ez az út.
Felvetődik a kérdés, hogy várhatóan most támogatják e ezek a földtulajdonosok, beszállnak e ebbe az
útépítésbe? A pályázat 65 %-os támogatottságú, igen magas önerő biztosítására van szükség. Maga a
terv elkészítése is 10 millió Ft. Van e egyáltalán akkora „hozama” ennek az útnak, hogy érdemes a
városnak ennyi pénzt beleinvesztálni. Éppen ezért el kellene gondolkodnunk azon is, hogy most 10
millió Ft-ért megrendeljük e a terv elkészítését.
Várfi András polgármester véleménye szerint a terv készítését és a beruházást ketté kellene
választani. Természetesen ilyen kondíciók mellett nem lehet ezt az utat megépíteni. Ugyanakkor
tudomásul kell venni, hogy Gyomaendrőd egy hosszú település – egy út ki, egy út be, ennyi a
lehetőségünk. A déli részen ott van a hulladéklerakó telep, az ipari park, így mindenképpen nyitni
kellene ebbe az irányba. A településfejlesztés szempontjából, ha egy új Gyomaendrődi központú
kistérségben gondolkodunk, lényeges lenne, hogy Hunyát közelebb hozzuk. A tervezés nem
megvalósítást jelent, viszont lehetőséget teremt arra, hogy kedvező pályázat esetén benyújtható legyen
a pályázat. Vannak információi a Hunya-Gyomaendrőd összekötő út megépítésével kapcsolatban,
második fordulóban már a gazdák is egyetértettek vele, csak akkor nem volt pályázati kiírás. Azt
megelőzően valóban voltak érdekek és ellenérdekek. A terv megléte egy lehetőség, és ha azt követően
pályázatot kívánunk benyújtani, azt elő kell készíteni, át kell beszélni az érintett gazdálkodókkal is.
Vannak akiket, komolyan érdekelne.
Nyilván, hogy a Polyákhalmi-Ugari utcai útépítés más megítélés alá esik, az egy jelentős Öregszőlői
területet is érintene, javítaná az ott élők életkörülményeit, a településrész megközelíthetőségét.
Rácz Imre képviselő a maga részéről nem támogatta a Hunyai összekötő út tervének elkészíttetését.
A városból két úton is eljuthatunk Hunyára, nem vagyunk elszigetelve. Véleménye szerint lennének
ettől sokkal fontosabb utak a városba, amit meg kellene építeni.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a
határozati javaslatról.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István tartózkodás, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné tartózkodás,
Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre tartózkodás, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác tartózkodás, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
426/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a külterületi utak fejlesztését szükségesnek ítéli meg
és a Hunyai összekötő út és a Polyákhalmi-Ugari utca útépítésének tervezése mellett dönt. A
tervezés költségeit a 2009. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: azonnal
II.
1. /
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd külterületi utak (Hunyai összekötő
és Polyákhalmi-Ugari utcák) tervezése tárgyában indított közbeszerzési eljárás Bíráló
Bizottságának tagjait az következők szerint határozza meg:
Csányi István
Izsó Csaba
Béres János
Rácz Imre
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Liszkainé Nagy Mária
Szetteli György
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2./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Bíráló Bizottságot az ajánlatok
értékelésére és a döntés meghozatalára.
Határidő: közbeszerzési eljárás lefolytatására: 2008. november 15
Felelős: Várfi András polgármester
23. Napirendi pont
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft tevékenységi körének módosítása
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, a Kft. ügyvezetőjenek kérése alapján a fürdő
tevékenységi köre kibővítésre kerülne az üdülőház üzletkörrel. Javasolta a hozzájárulás megadását.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
427/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete hozzájárul a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató
Kft. (cégjegyzékszáma: Cg.04-09-005983; Székhelye: 5500. Gyomaendrőd, Erzsébet Liget 2.)
Gyomaendrődön, 2003. július 1-én kelt és többször módosított alapító okirat alábbiak szerinti
módosításához:
1./
Az alapító okirat 6./ pontja a Társaság tevékenysége címszó alatt az alábbiakkal egészül ki:
55.10 Szállodai szolgáltatás
55.20 Üdülési és egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
2./
Az Alapító okirat egyéb rendelkezései változatlan érvényűek.
Határidő: 2008. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
24. Napirendi pont
Tájékoztató a Liget Fürdőben végrehajtott gyógymedence felújításáról
Várfi András polgármester felkérte Vass Ignácot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét
ismertesse az előterjesztés lényegét.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület a szeptemberi ülésén már tárgyalta a
medence felújításával kapcsolatos tájékoztatót, melynek kiegészítését tartotta szükségesnek. A kft
ügyvezetője a melléklet szerint elkészítette a szöveges beszámolóját, mely tartalmazza a felújítási
folyamatot, az elvégzett munka és a felhasznált anyag költségét. A bizottság ülésén kérdésként
fogalmazódott meg, hogy a kivitelezővel milyen megállapodást kötöttek a munka minőségére és a
garanciára vonatkozóan. Az elvégzett munka ugyanis nem tekinthető első osztályúnak.
Annyi tanúsága azért van a dolognak, hogy a jövőben ilyen munkáknál egy kellő végzettségű, rálátású
műszaki ellenőr legyen jelen, aki folyamatosan nyomon tudja követni a munkák minőségét,
mennyiségét.
Izsó Csaba bizottsági elnök a fürdő vezetőjétől megkérdezte, ki vette át az elvégzett munkát, milyen
feltételekkel és ki segített neki abban, hogy ez a munka ilyen formában bonyolódjon le. Ugyanakkor
milyen szóbeli, vagy írásbeli megállapodást kötött a kivitelezővel annak érdekében, hogy ez a munka
ilyen minőségben nem átvehető.
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Van e olyan megállapodás a birtokában, ami alapján a kivitelező a hibákat kijavítja, és olyan állapotba
adja át a gyógymedencét, ami esztétikailag és műszakilag megfelel.
Szabados Krisztina ügyvezető válaszolva elmondta, a kivitelezés során valóban merültek fel hibák. A
műszaki átvétel, a műszaki ellenőrzés a felügyelete alatt történt. Az átvétel során felmerült
hiányosságok pótlására a szezon befejeztével 2008 október-november hónapban állapodtak meg a
kivitelezővel a mellékletként becsatolt teljesítési igazolás kiegészítésben leírtak szerint. A hét
folyamán a javítási munkákat megkezdte a vállalkozó. A munka az ő irányítása alatt történik, de az
előző esetből tanulva, a műszaki átvételnél kérni fogja a hivatal városüzemeltetési osztályvezetőnek a
segítségét, jelenlétét.
Illés János képviselő az alapvető hibát nem abban látta, amiről itt most szó van, hanem abban, hogy a
Kft ügyvezetője egy olyan szerződést írt alá, amely szerint 27.000 Ft-ba kerül m2-re ennek a
burkolatnak. A maga részéről továbbra sem fogadja el a beszámolót.
Szabados Krisztina ügyvezető reagálva elmondta, a 27.000 Ft/m2 ár egy egyszerű osztással jött ki,
senki nem nézte annak a tartalmi oldalát. Ez az összeg nem ezt takarja. A jelen előterjesztéshez csatolt
mellékletben részletesen, időrendbe sorolta fel a felújítási folyamatokat és azok költségét. A
felsorolásban is látható, hogy az anyagdíj 8.118 Ft, a munkadíj pedig 4.900 Ft/ m2, összesen 13.018
Ft/m2 a medence közvetlen burkolási költsége. Az összes többi költség azokat a munkákat takarja,
amiket a medencénél még el kellett végezni, például csatornatisztítás, új szerelvényezés, medence
oldalfal magasítás stb.
Illés János képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy a jövőben sokkal körültekintőbben kell eljárni,
hogy kinek milyen munkát, milyen tartalommal és összegért fognak kiadni. A pénztakarékosság erre a
területre is ugyan úgy vonatkozik.
Várfi András polgármester felkérte az ügyvezető asszonyt, hogy a képviselők által tett kritikai
észrevételeket szívlelje meg. Javasolta a képviselő-testületnek a tájékoztató elfogadását.
Szabados Krisztina ügyvezető hangsúlyozta, az észrevételek orvosolva lesznek, a saját maga és a
fürdő védelmében el kívánta mondani, hogy az árajánlatkérés csak a burkolási munkákra vonatkozott,
melyet ez az összeg tartalmaz.
További hozzászólás hiányában Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
nem, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László nem, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
428/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. Gyógymedence
felújításáról készült tájékoztatót elfogadja.
Határidő: 2008. október 30.
Felelős: Várfi András polgármester
25. Napirendi pont
Tanyagondnoki Szolgáltatási feladat-ellátásra vonatkozó szerződés jóváhagyása
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsné bizottság elnököt a napirendi pont ismertetésére.
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Szabó Balázsné bizottsági elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az önkormányzat a tanyagondnoki
szolgáltatás feladatainak ellátását a 2. tanyagondnoki körzet vonatkozásában átadta a HétszínvirágTüskevár Szolgáltató Nonprofit Betéti Társaságnak. E döntés alapján elkészült a feladat-ellátási
szerződés-tervezetet, melyet javasolt a képviselő-testületnek jóváhagyni.
Illés János képviselő aziránt érdeklődött, hogy a betéti társaság rendelkezik e a megfelelő
szakemberekkel, ami a feladat ellátáshoz szükséges.
Gellai Józsefné képviselő, mint a betéti társaság képviselője válaszolva elmondta, a tanyagondnoki
szolgálat egyszemélyes szolgálat. A pályázatuk sikeres volt, a gépkocsi rendelkezésükre áll. A
szolgálatot ellátó munkatársnak B. kategóriás jogosítvánnyal kell rendelkeznie és egy képzésen kell
részt vennie, ami a szolgálat beindítását nem akadályozza. A működési engedély folyamatban van,
melynek egyik dokumentációja ez a feladat-ellátásra vonatkozó szerződés.
Személyes érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Várfi András polgármester figyelemmel a képviselő asszony kérésére, kérte a képviselőket döntsenek
a kizárásáról. Felhívta a figyelmet, hogy a képviselő kizárásához minősített többségű szavazatra van
szükség.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné nem szavazott, Hangya Lajosné igen, Illés
János tartózkodás, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
429/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gellai Józsefné képviselőt kizárja a Tanyagondnoki
szolgáltatási feladat-ellátásra vonatkozó szerződés jóváhagyása tárgyú napirend
döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
További hozzászólás hiányában Várfi András polgármester felkérte a képviselőket döntsenek a
határozati javaslatról, amely szerint jóváhagyják az előterjesztés mellékletét képező tanyagondnoki
szolgáltatási feladat-ellátási szerződés-tervezetet.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné nem
szavazott, Hangya Lajosné igen, Illés János tartózkodás, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
430/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés
mellékletét képező tanyagondnoki szolgáltatási feladat-ellátási szerződést.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert, hogy a szerződést a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Betéti
Társasággal kösse meg.
Határidő: azonnal

