Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
33/2008.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2008. december 18-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester,
Babos László, Béres János, Czibulka György, Gellai Józsefné, Hangya
Lajosné, Illés János, Izsó Csaba, Lehóczkiné Timár Irén, Dr. Palya József,
Putnoki László, Szabó Balázsné, Vass Ignác képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Havelda Jánosné, Keresztesné Jáksó Éva, Szilágyiné Bácsi Gabriella és
Liszkainé Nagy Mária osztályvezetők, Tóthné Rojik Edit oktatási ügyintéző,
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. Külön köszöntötte az Erfurti
Szakácsolimpián részt vett szakácscsapat gyomaendrődi résztvevőit. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, a 17 fős testületből jelen van 13 fő. Csányi István alpolgármester és Dr. Kovács Béla
képviselő betegség miatt nem jelent meg. Rácz Imre képviselő jelezte távollétét üzleti ügy miatt,
valamint Jakus Imre képviselő az ülésen való későbbi megjelenését jelezte. Béres János képviselő
jelezte, előreláthatólag az ülés közben fog távozni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Hangya Lajosné és Izsó Csaba képviselőket.
Mindenekelőtt megemlítette, hogy Gyomaendrőd város életében fontos szerepet betöltő személy,
Gellai Imre elhunyt. A gyomai, majd gyomaendrődi Győzelem Termelő Szövetkezetnek volt elnöke.
Az Önkormányzat életében először társadalmi tanácselnök helyettes, majd később 1998-2002 között
alpolgármester volt. Kérte a jelen levőket, hogy egy perc néma felállással adózzanak emlékére.
Az ülésen résztvevők egy perc néma felállással emlékeztek meg Gellai Imréről.
A meghívótól eltérően a napirendi pontokat az alábbi változtatások szerint javasolta meghatározni:
A meghívóban 19. napirendként szereplő „Autóbusz járat beindításának igénye” tárgyú napirendi
pontot, valamint az abban nem szereplő „Helyi járatú autóbusz menetrendje” tárgyú napirendi
pontokat az 5. és 6. napirendi pontként jelölte meg tárgyalásra.
A „Gyomaközszolg Kft. részére nyújtott tulajdonosi kölcsön rendezése” megtárgyalása új napirendi
pontként a 9. pontként kerül megtárgyalásra.
Szintén az ülés előtt került kiosztásra a 18. napirendi pont kiegészítése. A 14. napirendi pont
„Beszámoló a Tourinform Iroda 2008. évi tevékenységéről” tárgyú napirendi pont a nyílt ülés végén a
bejelentések előtt kerül megtárgyalásra, Varga Zsófia irodavezető kérésére.
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Szintén az ülés előtt kiosztott három előterjesztés „Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapító
okiratának módosítása” a „Beiskoláztatási körzethatárok meghatározása az általános iskolák
tekintetében” valamint a „Kompetencia alapú oktatás” tárgyú előterjesztések a Tourinform Iroda
beszámolóját megelőzően kerülnek megtárgyalásra.
Megkérdezte a képviselőket van-e hozzászólásuk, változtatási javaslatuk a napirendi pontok tárgyalási
sorrendjéhez. Változtatási kérés hiányában felkérte a képviselőket, hogy az ülés napirendjét a
fentiekben javasolt változtatásokkal fogadják el.
A képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal 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, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
504/2008. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. 2008. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
2. 2009. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
3. Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról szóló rendelet
módosítása
4. Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
5. Autóbusz járat beindításának igénye
6. Menetrend szerinti helyi járatú autóbusz menetrendje
7. Tájékoztatás az Önkormányzati vagyonbiztosításról
8. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei 1-11. havi finanszírozási
helyzetéről
9. Gyomaközszolg Kft. részére nyújtott tulajdonosi kölcsön rendezése
10. Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatokat ellátók és végzők szolgáltatást
végzők áremelési kérelme
11. Liget Fürdő Kft. támogatási kérelme
12. Gyomaendrőd Város Közművelődési Koncepciójának elfogadása
13. A Határ Győző Városi Könyvtár és a Német Kisebbségi Önkormányzat Együttműködési
Megállapodásának jóváhagyása
14. Könyvtári szolgáltatások – TÁMOP pályázat
15. Határ Győző sírjának gondozása
16. A Katona József Művelődési Központ működtetése
17. Pályázati kiírás a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatói állására
18. Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása
19. Polgármesteri Hivatal 2009 évi irodaszer ellátására benyújtott ajánlatok elbírálása
20. Piacrendezési, mérlegelési tevékenység tartós bérbeadás útján történő üzemeltetésére
benyújtott pályázatok elbírálása
21. Kistelepülésen lakók komplex népegészségügyi szűrésének elősegítésére címmel pályázat
benyújtása
22. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása
23. Beiskoláztatási körzethatárok meghatározása az általános iskolák tekintetében
24. Kompetencia alapú oktatás
25. Beszámoló a Tourinform Iroda 2008. évi tevékenységéről
26. Bejelentések
Határidő: azonnal
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján az alábbi napirendi pontokat zárt
ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület.
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27.
28.
29.
30.
31.

Tourinform Iroda vezetői állására benyújtott pályázatok elbírálása
„Gyomaendrőd Város Kultúrájáért” Elismerő Oklevél adományozása
Rácz Kálmán Gye, Bányász u. 7. sz. alatti lakos kérelme
Normatív lakásfenntartási támogatás elutasító határozatok ellen benyújtott fellebbezés
A 15055/34 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt árverés felfüggesztése

