Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
32/2008.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2008. december 11-i rendkívüli üléséről a
Városháza Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester,
Babos László, Béres János, Czibulka György, Gellai Józsefné, Hangya
Lajosné, Illés János, Izsó Csaba, Jakus Imre, Dr. Palya József, Putnoki László,
Rácz Imre, Szabó Balázsné, Vass Ignác képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tárgyalási joggal: Havelda Jánosné, Liszkainé Nagy Mária és Szilágyiné
Bácsi Gabriella osztályvezetők
Hoffmanné Szabó Gabriella jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a mai napra összehívott rendkívüli képviselő-testületi ülésen
megjelent képviselőket, a Jegyző urat, Aljegyző urat és az osztályvezető asszonyokat. Megállapította,
hogy az ülés határozatképes, a 17 fős testületből 14 fő jelen van. Jelezte távollétét Csányi István
alpolgármester, Dr. Kovács Béla és Lehóczkiné Timár Irén.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Czibulka György és Dr. Palya József képviselőket.
A rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint javasolta meghatározni:
1. A luxusadóról szóló rendelet megalkotása
2. Gyomaendrőd, belvízrendezés V. ütem
3. Pályázat benyújtása EU Önerő Alapból saját erő kiegészítésének érdekében
4. Bejelentések
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné
igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
501/2008. (XII. 11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. A luxusadóról szóló rendelet megalkotása
2. Gyomaendrőd, belvízrendezés V. ütem
3. Pályázat benyújtása EU Önerő Alapból saját erő kiegészítésének érdekében
4. Bejelentések
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont
A luxusadóról szóló rendelet megalkotása
Várfi András polgármester a luxusadóról szóló rendelet megalkotásához tájékoztatásul elmondta,
hogy magasabb jogszabályok határozzák meg az önkormányzatok részére ennek az adónemnek a
bevezetését. A települést nem érinti, de magát a rendeletet helyi szinten a 2005. évi XXI. törvény
alapján kötelező megalkotni, annak elmaradása mulasztásban megjelenő törvénysértést
eredményezhet. A rendeletet az adóévet megelőző év december 15-ig kell kihirdetni. Gyomaendrődön
a rendelet hatálya alá egy adóalany sem tartozik.
Megkérdezte van-e kérdése, észrevétele valakinek a rendeletről.
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 egyhangú, 14 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre 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
51/2008. (XII. 15.) Gye. Kt. rendelete
a luxusadó alapjául szolgáló települési lakóingatlan fajták átlagértékeiről
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében,
továbbá a luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvény 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a vagyonarányos közteherviselés alkotmányos követelménye fokozottabb érvényre juttatása
érdekében az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya Gyomaendrőd Város közigazgatási területére terjed ki.
2. § (1) Gyomaendrőd város teljes közigazgatási területe egy értékövezet.
(2) Gyomaendrőd Város közigazgatási területén lévő lakóingatlan fajtáinak települési átlagértékei:
a) egylakásos lakóépületben lévő lakás esetén 100 ezer forint/m2.
b) többlakásos épületben, valamint egyéb épületben lévő lakás esetén 110 ezer forint /m2.
c) üdülő esetén 180 ezer forint/m2.
Záró rendelkezések
3. § E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. december 31. napjáig kell
alkalmazni.
Gyomaendrőd, 2008. december
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
Jegyző

E rendelet 2008. december hó 15. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. december 15.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
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2. Napirendi pont
Gyomaendrőd, belvízrendezés V. ütem
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata a
Gyomaendrőd, belvízrendezés V. ütem kivitelezésére a hatályban lévő közbeszerzésekről szóló
törvény alapján nyílt közbeszerzési eljárást hirdetett meg. Határidőig két cég nyújtott be ajánlatot. A
Somogyi és Társa Építő és Szolgáltató Kft. valamint a Békés Drén Kft.
Jelenleg a Belvízrendezésnek a II. üteme zárult le, III. ütem megyei koordinálással zajlik majd le. A
IV. ütem a Torzsás-zug felé történő munkálatokat foglalja magában. A most kiírt V. ütem pedig a
belterületi csatornák kotrását foglalja magába. Az ajánlatok felbontása után a Bíráló bizottság döntött,
javaslatában a Békés Drén Kft.-t nevezte meg nyertesnek.
Kérte kitölteni az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatokat a képviselők részéről.