569

26. Napirendi pont
A 15055/34 hrsz.-ú ingatlan rendezése
Várfi András polgármester Izsó Csaba bizottsági elnököt kérte fel a napirendi pont ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök az alábbiak szerint ismertette a napirendi pont lényegét. A 15055/34
hrsz.-ú Pap-zugban lévő 867 m2 területű kert ingatlan az önkormányzat tulajdonát képezi. A
helyszínen történő ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az ingatlanon felépítmény van, amely
egy magánszemély tulajdona. A telekhatár pontos megállapítása érdekében megrendeltük Vinkovics
Attila ingatlan-rendező földmérőtől a kitűzési vázrajz elkészítését. A földmérő a kitűzési vázrajz
szöveges részében leírja, hogy az ingatlan-nyilvántartástól eltérő birtoklást a 15055/20 és :/21 hrsz.-ú
ingatlanok tulajdonosai okozzák, mivel ketten együtt 3 földrészletet ( 15055/20, :/21 és :/22 )
használnak. Tehát a problémát az okozza, hogy telekeltolódás történt, amit a telek tulajdonosoknak
kell rendezni. Az önkormányzat azzal tud ehhez hozzájárulni, hogy a tulajdonában lévő telket
felajánlja a használónak, aki ha igényt tart erre, úgy rendeződne ez az ingatlan és birtok probléma.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, az önkormányzat nem felajánlja, hanem árverésen értékesíti
a telket, melyre a használónak elővásárlási joga van.
Várfi András polgármester további tájékoztatásként elmondta, az önkormányzat abban
közreműködik, hogy itt megegyezés szülessen. A 150223/34 hrsz-ú telek az önkormányzati tulajdona,
amit Buti Ferenc használ, neki van rajta egy építménye. A határozati javaslatot annyiban javasolta
módosítani, miszerint a képviselő-testület a 150223/34 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telket nyílt
árverésre bocsátja.
A képviselő-testület a határozati javaslat módosítását egyhangú, 16 igen szavazattal támogatta, és az
alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
431/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzat tulajdonát
képező, természetben a Pap-zugban található 15055/34 hrsz.-ú kert megjelölésű 867 m2
területű földrészlet ingatlan-nyilvántartástól eltérő birtoklás rendezése érdekében kijelöli
értékesítésre.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 15055/34
hrsz.-ú kert megjelölésű 867 m2 területű földrészlet a helyi szabályozásnak megfelelően saját
hatáskörben nyílt árverésen értékesítse.
Az értékesítés eredményéről be kell számolni a Képviselő – testület előtt.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
27. Napirendi pont
A Magtárlaposi utca 11. szám alatti telek ingatlan megvásárlása
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, a volt tüzép lakások melletti területről van szó,
melynek megszerzésével a tüzép lakások további fejlesztésére nyílna lehetőség. A kialkudott bruttó
vételár 2 millió Ft.
Dr. Csorba Csaba jegyző a határozati javaslatot annyiban kérte pontosítani, hogy az ingatlanvásárlás
forrására kijelölt bevételek közül a Fő út 90. sz. alatti ingatlan értékesítéséből nem 1.200 e Ft, hanem
400 e Ft fog befolyni.
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Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy a Jegyző úr által tett
pontosítás figyelembe vételével fogadják el a határozati javaslatot.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
432/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja Pólya István, Pólya Zsolt és Pólya Tünde
Győrság, Országút u. 10/b. szám alatti lakosok ajánlatát, a tulajdonukat képező Gyomaendrőd,
Magtárlaposi utca 11. szám alatti ( 3542/16 hrsz. ) ingatlan megvásárlására az alábbi feltételek
mellett.
1. Az ingatlan bruttó vételára: 2 millió Ft,
2. Az adásvételi szerződés megkötése a Képviselő – testületi döntés kézhezvételétől
számított 15 napon belül.
3. A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés aláírásának napján.
4. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az ajánlatát a Képviselő – testületi döntés
kézhezvételétől számított 15 napig tartja.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete az ingatlanvásárlás forrására az alábbi bevételeket
jelöli ki:
1. Az Eötvös u. 9. szám alatti ingatlan értékesítéséből befolyt 1.220 eFt,
2. A Fő út 90. szám alatti ingatlan értékesítéséből befolyt 400 eFt,
3. Egyéb ingatlanértékesítés bevétele.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés megkötésére.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
28. Napirendi pont
A Fő út 90. szám alatti telek ingatlan értékesítése
Várfi András polgármester elmondta, a szóban forgó önkormányzati tulajdonú ingatlan
megvásárlására Furák István Gye, Bem u. 2. sz. alatti lakos, aki a vételárat 400 e Ft összegben jelölte
meg. Az ingatlan több alkalommal is meg volt hirdetve nyílt árverésen, de nem volt jelentkező. Az
ingatlan jelenleg üres telek, korábban a rajta lévő épület belvízkárosodás miatt bontásra került.
Felkérte a képviselőket döntsenek az ingatlan értékesítéséről a határozati javaslatban leírt feltételekkel.
A képviselő-testület a határozati javaslatot 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta, és az
alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László tartózkodás, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
433/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi az önkormányzat tulajdonát képező
6708 helyrajzi számú, 1053 m2 területű ingatlan értékesítését Furák István Gyomaendrőd, Bem u.
2. szám alatti lakosnak az alábbi feltételek mellett:
1. Az ingatlan bruttó vételára: 400 eFt,
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2. Az adásvételi szerződés megkötése a Képviselő – testületi döntés kézhezvételétől
számított 15 napon belül.
3. A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés aláírásának napján.
4. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az ajánlatát a Képviselő – testületi döntés
kézhezvételétől számított 15 napig tartja.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés megkötésére.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
29. Napirendi pont
Pádi Klein Ede kérelme