A napirendi pontok tárgyalása előtt Holubné Hunya Anikó, Városi Művészetoktatási Intézmény
vezetője részére 30 éves közalkalmazotti jogviszonya elismeréseként Emléklapot átnyújtására került
sor.
Dr. Csorba Csaba jegyző gratulált és átnyújtotta az emléklapot, valamint virággal köszöntötte
Holubné Hunya Anikót Várfi András polgármester.
/Az ülésen megjelent Jakus Imre képviselő, jelen van 14 képviselő./
Várfi András polgármester az erfurti szakácsolimpián résztvevő Békés megyei csapat gyomaendrődi
résztvevőit köszöntötte. Elmondta, hogy az Önkormányzat korábbi ülésén határozatba foglalta
elismerését és köszönetét a városban elismert vállalkozók tevékenységéért és sikereiért. Név szerint
köszöntötte a megjelent Tímár András csapatkapitányt, Tímár Albint valamint Tímár Attilát. Megkérte
Tímár Andrást néhány szóban ismertesse el az olimpián való részvételüket.
Tímár András megköszönte a meghívást és az elismerést az Önkormányzat részéről. Elmondta,
három évvel ezelőtt mestervizsgát tettek, idén februárban döntöttek arról, hogy kilencfős csapat
részvételével indul a Békés Megyei Gasztronómiai társaság az Erfurtban megrendezésre kerülő
szakácsolimpián. A csapat 5 főből állt, kilenc négyzetméteres asztalra készítettek ételeket, bronzérmet
nyertek. Négy fő pedig egyéniben indult, Tímár Attila ezüstérmet szerzett. A szakácsolimpiát 1900 óta
minden olimpiai évben megrendezik, különböző helyszíneken, 47 ország részvételével. Magyarország
idén összesítésben a 21. helyen szerepelt Norvégia, Németország és Kanada után. A Békés megyei
csapat országos szinten legjobb volt. A kérdésekre szívesen válaszol.
Várfi András polgármester megjegyezte, Gyomaendrőd életében fontos a turisztika, melyhez
szorosan kapcsolódik a gasztronómia. Ezt több helyi rendezvény is reprezentálja. Elismerésként
csekély ajándékot kapnak a szakácsok.
Várfi András polgármester az ajándékokat átnyújtotta a három szakács részére, megköszönte
megtisztelő jelenlétüket az ülésen.
Várfi András polgármester az elmúlt időszak alatt történtekről a teljesség igénye nélkül adott
tájékoztatást.
November 28-án a Skylotec Hungary Kft. épületének hivatalos műszaki átadására került sor az Ipari
Parkban. A vállalkozás ígérete szerint 55 plusz munkahelyet teremtve a tágas korszerű ipari
csarnokban. Az első gyomaendrődi vállalkozás, mely az Ipari Parkba költözött.
Ugyanezen a napon a Körös Kajak Egyesület rendezvénye, vacsorája volt. Az Egyesület keretein belül
versenyző fiatalok nagyon jó eredménnyel büszkélkedhetnek. Országosan a 23. helyre kerültek fel.
Azon gyermekekből akár olimpikonok is lehetnek.
December 5-én a gyomaendrődi Tűzoltó Egyesület Köztestületté való válásának ünnepsége zajlott a
laktanyájuk udvarán. Hosszú idő óta folyt az átszervezés, mely most önálló területi ellátású
köztestület, Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Tűzoltó Köztestület néven került bejegyzésre. A
rendezvényt Dr. Tatár Attila tűzoltó dandártábornok díszvendégként tisztelte meg, részt vettek
országgyűlési képviselőink, Domokos László és Földesi Zoltán. A hunyai és a csárdaszállási
polgármester asszonyok: Petényi Szilárdné és Petneházi Bálintné is megtisztelték számos vendéggel
együtt a rendezvényt.
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Szintén ezen a napon érkezett városunkba a romániai testvérvárosunk 28 fős delegációja. A
Nagyenyedi csapatból 20 fő labdarugó, 8 fő hivatalos delegációként érkezett. A találkozót a Bethlen
Gábor Szakképző Iskola szervezte meg a testvérvárosi kapcsolat 15 éves évfordulója alkalmából.
6-án ünnepi ebéd alkalmával minden volt és jelenlegi polgármester értékelte és mondta el emlékeit a
városok kapcsolatát illetően.
December 13-án a XI. Szaloncukor Kupa megrendezésére került sor. A gyermekek részvételével zajló
rendezvény egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Mindhárom testvérváros képviseltette magát
gyermekeik részvételével. Lajosmizse és Gyomaendrőd csapatával együtt öt csapat részvételével
gyomaendrődi győzelemmel ért véget a rendezvény.
Ugyanezen a napon a Gyomaendrődi Öregfiúk csapata és a Fradi Öregfiúk szórakoztató és szép
játékában is örömük lehetett a résztvevőknek és a nézőknek.
December 15-16-án Karácsony Kupa zajlott, a nagykupa visszakerült Szegedre, de a futballban a helyi
csapat győzött.
A mai napon 13 órától a Selyem úti óvodások egy szép Betlehemi műsort adtak a Képviselő-testület
tagjainak, mely a televízióban is megtekinthető lesz.
Tájékoztatást adott a Gyomaendrődi Hulladékkezelő teleppel kapcsolatban
A Beruházó munkacsoport ülésén a résztvevők kinyilvánították szándékukat egy társaság
részvételéről. Tájékoztatást kaptak a tagok a bírósági perek alakulásáról. Egyik az ASA céggel
kapcsolatos per, mely jelen pillanatban nem jogerősen, de számunkra kedvező ítéletet kapott. Ennek
értelmében a Remondis Kft-vel a szerződés érvénytelen, ugyanakkor a hatályát 6 hónapig fenn kell
tartani. Amennyiben jogerőre emelkedik, akkor lesz alkalom új közbeszerzés kiírásra, vagy más
módon való üzemeltetésre. Az ASA cég 225 millió forintos kártérítési igényét a bíróság jelen állapot
szerint nem ismeri el.
Másik a védelmi övezetet érintő per, mely a hulladéklerakó telep körüli földterületek gazdáit érinti. A
tulajdoni lapjukra bejegyzésre került a védelmi övezet megjelölés, kártalanítási perről van szó. A
szakértők a véleményeket megküldték, észrevételek megtehetők. Ennek alapján ítélet születik vagy
tovább folytatódik a kártalanítási per.
A Belvízrendezési program II. ütemének átadása határidőre megtörtént, mely munkálatok végzése
során akadtak a városban problémák. Az Önkormányzatnak a SADE Kft.-vel volt szerződése, az
alvállalkozókkal nem állt kapcsolatban. A beruházás eredménye már tapasztalható, miszerint a Fűzfászugi holtág vízszintje megemelkedett, azaz a nagy vízgyűjtő területről hamarabb lefolyik a víz a belső
területekről.
A válságot érintően elmondta még, hogy a konkrét megfogalmazhatatlanságtól eltekintve érezhető a
változás. A kormány igyekszik a dolgozók és a nyugdíjasok terhét növelni. Sajnos a városi
költségvetési koncepció meghatározásának nyoma is már a lakosságot érinteni fogja a jövő évben.
Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, a jelenlévőket van e napirend előtt hozzászólásuk.
Hozzászólás hiányában a lejárt határidejű határozatok végrehajtására adott jelentés elfogadására kérte
fel a képviselőket.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal a jelentést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen,
Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné
igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
505/2008. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 86/2008. (II. 28.), 362/2008. (IX. 25.), 397/2008.
(IX. 25.), 17/2008. (I. 31.), 337/2008. (VIII. 28.), 348/2008. (VIII. 28.), 349/2008. (VIII. 28.),
350/2008. (VIII. 28.), 353/2008. (VIII. 28.), 386/2008. (IX. 25.), 406/2008. (X. 30.),
423/2008. (X. 30.), 426/2008. (X. 30.), 428/2008. (X. 30.), 438/2008. (X. 30.) valamint a
444/2008. (X. 30.) KT számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
2008. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Várfi András polgármester az előterjesztés ismertetésére felkérte a Pénzügyi és Gazdaság Bizottság
elnökét.
Vass Ignác bizottság elnök tájékoztatásul elmondta, a képviselő-testület 2008. február 29-én elfogadta
a város költségvetését a 9/2008. (II. 29.) Gye. Kt. rendeletével, melyet ismételten módosítani
szükséges. A módosítást az előirányzatok változása teszi szükségessé melyet a rendeletbe be kell
építeni. A módosítás szerint a költségvetési főösszeg 43.866 ezer forinttal nő. Kérte a képviselőket a
rendeletmódosítás elfogadására.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket a rendeletmódosítás elfogadására. A szavazás előtt felhívta a figyelmet a rendelet
megalkotásához szükséges minősített többségű szavazatokra.
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, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2008. (XII. 22.) Gye. Kt. rendelete
a 2008. évi költségvetésről szóló 9/2008. (II. 29.) Gye. Kt rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.
30.) Korm. rendelet 51–53. §–a alapján a 2008. évi költségvetésről szóló 9/2008. (II. 29.) Gye. Kt
rendelet (a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A KT rendelet 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 3.613.483.-E Ft-ra módosul, részletezve
az 1. számú melléklet szerint.
2. § A KT rendelet 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.736.177.-E Ft-ra nő,
részletezve a 2. számú mellékletben.
3. § A KT rendelet 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 72.802.-E Ftra módosul, részletezve a 3. számú melléklet szerint.
4. § A KT rendelet 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege
618.790 E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 528.204 E Ftra, a kölcsönök nyújtása és hitelek törlesztése 56.508.-E Ft-ra változik. Feladatonként részletezve a 4.
számú melléklet tartalmazza.
5. § A KT rendelet 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 1.237.597 E Ft-ra módosul, a
tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
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Záró rendelkezések
6. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2008. év végi
beszámolóban szerepeltetni kell.
Gyomaendrőd, 2008. december
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
Jegyző