Putnoki László képviselő arról kért tájékoztatást, hogy a munkajogi kérdések rendezettek-e a
cégeknél, mennyire lehet ellenőrizni önkormányzat részéről, hogy fekete munkásokat nem alkalmaz-e
a beruházási munka folyamán.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, a pályázónak az eljárás során nyilatkoznia kell a
rendezett munkajogi kapcsolatairól, valamint, hogy a különböző alapok felé nincs tartozása. A
hatályos közbeszerzési eljárás során ez vizsgálható, adott esetben még a beruházás során az
alvállalkozók alkalmazását lehet vizsgálni. Ezen túlmenően nem lehet törvény szerint a pályázat
kiírója részéről vizsgálni. A fekete munkavégzést a Munkavédelmi Felügyelőség, a műszaki ellenőr
jogosult ellenőrizni, illetve a lebonyolítást vezető bárki mással egyetemben kezdeményezheti az
ellenőrzés lefolytatását a Munkavédelmi Felügyelőségen.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában a határozati javaslatot ismertette. Felkérte
a képviselőket a határozatról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal támogatta a Belvízrendezés V. ütem közbeszerzési
eljárás nyertesének kihirdetését, és az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Palya József
igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
502/2008. (XII. 11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Belterületi vízrendezés V. ütem
közbeszerzési eljárásában a Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft (Békés,
Petőfi u. 20.) ajánlattevőt hirdeti ki nyertesként, utasítja a Polgármestert az építésivállalkozási szerződés megkötésére.
Határidő: 2008. december 20.
Felelős: Várfi András polgármester
3. Napirendi pont
Pályázat benyújtása EU Önerő Alapból saját erő kiegészítésének érdekében
Várfi András polgármester a napirendi pont ismertetéseként elmondta, 2008. december 12-ig van
lehetőség pályázat benyújtására az EU Önerő Alap támogatásra a Magyar Államkincstár területileg
illetékes szervéhez az Önkormányzati Minisztérium rendelete alapján. A pályázat alapján
Gyomaendrőd Város Önkormányzata támogatási igényt nyújthat be az európai uniós fejlesztési
pályázatai saját forrásának kiegészítésére. A meghatározott feltételeknek a Polgármesteri Hivatal
kirendeltségének akadálymentesítése c. nyertes EU-s támogatású projekt saját erő kiegészítés felel
meg. Ennek értelmében jelen pályázat keretében a saját erő, 950 230 Ft-nak a 40%-a, azaz 380 092 Ft
igényelhető.
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Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselő-testület tagjait a pályázat benyújtásáról való szavazásra.
A képviselők 14 igen szavazattal egyhangúlag támogatta az EU Önerő Alapra való pályázat
benyújtását, és az alábbi határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László
igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
503/2008. (XII. 11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a 12/2008. (XII. 4.) ÖM rendelet
alapján a Polgármesteri Hivatal kirendeltségének akadálymentesítése című Európai Uniós
támogatású projektje saját erejének kiegészítése érdekében a Magyar Államkincstár területileg
illetékes szervéhez. Az igényelt támogatás mértéke a pályázó saját erejének 40%-a, 380 092
Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. december 12.
Felelős: Várfi András polgármester
Bejelentések
Várfi András polgármester megkérdezte van-e képviselők részéről bejelentés.
Hangya Lajosné képviselőasszony érdeklődött a lakossági zöldhulladék elszállításáról. Úgy
tapasztalta néhány területről elszállították a lombot, azonban a körzetében nem volt erre példa.
Hiányolta az elszállítás meghirdetését.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető válaszában elmondta, a Képviselő-testület foglalkozott a
zöldhulladék elszállításával, ennek megfelelően az elmúlt hetekben a Gyomaszolg Kft. a lakosság által
felhalmozva kihelyezett zöldhulladékot elszállította.
Várfi András polgármester az osztályvezető válaszát kiegészítve elmondta, a városban az
önkormányzati költségvetés szűkössége ellenére is történtek zöldhulladék elszállítások. A nagy
halmokban elhelyezett zöldhulladékok elszállításra kerültek.
Dr. Csorba Csaba jegyző kérte a tisztel képviselőket, hogy a december 18-i képviselő-testületi ülésen
kiosztásra került 2009. évi üléstervvel, illetve munkaterv javaslatot szíveskedjenek áttanulmányozni,
és amennyiben van további javaslatuk, kiegészíteni valójuk úgy azt jutassák el a hivatal titkárságára,
hogy a végleges munkatervbe azt szerepeltetni tudják.
Várfi András polgármester további bejelentés hiányában megköszönte a jelenlétet és az ülést bezárta.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Czibulka György
hitelesítő

Dr. Palya József
hitelesítő
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