Várfi András polgármester elmondta, nevezett kérelmező egy nagylaposi, önkormányzati tulajdonú út
megvásárlására tett javaslatot, árajánlatot nem adott, kölcsönös egyezség alapján elfogadná az
önkormányzat által meghatározott összeget.
A véleményező bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, és nem javasolják az út értékesítését.
Felkérte a képviselőket döntsenek a határozati javaslatról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
434/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 02387 helyrajzi
számú, 8107 m2 területű külterületi utat nem vonja ki a forgalomképtelen törzsvagyonból, és
nem értékesíti.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
30. Napirendi pont
Endrődi utca és Áchim utca szennyvíz építésére lakossági kérelem
Izsó Csaba a véleményező bizottság elnöke ismertette a napirendi pont lényegét, amely szerint ezen
két utca szennyvízberuházás tervezéséről lenne szó. Az Endrődi utcában a 1987-1988. években épült
meg a gerincvezeték, azonban nem az utca teljes hosszában. Az Áchim utcai szennyvízcsatorna 1981ben épült. Az utca végén lévő ingatlanok nem tudnak rácsatlakozni a rendszerre, ezért a lakók kérik a
rákötés kivitelezhetőségének biztosítását. A két szakasz tervezésére kérnének árajánlatot.
A bizottság nevében kérte a képviselőket támogassák a tervek elkészítését.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné tartózkodás, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya
József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
435/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Áchim utca és Endrődi utcai szennyvíz vezeték
építésének tervezési árajánlata ismeretében a tervek elkészítését támogatja. A tervek
elkészítésének fedezete: a 2008. évi folyószámla után kapott többlet kamat bevételből.
Határidő: azonnal
31. Napirendi pont
Beszámoló a Képviselő-testület működésének nyilvánosságát segítő elektronikus rendszerekről és
szolgáltatásokról valamint a Gyomaendrődi Hírmondó működéséről
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsné bizottság elnököt a napirendi pont rövid
ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat a vonatkozó jogszabályok rendelkezései
alapján igyekszik elektronikus úton rendszeres tájékoztatást biztosítani a testület döntéseiről, a helyi
rendeletekről és az intézményekben történt eseményekről.
A bevezetésre került Mikrovoks üzemeltető és szavazó rendszer nagyban megkönnyíti az ülések
hagyományos és elektronikus dokumentálását. Minden mozzanat digitális úton történik, a készült
hangfelvétel igény szerint az interneten is hozzáférhetővé tehető. Az internet napjaink legkorszerűbb
információtovábbító rendszere. Önkormányzatunk az elsők között hozta létre az internetes oldalát. Az
adatbázis alapú, kiterjedt adminisztrációs háttérrel rendelkező dinamikusan felépülő önkormányzati
hírportál az elmúlt években jól kiszolgálta az egyre növekvő internetes információs igényeket. A
hírportál fő oldalán található Közérdekű és Aktuális című rovataiból közvetlenül elérhetők a
közérdekű információk. A jövő feladata ezen a téren egy teljesen új, korszerű portál elkészítése,
melynek érdekében az elmúlt hónapban pályázatot is nyújtottunk be az államreform keretében
meghirdetett ÁROP projekthez.
A televízió tekintetében ez évben áttörés következett be a helyi televíziózásban mivel rendszeressé
vált a Videó krónika és a Körös TV adása és elérhetőségének minősége is. A Képviselő-testületi
ülések TV közvetítésére szerződést kötött az önkormányzat. A szerkesztőség a helyi kábeles
műsorelosztón konzervadásban továbbítja a helyi lakosok felé az ülést követően több alkalommal és
eltérő időpontban.
További lakossági tájékoztatási forrás a Gyomaendrődi Hírmondó, mint írott sajtó. Az újság 2007
októberétől minden hónapban rendszeresen megjelenik. 2008. januárban a lap szerkesztőjének
személyében változás történt, ettől az időponttól Molnár Lajos szerkeszti az újságot. A nyomdai
munkákat és a terjesztést helyi vállalkozók végzik. A Gyomaendrődi Hírmondót megjelentető
Gyomaendrőd Közéletéért Egyesület elég nehéz anyagi körülmények között működik. Tagdíjakból és
önkormányzati támogatásból fedezik az újság megjelentetésével kapcsolatos költségeket. Az
önkormányzati támogatás havi 125.000 Ft, amiért köszönettel tartoznak az önkormányzatnak, hiszen
ez által lehetővé válik, hogy a városban minden lakásba ingyenesen jusson el az újság. A lap
terjesztése vállalkozási formában történik. Természetesen, mint minden egyébről, erről a lapról is
vegyes visszajelzések érkeznek a szerkesztőséghez, melyeket a szerkesztő igyekszik felhasználni. A
továbbiakban szükségesnek látszik a lap kiadásának felülvizsgálata, mivel a szerkesztés egy kissé
költséges. Összességében a visszajelzések arra is utalnak, hogy szívesen olvassák a lakosok és várják
minden hónapban, hogy megjelenjen.
A bizottság nevében kérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
Megyeri László aljegyző a város internetes oldalával kapcsolatban tartott gyakorlati tájékoztatást. Az
információs szabadságról szóló törvény mára valamennyi önkormányzat számára kötelezővé tette a
közérdekű adatok közzétételét. Mint ahogy a bizottság elnök asszony is elmondta, a város internetes
honlapja 1998-tól működik, a kezdeti formátumot 2003-tól felváltotta a mai is működő információban
gazdagabb hírportál.
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A portál tovább fejlesztését az ÁROP pályázatból szeretnék megvalósítani, bíznak abban, hogy a
pályázat nyer, így még komfortosabbá, és elérhetőbbé tudnák tenni a közérdekű adatokat.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a közadatokhoz kapcsolódóan kapott kérdőívet szíveskedjenek
kitöltve visszajuttatni.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, sokszor éri bírálat a honlapunkat. Megítélése szerint az igen
is tartalmas, hiszen nem egy kereskedelmi honlapról van szó, a várost érintő információk
beszerezhetőek róla. Sok tárgyaló partner innen szerez információt Gyomaendrődről.
Putnoki László képviselő aziránt érdeklődött, mi a realitása annak, hogy interneten keresztül is
nézhető a testületi ülés videó anyaga.