E rendelet 2008. december hó 22. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. december 22.

Dr. Csorba Csaba
jegyző
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2. Napirendi pont
2009. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Várfi András polgármester a 2009. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
megtárgyalása ügyében elmondta, hogy az előterjesztést minden bizottság tárgyalta. Az
államháztartásról szóló törvény szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének készítésével
kapcsolatos eljárási rendet, mely lehetőséget ad az átmeneti gazdálkodási rendelet megalkotására,
amennyiben a költségvetési rendeletet január 1-ig nem állapították meg. A költségvetési törvény
elfogadását követően az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének megalkotására tárgyév
elején kerülhet sor.
Megkérdezte van-e az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés. A napirendhez való hozzászólás
hiányában felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. Szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a
rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal a rendeletet 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,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2008. (XII. 22.) Gye. Kt. rendelete
a 2009. évi átmeneti gazdálkodásról
Gyomaendrőd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII tv. 65. §
(1) bekezdésében a 76. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2009. évi átmeneti
gazdálkodásáról az alábbiakban rendelkezik:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
2009. január 1. napjától a tárgyévi költségvetési rendelet hatályba lépésnek napjáig az önkormányzat
bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait - külön eljárás nélkül - az előző
évi kiadásai előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse.
2. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és működési feladatok, az
évente ismétlődő rendszeres Kht., Kft., egyesületi és egyéb támogatások, pénzeszköz átadások 2009.
évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon
belül, időarányosan történhet. Az átmeneti gazdálkodás időszakában finanszírozható továbbá a
közalkalmazottak jogállásáról, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvények szerint az őket
megillető január hónapban kifizetendő külön juttatás, valamint az előző évi bérintézkedések tárgyévi
kötelezettsége is.
(2) A 2009. január 1-től esedékes, illetve a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről alkotott
törvény rendelkezéseinek alapján hozott bérintézkedések a költségvetési intézmények és a
polgármesteri hivatal dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók.
(3) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a vele
kötött megállapodásban rögzített - törvény által előírt - előző évről szóló számadási kötelezettségének
eleget tett és nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs.
(4) A 2009. évi költségvetési rendelet elfogadásáig hozott Képviselő-testületi döntések a 2009. évi
költségvetési rendelet elfogadását követően érvényesíthetők.
3. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában:
a) az önkormányzat 2008. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések a
2008. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül teljesíthetők a már megkötött szerződések
pénzügyi áthúzódásainak megfelelően,
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b) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi
ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.
4. § A 2009. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat
nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható.
5. § Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és
beszedett bevételeket be kell illeszteni.
6. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a 2009. évi költségvetésről szóló rendelet hatályba
lépésének napján hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2008. december
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
Jegyző

E rendelet 2008. december hó 22. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. december 22.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
3. Napirendi pont
Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról szóló rendelet
módosítása
Várfi András polgármester felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét az ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003.
(XII. 29.) KT rendelet módosítás ismertetésére.
Vass Ignác bizottság elnök tájékoztatásul elmondta a Békés Megyei Vízművek Zrt. a közgyűlésén
elfogadta a 2009. évtől érvényes „Díjképzési Szabályzatát”, melyben a tulajdonos önkormányzatok
között létrejött egy Együttműködési Szerződés, amelyben a települések területén érvényes szolgáltatási
díjak képzésének szabályait rögzítik. Gyomaendrőd Város Önkormányzata csatlakozott az
együttműködési szerződéshez és részese az annak alapján létrejövő Rekonstrukciós Közösségnek. Az
eddigiektől eltérő a díjképzés, a Vízmű részéről cél a szolidaritási elv kivonása
Az előterjesztésben különböző mértékben kerültek meghatározásra a víz- és csatornadíjak. A Pénzügyi
Bizottság az egyenletesebb terhelés érdekében a „C” változat elfogadását javasolja a képviselő-testület
a csatornadíj vonatkozásában. Nagy mozgási tere a képviselő-testületnek nincs, a díjakat meg kell
fizetni, csak a díj összegének felosztásában dönthet. A szennyvíztelepnél várhatóan szükség lesz egy
komolyabb beruházásra a kapacitás növelésére valamint a kibocsátott víz minőség javítására a fajlagos
költség csökkentése érdekében.
A vízdíjak kialakításánál a kéttényezős és háromkategóriás vízdíjrendszer marad továbbra is.
Díjszerkezetileg alapdíjból és fogyasztástól függő díjból áll, az alapdíj a 2008. évihez képest nem
változna. A fogyasztástól függő díj 2009-ben négy elemből – a működési hányadból (Ft/m3),
minimum bérleti díj az együttműködési szerződés szerint (Ft/m3), önkormányzat által meghatározott
bérleti díj (Ft/m3), valamint tervezett nyereségből (%) – tevődik össze. Az előterjesztés részletesen
taglalja az egyes elemek számítását.
A csatornadíjak kialakítása az előző évek díjképzésétől gyökeresen eltér. Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a települési tényleges önköltséghez igazodó egytényezős díjrendszert alkalmazza. A
csatornadíjak fogyasztástól függő díjból állnak, mely több elemmel egészül ki, úgy, mint: működési
hányad, minimum bérleti díj, önkormányzati bérleti díjhányad, tervezett nyereségszint és szolidaritási
hányad. Az önkormányzatnak a csatornadíjak szegmentálására van lehetősége.
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Czibulka György képviselő elmondta véleményét, miszerint elvből ellene van mindenféle emelésnek,
azonban annak ismeretében, hogy a hatósági díjtételeket fogja alkalmazni a Vízmű, ha nem fogadja el
a díjtételeket a Képviselő-testület, amely jóval nagyobb kiadást jelentene a lakosság számára.
Várfi András polgármester elmondta a képviselő-testület tagjait azért választotta meg a lakosság,
hogy a város gazdálkodását vezesse. A terhekből viszonylag egyenlően részesüljenek. A lehetőségek
szerint a „C” változat a megfelelő megítélése szerint. Azonban azt is végig kell gondolni, hogy a
lakosok mennyit fogyasztanak, mennyire érinti a Fürdőt, a vállalkozókat, a Gondozási Központot. A
többség véleménye a „C” változat elfogadása.
Izsó Csaba képviselő hozzászólásában elmondta, a Városfenntartó Bizottság ülésén is alaposan
végigtárgyalva előterjesztést a „C” változat elfogadása mellett döntöttek, mely a legegyenletesebben
teríti szét a csatornadíj fizetését.
A víz a legnagyobb kincs, 5-10 éven belül a világon a legnagyobb stratégiai ágazattá fog válni..
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a
napirenddel kapcsolatban. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelet módosításról való
szavazásra. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazat
meglétére van szükség. A rendelettervezet „C” változatára tett javaslatot, arra kérte a szavazást.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett megalkotta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György 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 tartózkodás, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2008. (XII. 22.) Gye. Kt. rendelete
az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi
LXV. törvényben, az árak megállapításáról szóló módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1)
bekezdésében foglaltakra, valamint a módosított 38/1995. (IV. 5.) számú Kormányrendeletre
figyelemmel az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet (a továbbiakban: R.)
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
Záró rendelkezés
2. § E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a 10/2008. (III. 31.) Gye. Kt. rendelet
hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2008. december
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
Jegyző

E rendelet 2008. december hó 22. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. december 22.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
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Melléklet az 54/2008.(XII.22.) Gye. Kt. rendelethez
a) Vízszolgáltatási alapdíjak 2009. január 1-től
Vízmérő mérete
Értékesítési irány
13-20
Lakossági
Nem lakossági
25-40
Lakossági és nem lakossági
50-80
100-200
b) Fogyasztott mennyiségtől függő vízdíjak (Ft/m3) 2009. január 1-től

Önkormányzati
198,80
3
c) Fogyasztott mennyiségtől függő szennyvízdíjak (Ft/ m ) 2009. január 1.-től
Ivóvízdíjak
2009

Hatósági
240,10

Alapdíj (Ft/db/hó)
520
787
5.560
16.210
26.400
Lakossági
129,80

Hatósági
Önkormányzati
Lakossági
Csatornadíjak
2009
311,10
278,70
190,00
d) A folyékony hulladék - kezelőműbe kiszállított szippantott kommunális szennyvíz fogadási - díja
2009. január 1-től
A mindenkor érvényes csatornadíj másfélszerese: 466,70 Ft/m3
A mellékletben szereplő árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
4. Napirendi pont
Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
Várfi András polgármester a napirendi pont ismertetésére felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét.
Izsó Csaba bizottság elnök tájékoztatásul elmondta, Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008.
január 01-től bevezette a hulladékszállítási díjat, melynek legfőbb oka az volt, hogy 2007-ben és az azt
megelőző években a hulladékszállítás kötelezően ellátandó közfeladatként évente 60 millió forintba
került az önkormányzatnak. A megszorító intézkedések miatti egyre szűkösebb pénzügyi keretek
között az önkormányzat ezt a 60 millió Ft-ot már nem volt képes kigazdálkodni. Az önkormányzat
2008. január 01-től hulladékszállítási közszolgáltatást szervez és tart fenn, melynek célja a települési
szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása, kezelése, ill. ártalmatlanítása. Végrehajtásáról kötelező helyi
közszolgáltatás útján gondoskodik, a szolgáltatás teljesítésére a Gyomaközszolg Kft, mint szolgáltató
a jogosult. A 7300 lakóingatlanba kiküldött értesítés alapján a szolgáltatóhoz visszaérkezett felajánlás
elfogadás alapján 2462 ingatlant jelölt meg a szolgáltató, akik nem rendelkeztek szállítási
szerződéssel, ill. az azt igazoló vonalkóddal. A megadott létszám csökkent különböző lakossági
okokból. A 2462 ingatlanból 627 ingatlant kellett felkeresni személyesen és a helyszínen tisztázni a
tulajdonosokkal, hogy miért nem veszik igénybe a hulladékszállítási közszolgáltatást. Az ellenőrzések
után 538 ingatlan tulajdonosát kellett felszólítani arra, hogy a szolgáltatóval kösse meg a szerződést.
Ennek eredményeképpen még 338 ingatlannál került megkötésre a hulladékszállítási szerződés. 256
ingatlan esetében már a felszólítások kézbesítése is meghiúsult különböző okokból kifolyólag.
A képviselő-testület feladata, hogy eldöntse a hogyan tovább, - a jelenlegi rendszer folytatódik tovább,
az önkormányzat az évi 22-24 millió forintot továbbra is rászánja a szolgáltatás támogatására, vagy az
alapdíj kerüljön bevezetésre.
Három bizottság tárgyalta az előterjesztést, az alapdíj bevezetését az Ügyrendi Bizottság támogatta és
a díjtételek emelésére tett javaslatot. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alapdíj bevezetését nem
támogatta, egységesen 10%-os emelést javasolt. A Városfenntartó Bizottság szintén nem támogatta az
alapdíj bevezetését, az ürítési díjemelést a Pénzügyi Bizottság javaslatához hasonlóan határozta meg,
hogy a rendszerhez 2009-ben ne kelljen hozzányúlni. Ezen javaslatok alapján egy liter/ ürítésre
lebontva a 80 literes kuka 1 Ft/liter/ ürítés, a 120 literes kuka 2 Ft/liter/ ürítés és a 240 literes kuka 1.6
Ft/liter/ürítés –be kerülne.
Felkérte a képviselő társait mondják el véleményeiket, döntenek arról, hogyan tovább.
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Várfi András polgármester véleménye szerint érdemes más települések díjtételit megnézni. Azon
díjmegállapításokban nincs ennyi engedmény, kedvezmény lényegesen magasabbak a szolgáltatási
díjak.
Vass Ignác bizottsági elnök hozzátette a Pénzügyi Bizottságon megfogalmaztak néhány kérdést,
melyre szeretnének választ kapni. A Gyomaközszolg Kft. végezzen egy olyan költségszámítást,
melyben meg lehet határozni, milyen költségek merülnek fel a hulladékszállítással kapcsolatban. Több
olyan költséget találtak mely esetén átfedések vannak a Gyomaszolg Kft. és a Gyomaközszolg Kft.
között. A vállalkozói szemétszállítást tegye egységessé a szolgáltatást végző. A bevezetés éve után,
amikor mindent tisztán lehet látni, akkor a döntés is könnyebb lesz.
Illés János képviselő hozzászólásában elmondta, utána kell nézni, hogy a nyilvántartás és a
ténylegesen fizetők közötti 1800 különbség miből adódik. Ez egy olyan magas szám, ami jelentősen
befolyásolhatja az önkormányzati támogatás mértékét is.
Dr. Csorba Csaba jegyző pontosításként elmondta, a kiküldött felszólító leveleket megkapók egy
része az előterjesztés szerint részletezve nem tud szerződést kötni, hiszen vagy nem burkolt úr mellett
lakik, vagy más olyan településrészen, ahol nem vehető igénybe a szolgáltatás. Jelenleg egyezik a
ténylegesen igénybevevő ingatlanok száma a befizetési kötelezettséggel bírók számával.
Természetesen a felülvizsgálatot meg kell tenni, mind a lakossági, mind a vállalkozói