További kérdése volt az írott sajtóval kapcsolatban, hogy a civil szervezetek mennyire élnek azzal a
lehetőséggel, hogy a hírmondóban bemutatkozzanak. Van e erre szabad kapacitása az újságnak.
Megyeri László aljegyző az érdeklődésre elmondta, ahhoz, hogy a testületi ülést interneten is lehessen
nézni, szükséges egy stream szerver beállítása, aminek költsége 4-5 millió Ft. A pályázat elnyerése
esetén van esély az ehhez szükséges feltételek megteremtésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök válaszolva hangsúlyozta a Gyomaendrőd Közéletéért Egyesület
megalakulásakor célul tűzte ki a városban működő civil szervezetekkel történő együttműködést.
Természetesen minden civil szervezeteknek lehetősége van arra, hogy bemutatkozzon az újságban.
További kérdés, hozzászólás nem volt, Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a beszámoló
elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
436/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Képviselő-testület működésének nyilvánosságát
biztosító elektronikus rendszerekről, valamint az önkormányzattól rendszeres anyagi
támogatásban részesülő írott sajtóról szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az elektronikus nyilvánosság feltételeinek
további javítása érdekében a költségvetésben biztosított forrás erejéig a szükséges
korszerűsítési intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
32. Napirendi pont
Beszámoló az Ipari park helyzetéről
Várfi András polgármester felkérte Egeresi András urat a Gyomaszolg Ipari Park Kft ügyvezetőjét a
beszámoló megtartására.
Egeresi András ügyvezető elmondta, az írásos beszámolójában igyekezett minden olyan információt
rögzíteni, ami az Ipari Park jelenlegi működésével, helyzetével kapcsolatos. Utalt a fejlesztési,
kibontakozási lehetőségekre. Bizonyára mindenki jól ismeri az ipari park földrajzi elhelyezkedését,
azokat a telkeket, amelyeket az első ütemben közművesítettek, az első körben mely telkek kerültek
értékesítésre és milyen építkezések folynak jelenleg.
Kiegészítésként elmondta, hogy sikerült kapcsolatba kerülnie a Budaörsi Ipari Park vezetésével, és egy
személyes találkozó során ajánlatot tesz majd az ott már jól működő vállalkozások számára, hogy
második telephelyként próbálják meg a gyomaendrődi ipari parkban történő betelepülést.
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A maga részéről nagy reményeket fűz ehhez a találkozóhoz. Sajnos ez idáig nem sok sikerrel jártak az
ipari park kiajánlásai.
Kérdés esetén készséggel állt rendelkezésre.
Illés János képviselő elmondta, a melléklet szerint az ipari parkban vevőként szerepel a Packaging
Service Szolgáltató Kft, aki még 2004.06.04-én vásárolt területet, viszont a mai napig nem látható,
hogy a cég ott megkezdte volna a beruházást, holott az adásvételi szerződésben meg lett határozva az
beruházás kezdő és befejező időpontja. Ezt hiányosságnak tartja, annál is inkább, mert a Gyomaszolg
Ipari Park Kft. volt ügyvezetője az értékesített terület után járó összeget felvette, ami nagyon nagy
negatívum. Remélte, hogy ebbe a hibába az új ügyvezető már nem esik bele,- csak működő
vállalkozásoknak kell az ipari parkot eladni, nem pedig holt tökére.
Egeresi András ügyvezető reagálva elmondta, valóban nem történt meg a vevő részéről a beruházás.
A vevő egyáltalán nem hajlandó közvetlenül tárgyalni, így annak ügyvédjével vették fel a kapcsolatot,
akin keresztül a vevő üzente, hogy kitart a beruházási szándéka mellett, de annak még nem érkezett el
az ideje, mivel a körösladányi Metakémiával nem tud olyan időtartamra szerződést kötni, mint
szeretne. Ezt az ipari park kft nem tudja elfogadni, így jogi úton próbálják visszaperelni ezt az
ingatlant, annál is inkább, mert a vevő nem akarja az árat és az inflációs árat kifizetni, ő szabadpiaci
áron külön alkuval akarná értékesíteni ezt az ingatlant.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, nem egy szerencsés adás-vételi szerződés került akkor
aláírásra, mivel nem tartalmaz szankciót arra vonatkozóan, hogy mi van akkor, ha a beruházási
kötelezettségének a vevő nem tesz eleget. Sajnos így erről az igen jó fekvésű ingatlan
visszaszerzéséről pereskedni kell. Ugyan így a Stamiel-Stamiel Kft-vel is 2006-ban került sor a
szerződés megkötésére, de az sem valósult meg, itt sem kezdődött el a beruházás. Gyakorlatilag 2006ig 4 telek mozgás volt az ipari parkban, amiből 2 termelő beruházás, míg 2007-től három beruházás
van folyamatban. Ugyanakkor a Civis Bau Kft további területet kíván vásárolni és beruházást
végrehajtani.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a beszámoló elfogadásáról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
437/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft Ipari Park helyzetéről
készített beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
33. Napirendi pont
Beszámoló a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás
végrehajtásáról
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csaba bizottsági elnököt a napirendi pont rövid
ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, mint köztudott ez év január 1-től bevezetésre került a
hulladékszállítási díj, mely díjakat először augusztusban számláztak ki a lakosok felé. A rendszer
felállítása, üzemeltetése hosszú időt vett igénybe, nehézséget okozott az üzemeltető Gyomaközszolg
Kft-nek, aki a nehézségek leküzdésére anyagi segítséget kért és kapott az önkormányzattól.
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Gyakorlatilag a rendszer működik, viszont a mai napig még 538 olyan ingatlan van, aki a kötelezően
igénybe veendő hulladékszállítási szerződéssel nem rendelkezik. Ezen ingatlanok tulajdonosai
felszólítást kaptak arra, hogy a Gyomaközszolg-gal kössék meg a szerződést, mert ellenkező esetben
szabálysértési eljárás kezdeményezhető velük szemben.
Összegezve a 2008 év volt ennek a rendszernek a próbaéve, így bízunk abba, hogy 2009-re egy
bejáratott közszolgáltatás fog működni. Az így megtakarításra kerülő évi kb. 30 millió Ft
infrastrukturális beruházás forrásaként, vagy pályázati sajáterőként szolgálhat.