hulladékszállítási szerződések tekintetében. Nem csak a szerződés tartalmát kell felülvizsgálni, hanem
hogy minden vállalkozó – aki erre kötelezést kapott - megkötötte-e a szerződést, hiszen részükre a
működési engedély csak olyan formában kerül kiadásra, ha vállalják a hulladékszállításra vonatkozó
szerződéskötést.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, az Ügyrendi Bizottság az alapdíj bevezetésére vonatkozó
javaslatát azzal támasztotta alá, hogy a szolgáltatás végzés során képződik egy általános költség, ami
akkor is képződik, ha a szolgáltatást adott esetben a lakos nem veszi igénybe. Az alapdíj bevezetése
mellett az egyes edényzetek ürítése az alábbi összegekkel emelkednének. 80 literes 15 Ft-al, a 120
literes 25 Ft-al, míg a 240 literes 70 Ft-al. A másik két bizottság által javasoltak szerint viszont a
legkisebb űrtartalmú edényzet ürítési díja 25 Ft-al nőne.
Az alapdíj bevezetésével ugyanakkor lehetőség lenne annak lépcsőzetes bevezetésre, mely alapján az
önkormányzat első évben teljes egészében, a második évben 1/3- részben átvállalná, és a harmadik
évben jelentene 100% százalékos megfizetést a lakosságnak.
Hangya Lajosné bizottsági elnök hozzátette, ugyan a Humánpolitikai Bizottság nem tárgyalta az
előterjesztést, pedig leginkább ők tudják, hogy a lakosság minden forintra érzékeny, egyre nehezebben
tudja a kiadásait fedezni. Ez sajnos nem lesz másként jövőre sem. Véleménye szerint túl türelmetlen az
önkormányzat, hiszen még nincs egy éve, hogy bevezették a szolgáltatás utáni díjfizetést. A lakosság
április 1-től fizeti ezt a díjat.
Többször is elhangzik, hogy az adófizetési morál jó a városban, ami annak köszönhető, hogy itt
fegyelmezett állampolgárok élnek. Jó lenne, ha jövőre azt is elmondhatnák, és megköszönhetnénk a
lakosságnak, hogy a köztisztasági szolgáltatás igénybevétele is jó a városba. Megítélése szerint, ha
mindenhol az inflációs mértékű emeléssel számolnak – 4.5 %- akkor itt sem szabadna 10 %-kal
emelni a díjakat. A maga részéről a Pénzügyi Bizottság javaslatát tartaná legelfogadhatóbbnak, bár
még azt is mérsékelné, a 80 literes edény esetén 160 forint, 120 literes 220 Ft és a 240 literes edény
esetén 330 Ft-ra javasolná az ürítési díjat megállapítani. Kérte, hogy ezen javaslatát módosító
indítványként vegye figyelembe a testület.
Babos László képviselő hozzászólásában elmondta, az előző napirendi pontnál 22%-os emelést
szavazott meg a testület mert kényszerhelyzetben van a Vízmű által. A hulladékszállítás most indult
először, nem túl sikeresen. Véleménye szerint a rendelet sem volt megfelelő, a szolgáltatás sem. A
lakosság sem nagy lelkesedéssel fogadta. Az Ügyrendi Bizottság az alapdíj mellett állt ki, mert
bizonyos költségek állandóan fennállnak. A gépjárműveknek folyamatosan járni kell akár van ürítés,
akár nincs, ezt a lakosság és az önkormányzata részéről is figyelembe kell venni a döntés
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meghozatalakor. A három változat közül javasolta a Hangya Lajosné képviselőasszony által önálló
indítványként javasoltak elfogadását a 230 Ft/hó alapdíjjal kiegészítve.
Illés János képviselő elmondta az alapdíj bevezetése magában foglal 20%-os emelést. A Pénzügyi
Bizottság csak 10%-ot javasolt, mert többet a lakosságra nem lehet kiróni. Kérte, hogy jól határozzák
meg a költségviselések helyes arányát.
Várfi András polgármester hozzászólásában elmondta, egy bizottság támogatta az alapdíj
bevezetését, a másik kettő éppen azért vetette el, mert az indulás évében is nagy adminisztrációt
jelentett, hogy a rendelet szerint méltányosságot kapott lakosok esetén újabb adminisztrációt kellett
felvezetni. Az alapdíj bevezetésével ez az adminisztráció újra elindulna. Ezt kell végig gondolni a
testületnek a döntés során.
Babos László képviselő a kötelező ürítés és az alapdíj összeegyeztetését kérte értelmezni. Értelmezése
szerint, hogy ha kétszer ürítettek edényt, akkor négyet számláztak le, amiből kettő volt a kötelező
ürítési mennyiség.
Várfi András polgármester pontosításként hozzátette, a kötelező ürítés változatlanul fennmarad, mert
annak meghatározásának az volt a célja, hogy feltételezték, hogy nyáron a romlandó anyagok
fertőzésveszélyesek lehetnek. Ennek megfelelően nyáron kétszer, többi időszakban egyszeri ürítés
kötelező.
Egeresi András a Gyomaközszolg Kft. ügyvezetője kérte a képviselő-testületet a díjtételek
meghatározásánál kerekített számokat határozzanak meg, mert technikailag pénzkezelési szempontból
számukra ez fontos. Az alapdíj esetén elmondta a kéttényezős díjtétel megoldható, de ehhez a szoftvert
módosítani kell, mely a bevezetés után negyedév múlva alkalmazható.
Babos László képviselő a fent említett értelmezések alapján visszavonta módosító javaslatát.
Várfi András polgármester összegezve a hozzászólásokat elmondta, Hangya Lajosné
képviselőasszony részéről hangzott el módosító indítvány, miszerint a 80 literes edény esetén 160
forint, 120 literes 220 Ft és a 240 literes edény esetén pedig 330 Ft-ban állapítsák meg az ürítési díjat.
A képviselő-testület a módosító indítványt 6 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 5 tartózkodás
mellett elvetette. [Babos László tartózkodás, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János tartózkodás, Izsó Csaba nem, Jakus Imre nem, Lehóczkiné Timár Irén tartózkodás, Dr. Palya József
nem, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác tartózkodás, Várfi András tartózkodás.]

A szavazás eredményére figyelemmel a polgármester az előterjesztett határozati javaslat I. pontjáról
kérte a képviselők döntését, amely szerint a település hulladékszállítás igénybevételéről szóló
tájékoztatót elfogadják.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal 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, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
506/2008. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a település hulladékszállítás igénybevételéről szóló
tájékoztatót elfogadja
Határidő: azonnal
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Ezt követően a polgármester a határozati javaslat II. pontját tett fel szavazásra, melyben utasítják a
Gyomaközszolg Kft ügyvezetőjét a költségszámítás elvégzésére, melynek ismeretében határozza meg
az önkormányzat a hulladékgazdálkodás 2009. évi önkormányzati díjkompenzációjának nagyságát
A képviselő-testület 13 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László tartózkodás, Béres János igen, Czibulka György 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, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
507/2008. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a Gyomaközszolg Kft ügyvezetőjét,
végezzen költségszámítást, melynek alapján reálisabban látható a hulladékszállítás 2009. évi
költsége. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a költségszámítás ismeretében határozza
meg a hulladékgazdálkodás 2009. évi önkormányzati díjkompenzációjának nagyságát
A vállalkozói szemétszállítási szerződéseket felül kell vizsgálni, és a 2009. januári Képviselőtestületi ülésre javaslatot kell tenni a 2009. évi egysége vállalkozó szemétszállítási díjra
vonatkozóan.
Határidő: 2009. január 10.
Felelős: Várfi András polgármester
Végezetül Várfi András polgármester a többségi bizottság által javasolt a rendelet-tervezet
mellékletében szereplő „B” változatról (80 literes kuka 170 Ft, 110-120 literes 230 Ft, 240 literes kuka
ürítési díja 340 Ft alapdíj nélkül) kérte a képviselők döntését.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazásra van szükség.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 4 tartózkodás mellett megalkotta: [Babos
László tartózkodás, Béres János igen, Czibulka György 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 nem, Szabó
Balázsné tartózkodás, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
55/2008. (XII. 22.) Gye. Kt. rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
44/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény (továbbiakban: Hgt.) 21. § (1) bekezdésében, 23. §, és a 24. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes
szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet)
rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja:
1. § A 44/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2. § E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a 26/2008. (VI. 30.) Gye. Kt. rendelet
hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2008. december
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
Jegyző
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E rendelet 2008. december hó 22. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2008. december 22.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
Melléklet a 55/2008. (XII.22.) Gye. Kt. rendelethez

Közszolgáltatási díj 2009. január 1-től
Edényzet típusa
80 literes
110, 120 literes
240 literes

Közszolgáltatási díj (Ft/ürítés)
170
230
340

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
5. Napirendi pont
Autóbuszjárat beindításának igénye
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a település Nagylaposi részen lakók
igényelték, hogy hetente két alkalommal legyen buszjárat Nagylaposról Gyomaendrőd belterületére.
11 és 12 óra között szeretnének egy járatot, ami a gyomai és endrődi településrészről kivinné az
utasokat Nagylaposra. Egy hónapra próbajárat indulna.
Jászapáti Ludmilla a Mobilbusz Kft. tulajdonosa hozzászólásában elmondta a próbajárat költségeit
vállalja a Kft. Amennyiben a próbajárat után a képviselő-testület úgy dönt, hogy a járatot
menetrendszerűen beindítja, akkor kéri a díja megállapítását szintén felülvizsgálni.
Gellai Józsefné képviselő asszony kérte a nagylaposi lakosok értesítését a próbajárat indításáról, mert
korábban kísérleti járat a tájékoztatás hiányában nem volt eredményes. Nagyon reméli, hogy a
nagylaposi lakosokat értesíteni fogják a próbajárat indításáról. A kezdeményezést megköszönte. A
tájékoztatást a képviselők részéről is kérte.
Várfi András polgármester elmondta, a Mobilbusz Kft. igen sokat tesz a helyi közlekedésért, nem
várható el a Kft-től, hogy a kiértesítést is ők tegyék meg. A lakosok tájékoztatását a Polgármesteri
Hivatal végzi el. Megköszönte a cégnek a próbajárat indítását, amennyiben sikeres lesz, úgy az
önkormányzat döntésének megfelelően a költségeket is rendezik. A próbajárat 2009. január 5-én indul
a határozati javaslatnak megfelelően, mely kiegészül a Nagylapos lakosságának, lakóingatlanonkénti
kiértesítésével
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal 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, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
508/2008. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd város Képviselő-testülete helyi járatú autóbusz közlekedés próbajáratot indít
Nagylapos településrészre a kihasználtság felmérésére, egy hónapos időtartamra 2009. január
5. napján kezdődő héttől számítva.
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A képviselő-testület kéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy próbajáratról értesítse a nagylaposi
lakosságot lakóingatlanonként.
Határidő: 2009. február 5.
Felelős: Várfi András polgármester
6. Napirendi pont
Menetrend szerinti helyi járatú autóbusz menetrendje
Várfi András polgármester a napirendi pontról tájékoztatóul elmondta, a MÁV Zrt. 2008. december
15. napjával módosította a menetrendjét. A helyi járatú autóbusz közlekedést végző szolgáltató az új
vasúti menetrend módosítást figyelembe véve kidolgozta a helyi járat menetrendjét.
Megkérdezte van-e kérdés az előterjesztéshez.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a menetrendváltozásról szóló határozati
javaslatról.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 nem szavazattal 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 nem, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
509/2008. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Mobilbusz Közlekedési Kft által kidolgozott
autóbusz menetrendet jóváhagyja.
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
Tájékoztatás az Önkormányzati vagyonbiztosításról
Várfi András polgármester az előterjesztés ismertetésére felkérte Dr. Csorba Csaba jegyző urat.
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatásul elmondta, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának és
intézményeinek tulajdonában lévő vagyontárgyak biztosítása rövid időn belül lejár. Korábban az
Önkormányzat egy alkusz céget kért fel a biztosítás felülvizsgálatára és a tárgyalások lefolytatására.
Az alkusz cég megkérte az ajánlatokat, kiválasztotta a legkedvezőbb ajánlatot, erről az
Önkormányzatnak javaslatot tett. Az EURO-SALES Biztosítási Alkusz Kft. által megjelölt
legkedvezőbb díjfizetést ajánló, a legmegfelelőbb biztosítási formát megjelölő és a legoptimálisabb
díj-feltétel arányt egyesítő biztosítási ajánlatot a Generali Providencia Biztosító Zrt. adta. Az alkusz
cég a tevékenységéért díjazást nem kérhet.
Az önkormányzati vagyon értéke emelkedett, így 3.450.333.000 Ft biztosításáról van szó, melyben
szerepelnek a szerződés keretén belül hasznosított vagyontárgyak is. Klasszikus vagyonbiztosítás,
mely az oktatási és egyéb intézmények esetében jelentősebb az üvegbiztosítás, a számítógépek,
általános felelősségbiztosítás, valamint a munkáltatói felelősség. A biztosítás értéke növekedett, de a
biztosítandó vagyon köre is változott. Természeti károk és a vandalizmus elleni biztosítás is fontos.
Hunya László az EURO-SALES Biztosítási Alkusz Kft. képviselőjeként elmondta, a biztosítás
összege valójában kevesebb lett. A felvetődő kérdésekre szívesen válaszol.
Várfi András polgármester úgy ítélte meg, szerencsés dolog alkusz cégnek kiadni ezt a
tevékenységet. Megkérdezte van-e az előterjesztéshez észrevétel, kérdés.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozatról való szavazásra.
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A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal 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, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
510/2008. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Gyomaendrőd Város
Önkormányzat és intézményeinek tulajdonába levő vagyontárgyak biztosítására 2009. január
1.-től kezdődően az EURO-SALES Biztosítási Alkusz Kft által lefolytatott biztosítási
ajánlatkérése alapján a Generali Providencia Biztosító Zrt.-vel köti meg a vagyonbiztosítási
szerződését.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
8. Napirendi pont
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei 1-11. havi finanszírozási
helyzetéről
Várfi András polgármester a véleményező Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét megkérte a
tájékoztatásra.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, az önkormányzati intézmények, a Polgármesteri Hivatal, a
hozzá tartozó intézmények nagyjából időarányosan teljesítették a pénzeszközök felhasználását illetve a
hozzá kapcsolódó bevételeket. A 2008. évi pénzügyi gazdálkodásban várhatóan nem lesz probléma.
Nehezebb a hátralévő időszakban azon pályázatok előfinanszírozása melyeket később kap meg az
önkormányzat. Az önálló intézmények beszámolójából is kitűnik, hogy jól gazdálkodtak 2008. évben,
pénzügyi probléma nem várható.
A bizottság nevében javasolta az előterjesztés elfogadását.
Várfi András polgármester a témához hozzáfűzte, hogy a kötvényből nem történt felhasználás,
valamint hitelt sem kellett felvenni, melynek nagy jelentősége van. Több fórumon elhangzik, hogy
amely önkormányzat nem bocsátott ki kötvényt, az az elkövetkező években nehezen fog pályázathoz
jutni, mert a saját erőt nem tudja megfinanszírozni. Önkormányzatunk ebből a szempontból jó
helyzetben van.
A közeljövőben a helyi legjelentősebb adófizető vállalkozókkal egy évzáró megbeszélést tervez,
melyet követően jövő év első félévében a vállalkozók legnagyobb rétegével – kis- és középvállalkozók
– közös megbeszélésre kerülne sor. Az ő véleményük is fontos abban, hogy olyan beruházásokat kell
végbevinni melyek előbbre viszik a várost. Kezdjük meg a kilábalást a válságból, ehhez a képviselőtestületnek együtt kell működni a vállalkozókkal.
Megkérdezte van-e hozzászólás az előterjesztéshez. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a
napirendhez tartozó első határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület tagjai a beszámolóról szóló tájékoztatót 14 igen szavazattal elfogadták 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, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki
László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
511/2008. (XII. 18.) Gye. Kt. Határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat
intézményei I-XI. havi gazdálkodásáról készített tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal

713

Várfi András polgármester a következőekben a második határozati javaslatot ismertette, miszerint a
Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek adott kölcsön átminősítéséről szólt. A Kft-nek a Képviselő-testület 6
millió forint összegű tulajdonosi kölcsönt adott, melyet 2009-2010. évi eredménytartalékának terhére
osztalékot köteles fizetni a 6 millió Ft erejéig a tulajdonos önkormányzat részére. Nem cél a Kft.
megszűnése, ezért olyan pénzügyi, gazdálkodási kérdéseket kell megtenni, mely lehetővé teszi a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. további fennmaradását, stabil helyzetét. Felolvasta a határozati javaslatot.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 1 egy nem 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, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László
nem, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
512/2008. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek a 290/2008. (VII.
7.) Gye. Kt. határozat alapján nyújtott 6 millió Ft összegű tulajdonosi kölcsönt átminősíti
működési célú pénzeszköz átadássá azzal a feltétellel, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. a
2009. évi és a 2010. évi eredménytartalékának terhére osztalékot köteles fizetni - a 6 millió Ft
összeg erejéig - a tulajdonos önkormányzat részére.
Határidő: azonnal
Határidő az osztalékfizetésre: a tárgyévet követő május 31.
Felelős: Várfi András polgármester, Egeresi András ügyvezető igazgató
9. Napirendi pont
A Gyomaközszolg Kft. részére nyújtott tulajdonosi kölcsön rendezése
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta a Gyomaközszolg Kft., mely a települési
hulladékszállítást végzi, likviditási problémájának megoldására 13.000.000 Ft, majd 4.641.000 Ft
összegben tulajdonosi kölcsönt kért és kapott az önkormányzattól. Az önkormányzat a települési
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet
értelmében köteles a lakosság által megfizetett szemétszállítási díj és a ténylegesen felmerült költség
közti különbözetet díjkompenzáció formájában megtéríteni a közszolgáltató felé. Ez az összeg bruttó
11.400.000 Ft. A szükséges díjkompenzáció kifizetését követően a Gyomaközszolg Kft. rendezi az
önkormányzat felé a július hónapban megítélt 13.000.000 Ft összegű tulajdonosi kölcsönét. A
fennmaradó rész visszafizetési határideje: 2009. november 10.
Putnoki László képviselő megjegyezte, hogy előző évben a Kft. olyan sikeres volt, hogy az
ügyvezetőjét is nyugdíjazni lehetett előrehozott nyugdíjjal. Most pedig likviditási gondokkal küzd,
mellyel nem ért egyet.
Várfi András polgármester válaszában elmondta, mindegyik előterjesztés esetén hangsúlyozta melyik
Kft-ről van szó. Az ügyvezető azonos, de a két cég nem. A feltett kérdés a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
esetén lett volna jogos. A Gyomaközszolg Kft. a helyi hulladékszállításra létrehozott cég.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felolvasta a határozati javaslatot, melyet
elfogadásra javasolt a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett 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, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László tartózkodás, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
513/2008. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.)
Kormányrendeletben rögzítetteknek megfelelően a lakosság által megfizetett szemétszállítási
díj és a ténylegesen felmerült költség közti különbözetet díjkompenzáció formájában a
közszolgáltató felé megtéríti, melynek bruttó összege 11.400.000 Ft. A díjkompenzáció
összegének megfizetését követően a Gyomaközszolg Kft. - kölcsönszerződésben vállalt
kötelezettségének megfelelően - az önkormányzat részére visszafizeti a 13.000.000 Ft összegű
tulajdonosi kölcsönt. A fennmaradó 4.641.000 Ft összegű tulajdonosi kölcsön
visszafizetésének határideje: 2009. november 10. napja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
10. Napirendi pont
Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatokat ellátók és végzők szolgáltatást
végzők áremelési kérelme
Várfi András polgármester felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Vass Ignác bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a szerződéses és megállapodás alapján
önkormányzati feladatokat ellátó intézmények megtették 2009. évben alkalmazandó díjtételekre
vonatkozó áremelési kérelmüket. A kért áremelés átlagosan 4.5 %, kivéve a Varga Lajos városi
Sportcsarnokot üzemeltető Gyoma-Gyöngye Kft, aki a 2008 évhez képest közel 29 %-os emelést
kérne. A Pénzügyi bizottság ezt nem támogatta, mivel a bérleti szerződésben is úgy szerepel, hogy a
következő év díjtételei az inflációs mértékkel emelhetőek.
A határozati javaslatban egységesen 4.5 %-os emeléssel szerepelnek a díjtételek valamennyi
intézményre vonatkozóan. Javasolta a képviselő-testületnek annak elfogadását.
Várfi András polgármester támogatta a bizottság javaslatát, hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal 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, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
514/2008. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Katona József Művelődési Ház bérleti díj emelését
az alábbi összegekkel fogadja el 2009. január 1-jétől:
Kisterem
Fűtés nélkül
Fűtéssel