Putnoki László képviselő nem értett egyet a szolgáltató azon javaslatával, miszerint 2009. január 1-től
a nyári menetrendben 3 ürítés/hó, a téli menetrendben pedig 2 ürítés/hó legyen kötelező. A jelenlegi
két kötelező ürítést sem tudja elfogadni, amikor van, aki csak egyszer ürít havonta. Ezzel megint azzal
fizettetik meg, aki becsülettel gyűjti a szelektív hulladékot, komposztál, és befizeti az 1-2 ürítés utáni
díjat. A lakók körében ez nagy felháborodást kelt.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, jelen előterjesztésben a beszámolóról van szó, az ürítések
számának emeléséről, és a rendszer továbbviteléről a novemberi ülésen lehet majd foglalkozni. Igen
fontos a szelektív hulladékgyűjtés, amit megfelelően kell majd népszerűsíteni.
Czibulka György képviselő aziránt érdeklődött, hogy a lakótelepen, ahol nincs lehetőség
komposztáló létesítésére, mit kezdjenek az ott lakók a falevéllel.
A szelektív hulladékgyűjtő edények sűrűbb ürítése lenne indokolt.
Vass Ignác bizottsági elnök hozzászólásában a határozati javaslat 2. pontjára utalt, amely a
Gyomaközszolg Kft-nek nyújtandó 4.641 e Ft tulajdonosi kölcsönről szól, aminek forrása az
önkormányzat többlet adóbevétele. A kft ügyvezető igazgatójának nyilatkozata szerint nincs reális
esély arra, hogy ezt a kölcsönt a kft visszafizesse. Mindaddig, amíg ez a szolgáltatás nem tud teljes
körűen működni, valamennyi ingatlan tulajdonos meg nem fizeti a díjat, addig az önkormányzatnak
zsebbe kell nyúlni, hogy ezt a tevékenységet finanszírozni tudja.
Izsó Csaba bizottsági elnök egyetértett a fent elhangzottakkal. Ez a szolgáltatás valóban nem
önfenntartó, az önkormányzat eddig 60 millió Ft-ot költött rá, ami éves szinten le fog csökkenni, 22-24
millió Ft összegre, a megtakarítás jelentős lesz.
A szelektív hulladékgyűjtés és a komposztálást illetően az önkormányzat egy új Kft kíván alakítani
ezen tevékenységek végzésére, aki a levelet összegyűjtené és egy komposztáló telepen helyezné el, így
hasznosítható komposzthoz jutna.
Czibulka György képviselő aziránt érdeklődött, hogy akkor, amikor meghatározzák a kötelező
ürítések számát, amit ki is számláznak a lakosság felé, akkor mi szükség van a leolvasó rendszerre.
Várfi András polgármester válaszolva hangsúlyozta, azért van rá szükség, mert van, aki a kötelezően
előírt ürítéstől többször ürít. Éppen ezáltal igazságos a rendszer, hogy mindenki az ürítések száma
szerint fizet. Igen is be kell látni, hogy itt Gyomaendrődön is sok hulladék képződik. Ha csak a
szelektív hulladékgyűjtő edényeket nézzük, rendszeresen tele vannak, és még mindig sok az illegálisan
elhelyezett szemét a városban. A város lakóinak össze kellene fogni, és megoldani ezt a szemét ügyet,
akár szelektívhulladék-gyűjtéssel, akár komposztálással. Amit eddig a város kifizetett a lakók helyett,
azt most fizessék a lakosok. Számtalan olyan település van az országban, ahol egész évben minden
hétre egy kukaürítést számítanak fel.
A Vásártéri lakótelepről természetesen el fogják szállítani az összegyűjtött falevelet.
Csányi István alpolgármester kérte a kft. ügyvezető igazgatóját, hogy vizsgálják felül a szelektív
hulladékgyűjtő konténerek ürítésének szükségességét, többszöri ürítés lenne indokolt. Éppen a
napokban tapasztalta, hogy a műanyag palack tárolók közül mindegyik tömve volt.
Egeresi András ügyvezető hangsúlyozta, nincs akadálya annak, hogy növeljék a feladat óraszámát,
ami nyilván többletköltséget fog jelenteni, amit tudomásul kell venni.
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Lehóczkiné Tímár Irén képviselő felvetette, nem lenne e megoldható, hogy mindegyik szigeten két
műanyag palack tárolót helyezzenek el.
Illés János képviselő véleménye szerint a palackok tömörítésének lehetőségével is érdemes lenne
foglalkozni. Azt kellene megvizsgálni, hogy zsugorítót hová lehetne elhelyezni, ezáltal ugyanis jobb
lenne a gyűjtök kapacitása is.
Várfi András polgármester egyetértett a felvetésekkel, ötletekkel, a képviselő-testület novemberi
ülésén ezt külön napirend keretében meg fogják tárgyalni.
Egyéb hozzászólás, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a határozati javaslatról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
438/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatási végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
2./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 4.641 e Ft tulajdonosi kölcsönt nyújt a
Gyomaközszolg Kft-nek, melynek forrása az önkormányzat 2008. évi többlet adóbevétele.
A tulajdonosi kölcsönnel kapcsolatos szerződés-tervezet a Képviselő-testület 2008. novemberi
ülésére kerül beterjesztésre.
Határidő: 2008. november 15.
Felelős: Várfi András polgármester
34. Napirendi pont
Tájékoztatás az önkormányzat tulajdonát képező Eötvös utca 9. szám alatti ingatlan nyílt
árverésen történt értékesítésének eredményéről
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, az Eötvös u. 9.sz. alatti ingatlan árverésére
szeptember 30-án került sor, mely árverés sikeres volt, az ingatlan 1.220 e Ft összegben kelt el.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a tájékoztató tudomásul vételére.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
439/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete tudomásul veszi az önkormányzat tulajdonát
képező Gyomaendrőd, Eötvös utca 9. szám alatti ingatlan 2008. szeptember 30.-i árveréséről
szóló tájékoztatást.
Határidő: azonnal
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35. Napirendi pont
Tájékoztató a belvízrendezés beruházásokról
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a város életében nagyon fontos szerepet tölt be a
belvízrendezés. Több cikluson keresztül átívelő programról van szó, jelenleg hat ütem az, amit már
tisztán látunk. A belvíz I. ütem már egy átadott, megvalósult beruházás, ami három holtág
összekötését jelenti zárt csatornával, Fűzfás-zug felső végén szivornya és a Rév-zug alsó végén
szivattyú-telep építése, valamint a Rév-zug iszapkotrása és a kitermelt iszap elhelyezése. Jelenleg a II.
ütem folyamatban van. A beruházás során a város belterületi és külterületi vízgyűjtő fejlesztése,
melynek keretében a Görbekút-vidólaposi csatorna és a Szénáskerti csatorna fejlesztése, a belterületi
csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése valósul meg. A kivitelezés befejezési határideje 2008.
november 30. A műszaki ellenőr elmondása szerint a beruházás során felmerült hiányosságok, hibák a
kivitelező által kijavításra kerülnek a műszaki átadás előtt.
A belvíz III. ütem egy megyei projekt, 16 megyei települést érint, a megyei önkormányzat bonyolítja
le.
A belvíz V. ütemről tudni kell, hogy a közbeszerzési eljárás folyik, az ajánlati felhívás a napokban
jelenik meg. Műszaki tartalom: Arany J. és Mirhóháti utcák közötti telkek végében húzódó csatorna,
Hősök útja-Batthyány utca, Dobó-Kálvin utca-Bessenyei utca melletti anyaggödrök- Kazinczy utcaiBánomkerti anyaggödrök stb. tisztítására, a csatornák befogadója a Hantoskerti holtág, a holtág egy
részének iszapkotrására, iszapelhelyezésére vonatkozik. 2008. december 15. a vállalkozói szerződést
meg kell kötni.
A belvíz VI. ütem pedig a külterületi önkormányzat tulajdonában levő holtágak rehabilitációjára
vonatkozik. A pályázat benyújtásra került, az elbírálás még nem történt meg. A létesítési
engedélyezési eljárás folyamatban van.
Összegezve, egy olyan hosszú távú programról van szó, melynek eredményeként a város
belvízproblémája véglegesen megoldódhat.
Rácz Imre képviselő el kívánta mondani, hogy a belvíz II ütem az ő választókörzetét érinti, kérte az
érintett lakosokat, hogy akinek problémája van a beruházással kapcsolatban, azt szíveskedjen felé
jelezni.
Czibulka György képviselő felvetette, hogy a belvíz II ütembe nem lehetne e bevonni a Bajcsy Zs. út
- Fő út kereszteződésében lévő kerékpárútról történő vízlevezetését.
Várfi András polgármester reagálva elmondta, a II ütem kivitelezése már folyik, így újabb munkákat
abba már nem lehet bevonni. Az említett kerékpárút szakasz vízelvezetésével külön kell majd
foglalkozni.
Egyéb hozzászólás, észrevétel a témával kapcsolatban nem hangzott el, Várfi András polgármester
felkérte a képviselőket a tájékoztató elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: : [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
440/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a belvízrendezés beruházásokról szóló tájékoztatót
elfogadja.
Határidő: azonnal
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36. Napirendi pont
Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Várfi András polgármester elmondta, az önkormányzati törvény kötelezően írja elő az
önkormányzatok számára, hogy évente legalább egy alkalommal előre meghirdetett közmeghallgatást
tartsanak. A javasolt időpontok; november 5-e Gyoma, Katona József Művelődési Ház és november 6a Endrőd, Közösségi Ház, időpont: 17 óra.
Javasolt napirendi pontok:
1. Tájékoztató az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról, kitekintés a 2009. évi költségvetési
koncepció meghatározó számadataira és céljaira
2. Településfejlesztési koncepció tervezetének bemutatása
3. Tájékoztató a Selyem út építés és belvíz beruházás helyzetéről
4. Közérdekű bejelentések, kérdések.
A képviselő-testület várja az érdeklődő állampolgárokat, minél többen szóljanak bele a város életébe.
Putnoki László képviselő az időpontokon javasolt módosítani, legyen november 12-e és november
14. Az előterjesztésben javasolt időpont rövid ahhoz, hogy összehívják, a hír nem fog eljutni minden
lakoshoz. A november 14-e egy pénteki nap, így a vidéken dolgozók is részt tudnának venni.
Ugyanakkor a Fő úti Kolmann lakótelep előtti területen játszótér kialakítása tárgyában ez a
közmeghallgatás akár a lakossági fórum helyszíne is lehetne. Biztos, lenne érdeklődés.
Javaslatát kérte módosító javaslatként figyelembe venni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök részben egyetértett a fenti javaslattal, bár ez idáig ez volt a
gyakorlat, hogy egymást követő napra volt meghirdetve. Javasolta, hogy Ciberével hirdessék, több
alkalommal.
Rácz Imre képviselő megítélése szerint, akiket érdekel az igen is le fog menni, sajnos tapasztalhatjuk,
egy-egy testületi ülés kapcsán, nem túl nagy az érdeklődés a lakosság részéről, általában mindig ugyan
azokkal az arcokkal találkozhatunk.
Várfi András polgármester a módosító javaslatot érintően elmondta, a közmeghallgatás napjáról ezen
az ülésen kell dönteni, új időpont kitűzése nehézkes lenne, a szervezés már folyamatban van.
Természetesen a jövőben figyelembe veszik Putnoki László javaslatát, hogy ne egymást követő napon
legyen. Eddig bevett gyakorlat volt, hogy egymást követő napon, két helyen rendezték meg, sőt volt
olyan is, amikor egy helyszínen volt. A maga részéről továbbra is a november 5-6-át javasolta,
ugyanakkor nem tartotta célszerűnek, hogy a játszótér kialakításáról a közmeghallgatás keretében
tárgyaljanak, hiszen az csak egy kis közösség életét és érdekeit befolyásolja.
Putnoki László képviselő továbbra is fontosnak tartotta, hogy változtassanak az időponton, tegyék
későbbre. Az, hogy milyen létszámú a részvétel, nagyban függ a hirdetéstől, mennyire jut el az
emberekhez. A helyi lapokban is meg kellene hirdetni.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a hirdetés meg lesz szervezve, különböző fórumokon
keresztül juttatják el a lakosokhoz.
A téma lezárásaként, elsőként a módosító javaslatról kérte a képviselők döntését, amely szerint a
közmeghallgatás 2008. november 12 –én és november 14-én 17 órai kezdettel kerüljön megtartásra. A
játszótér kérdését, amennyiben azt bár ki felveti a közmeghallgatáson, a közérdekű bejelentések között
meg lehet tárgyalni.
A képviselő-testület a módosító indítványt 1 igen szavazattal, 13 nem szavazattal és 2 tartózkodás
mellett elvetette: [Babos László nem, Béres János nem, Czibulka György nem, Csányi István tartózkodás, Gellai Józsefné
nem, Hangya Lajosné tartózkodás, Illés János nem, Izsó Csaba nem, Jakus Imre nem, Lehóczkiné Timár Irén nem, Dr. Palya
József nem, Putnoki László igen, Rácz Imre nem, Szabó Balázsné nem, Vass Ignác nem,Várfi András nem.]

Várfi András polgármester figyelemmel a szavazás eredményére az eredetileg beterjesztett határozati
javaslatról kérte a képviselők döntését.
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A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László tartózkodás, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
441/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV tv. 13. §-ban
meghatározottakra figyelemmel, 2008. november 5-én 17 órai kezdettel, a Katona József
Művelődési Házban (Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9. szám) valamint 2008. november 6án 17 órai kezdettel az Endrődi Közösségi Házban (Gyomaendrőd, Blaha Lujaz út) alatt, az
alábbi napirendi pontok megtárgyalásával közmeghallgatást tart.
Napirendi pontok:
1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról, kitekintés a 2009. évi
költségvetési koncepció meghatározó számadataira és céljaira
2.) Településfejlesztési koncepció tervezetének bemutatása
3.) Tájékoztató a Selyem út építés és belvíz beruházás helyzetéről
4.) Közérdekű bejelentések, kérdések.
Határidő: 2008. november 7.
Felelős: Várfi András polgármester
37. Napirendi pont
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
felülvizsgálatának ütemterve

szociális

szolgáltatástervezési

koncepciója

Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, az önkormányzat által 2004-ben elfogadott
szociális szolgáltatástervezési koncepciót kétévente felül kell vizsgálni, aktualizálni kell.
Az első felülvizsgálatot 2005. márciusában végezte el önkormányzatunk az akkori
jogszabályváltozások miatt. A szociális törvény széleskörű véleményeztetési kötelezettséget ír elő a
települési önkormányzatok számára a koncepció elfogadásának folyamatában. Az előzetes
véleményeztetési eljárás lefolytatására szükséges egy ütemterv elkészítése, melynek végrehajtásával a
felülvizsgált és kibővített koncepció a Képviselő-testület 2008. évi decemberi ülésére elfogadásra
beterjeszthető.
Felkérte a képviselőket döntsenek a határozati javaslatban szereplő ütemtervről.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
442/2008. (X. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális szolgáltatási koncepció
felülvizsgálatára és véleményeztetési eljárására az alábbi ütemtervet fogadja el:
Feladat
Koncepció
elkészítése

tervezet

Felelős
Munkacsoport tagjai:
- Mraucsik Lajosné intézményvezető
- Czikkely Erika intézményvezető
- Pál Jánosné intézményvezető helyettes
- Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető

580

Határidő
2008. november 3.

Helyi véleményeztetés
Megyei
Önkormányzat
véleményeztetés
A koncepció beterjesztése a
Képviselő-testület
A koncepció elfogadása
A koncepció megküldése
Hunya és Csárdaszállás
Községek
Önkormányzatának

Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Várfi András polgármester

Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető

2008. november 15.
2008.december 1.
2008. december 5.
2008. december 18.
2008. december 31.

Határidő: azonnal
38. Napirendi pont
Bejelentések
Rácz Imre képviselő a vasútfejlesztés során megvalósuló aluljáró építés miatti elkerülő út építésével
kapcsolatban érdeklődött. Hol tart a fejlesztés, kell e már erről az elkerülő útról beszélni.
Várfi András polgármester elmondta, az elkerülő útra akkor lesz szükség, amikor az aluljárót
elkezdik építeni. Jelenleg az ipari parkon keresztül van egy megtervezett út, amit az aluljáró építés
megkezdése előtt kellene megépíteni. Az út az OMV kút mellett az ipari park körforgalmáig vezetne,
onnan pedig a gabonatároló mellett a vasúti átjáróig. Időközben a gabonatároló mellett lévő terület
értékesítésre került, továbbá az említett szakaszon jelenleg is nagy forgalom bonyolódik, ezért nem
lenne célszerű a város átmenetei forgalmát még átmeneti időre sem, ezen az útvonalon átengedni.
Éppen ezért más útvonalban gondolkodnak. Az érdemi tárgyalásra megfelelően elő kell készíteni, az
utat meg kell terveztetni, és pályázati támogatásból megépíteni.
Rácz Imre képviselő hangsúlyozta, lehetőleg a Sebes György utcát és az Ipari Parkot felejtsék el, a
kamion forgalmat a városon kívülre kell terelni- Öregszőlő irányába.
Hangya Lajosné bizottsági elnök aziránt érdeklődött, hogy a Kálvin J. utca Lévai utca felújítása,
melyre pályázatot nyertek, mikor fog elkezdődni.
Szetteli György műszaki ügyintéző az érdeklődésre elmondta, november első hetében kezdődnek a
munkálatok először a padkarendezéssel, majd az útfelület megerősítésével.
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő hozzászólásában kifogásolta, hogy a meglévő játszóterek
nincsenek megbecsülve. Az endrődi ligetben lévő játszótérre autóval járnak be a fiatalok, illetve
motorversenyt rendeznek, így a gyerekek nem tudnak ott játszani. A rendőrjárőrök gyakrabban
ellenőrizzék ezt a helyet.
A Ridegvároson lakók kérik, hogy legyen buszmegálló, a legközelebbi megálló a művelődési háznál
van, az idősek nehezen tudnak odáig elgyalogolni. Az aktív munkába járó emberek is igénybe vennék.
Kérik továbbá, hogy a nád levágásáról a tél beállta előtt gondoskodjanak. A járda nincs teljes hosszába
kiépítve, pedig egy elég forgalmas utca. A meglévő járda is keskeny, nehéz rajta közlekedni, főleg
babakocsival.
A Kacsóh P. utca és az Alkotmány utca kereszteződésében a mai napig nem került felszerelésre a
közvilágítási lámpatest. Egy éve, hogy megszavazta a testület. Kérte a műszaki osztályt az
intézkedésre.
Az endrődi köztemető parkolója kicsi és használhatatlan. Közeledik a halottak napja, megnő a
forgalom, csak jóval távolabb lehet a gépkocsikkal leparkolni. Az idősek, nem tudnak olyan hosszan
gyalogolni. Esetleg a vasútfejlesztésből keletkező törmelékből lehetne ott nagyobb parkolót kiépíteni.
Hosszú évek óta kéri, hogy a Fő úton az Ifjúsági ltp-nél egy gyalogátkelő kerüljön kiépítésre. Nyolc
éve, hogy ott működik a speciális iskola, ott a lakótelep, mindkét oldalon buszmegálló, nagyon
indokolt lenne a gyalogátkelő. Történt már ott bejárás, de az ügy nem haladt tovább.
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Czibulka György képviselő aziránt érdeklődött, hogy a Lévai utca meddig lesz felújítva---- Katona J.
utcáig.
Putnoki László képviselő kifogásolta, hogy a júliusi lomtalanítási akció kapcsán az általa felvetett
lakossági panasszal kapcsolatban a mai napig nem született határozat. Polgármesteri hatáskörben fogja
kérni az ügy rendezését, kérve, hogy orvosolja a problémát.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva elmondta, az ügyben érintettek meghallgatása után lehet
meghatározni, hogy valóban lakossági hulladék került kiszállításra, vagy más építési törmelék. A
tanuk meghallgatása megtörtént, így ezek után lehet dönteni arról, hogy a további mentesség
biztosítható e, vagy nem. Meg kívánta jegyezni, hogy az érintett lakosnak a pénzügyi és a
városüzemeltetési osztállyal kötött egyezség alapján eddig is csak az ártalmatlanítási díj 50 %-át
kellett volna megfizetnie. Az ügyfél ez idáig nem fizetett, a választ rövid időn belül meg fogja kapni,
az általános ügyintézési határidő a 30 nap még nem járt le.
Az ülés megkezdése előtt Putnoki László képviselő úr, illetve Dr. Busai György által tett beadvánnyal
kapcsolatban tisztázni kívánta, hogy a polgármester úr szabadság megváltását nem a Polgármester
kezdeményezte, hanem a helyi rendeletben – SZMSZ-ben - meghatározott határidő alapján az Ő
kezdeményezésére a hivatal készített elő, és így került előterjesztésre.
Szabó Balázsné bizottsági elnök az elmúlt ülésen a közterület-felügyelői beszámoló kapcsán a
részéről elhangzott egy félreértés egy lakossági bejelentés által. A lényeg az volt, hogy a Hősök út
83.sz. alatti ingatlan előtt közmunkások kaszálták a füvet, amit a szomszédok sérelmeztek. A félreértés
tisztázásra került. Arról volt szó, hogy a Batthyány utca és a Hősök út kereszteződésénél lévő csatorna
átfolyójának kitisztítására kérte fel az ingatlan lakója a közmunkásokat, amit ő maga már többször
elvégzett, de egészségi állapota miatt, most már nem képes megtenni. A lakó orvosi papírokkal
igazolta, hogy gerincműtéten esett át, ilyen fizikai munkát nem végezhet, indokoltan vette igénybe a
közmunkásokat, az nem a saját érdekét szolgálta. Ezúton kért elnézést.
Vass Ignác bizottsági elnök kérte a Városüzemeltetési osztályt, hogy a Hősök úton a Bethlen Gábor
Szakképző Iskolától a Hősök út végéig a nem világító lámpatestek javításáról, cseréjéről
intézkedjenek. Az iskola előtt négy lámpa nem ég, balesetveszélyes ott gépkocsival elhaladni, a
gyerekek el-vissza járkálnak az úttesten. Ha már egyszer fizetünk a közvilágításért, akkor az
működjön is.
Babos László képviselő megköszönte, hogy a legutóbbi ülésen általa szóvá tett Hantoskerti holtág
vízszintjét megemelték. Köszönte továbbá, hogy a kishídnál a nádat levágták. Tavasszal, amikor a nád
újra hajt, egy víz alatti elvágással végleg kilehetne irtani.
Putnoki László képviselő reagálva a Jegyző úr utóbbi hozzászólására hangsúlyozta, a szabadság
megváltás kérdésében a képviselő-testület döntött, a testület felelőssége, jogosultsága volt ez a döntés.
Nem személyeskedésnek szánta a beadványban foglaltakat, az csupán, egy nézőpont, egy vélemény.
Dr. Csorba Csaba jegyző a közvilágítással kapcsolatos hozzászólásokra tájékoztatásként elmondta,
az új lámpatestek megrendelésre kerültek, illetve a javításokat is megrendelték az E-on-nál. Bíznak
benne, hogy belátható időben elkészül.
Fürjné Vaszkó Katalin gyomaendrődi lakos aziránt érdeklődött, hogy a vasúti átjárón túli
„gödröknek” mi lesz a sorsa. Aki mostanában járt arra, az szörnyűséget láthatott. Iszonyatos
mennyiségű szemét, bűz, az állattetemtől kezdve ott minden megtalálható. Ugyan ez a helyzet az
ÖMV kút mögötti „gödörnél” is. Ezt az észrevételét már a helyi Új újság c. lapban is megírta, sőt ezen
felül sok más lakossági észrevételt is megírt, de a mai napig nem történt semmi változás.
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Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, észrevételeket, az érdeklődők jelenlétét
és a nyilvános ülést bezárta. A képviselő-testület zárt ülés keretében folytatta munkáját.
K. m. f.

Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Hangya Lajosné
hitelesítő

Vass Ignác
hitelesítő
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