2009.
900 Ft/óra
1.300 Ft/óra

Fűtés nélkül
Fűtéssel
első óra
további órák

1.750 Ft/óra
5.600 Ft/óra
3.550 Ft/óra

Nagyterem

Szombat, vasárnap, ünnepnapi pótlék (ügyelet, fűtés, takarítás többlet munkabére)
730 Ft/óra
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Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
II.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Déryné Közösségi Ház térítési díj emelését az
alábbi összegekkel fogadja el 2009. január 1-jével:
2009.
680 Ft/óra
3.920 Ft/óra

Rendszeresen működő csoportok
Hétvégén működő csoportok
Rendszeresen működő szerv., pártok, alap., egyházak és más int.
hétköznap
Rendszeresen műk.szerv., pártok, alap., egy., és más int.hétvégén
Tanfolyamok
Tanfolyamok hétvégén
Családi rendezvények hétköznap
Családi rendezvények hétvégén
Kereskedelmi tev.
Asztal bérbeadása
Szék bérbeadása
Fénymásolás
Telefondíj
Helyben
Körzeten belül
Körzeten kívül
Mobil

870 Ft/óra
2.250 Ft/óra
1.120 Ft/óra
1.920 Ft/óra
1.910 Ft/óra
2.390 Ft/óra
3.350 Ft/óra
320 Ft/db
125 Ft/db
25 Ft/oldal
25 Ft/perc
50 Ft/perc
70 Ft/perc
125 Ft/perc

Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
III.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Varga Lajos Városi Sportcsarnok bérleti díjait
2009. január 1-jétől - az infláció mértékének megfelelő - alábbi összegekkel fogadja el:
2009.
2.200 Ft/óra
2.930 Ft/óra
3.660 Ft/óra

Testnevelési és diáksport órák
Tömegsport órák
Általános óradíj

Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
IV.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. évre a Tájház 2008. évi szolgáltatási díjait
fogadja el.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
V.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. évre a Határ Győző Városi Könyvtár
szolgáltatási díjait az alábbi értékekkel fogadja el.
Regisztráció
Beiratkozás
Nem hagyományos típ. dok. helyben használata, kölcsönzése
Fénymásolás fekete-fehér
A/4 1 oldalas
A/4 2 oldalas
A/3 1 oldalas
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2009.
Díjfizetés nélkül
Díjfizetés nélkül
200 Ft/db
15 Ft/oldal
30 Ft/oldal
30 Ft/oldal

Nyomtatás fekete-fehér
szöveg és kép
Nyomtatás színes szöveg
Nyomtatás színes kép

A/3 2 oldalas

60 Ft/oldal

A/4
A/4
A/4 1 oldal
A/4/2
A/4/4

20 Ft/oldal
50 Ft/oldal
400 Ft/oldal
200 Ft/oldal
100 Ft/oldal

Életrajz színes fotóval,
fekete-fehér szöveggel
Fax A/4 (oldalanként)
Internet és szgép haszn. Napi
egy alkalommal 30 percig
Internet és szgép használat
Legkevesebb haszn.idő 30
perc

50 Ft/oldal
300 Ft/lap
Ingyenes
200 Ft/óra
100 Ft

Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
11. Napirendi pont
Liget Fürdő Kft. támogatási kérelme
Várfi András polgármester Vass Ignác bizottság elnököt kérte fel a napirendi pont rövid
ismertetésére.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, 2008 évre 49 millió Ft önkormányzati támogatást kapott a
fürdő, melyen felül további 2.6 millió Ft többlettámogatást kérne. A Pénzügyi Bizottság állásfoglalása
szerint, mivel nem látják biztosítékát annak, hogy ezt a 2.6 millió Ft többlettámogatást a Fürdő meg
tudja fizetni, ezért azt a megoldást támogatták, hogy működési célú pénzeszköz átadás címén kapja
meg a kért összeget. A támogatás forrásaként a 2008 évi többlet adóbevételt javasolták kijelölni.
A jövőre vonatkozóan célszerűnek tartanák, hogy az önkormányzat felülvizsgálja a saját tulajdonú
Kft-nek a gazdálkodását, ugyanis napjainkra az a helyzet állt elő, hogy az önkormányzat intézményei
megfelelően gazdálkodnak a rendelkezésükre álló pénzösszegből, míg a Kft-k sorra jönnek a
többlettámogatási igényekkel. Véleménye szerint ennek inkább fordítva kellene működni, egy
gazdálkodó szervezetnek kellene inkább stabilan, támogatás nélkül működni.
A bizottság nevében javasolta a határozati javaslat 1. pontjának támogatását.
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nél belső
ellenőrzés történt, melynek eredményéről későbbiekben kap tájékoztatást a testület. Ugyan ezt a Liget
Fürdőnél is megtehetik, mivel a Felügyelő Bizottság csak nagyon szűk adatokból tud tájékozódni,
dönteni. A testületnek is felelőssége, hogy mélyebben megismerje ezen Kft-k gazdálkodását.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselő-testületet döntsenek a bizottság által javasolt 1. sz.
határozati javaslatról, miszerint a Liget Fürdő Kft. működéséhez 2.6 millió Ft működési támogatást
biztosítanak, melynek fedezete a 2008. évi többlet adóbevétel.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett a javaslatot
támogatta, és az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai
Józsefné tartózkodás, Hangya Lajosné igen, Illés János tartózkodás, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén
igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László nem, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
515/2008. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Liget Fürdő Kft. részére a már megítélt 49.000 E Ft
összegű önkormányzati támogatáson felül plusz 2.600 E Ft összegű működési támogatást
biztosít.
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A többlet önkormányzati támogatás forrásaként a 2008. évi többlet adóbevételt jelöli ki.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a következő rendelet
módosítás alkalmával a 2.600 E Ft összegű többlet támogatás kerüljön beépítésre a város
2008. évi költségvetési rendeletébe.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
/ Izsó Csaba képviselő távozott az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 13 fő./
12. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Közművelődési Koncepciója elfogadása
Várfi András polgármester elmondta, az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta, a
határozati javaslat szerint javasolták a képviselő-testületnek elfogadásra.
Felkérte Szabó Balázsnét az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
elnökét néhány szóban ismertesse az előterjesztést.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a 2008-ig szóló önkormányzati közművelődési koncepció
átdolgozása megtörtént és 2013-ig megfogalmazásra került, hogy az önkormányzat mit vár el a
közművelődési feladatellátását valamint a saját kötelezően illetve önként feladatait illetően. A
munkaanyagot a képviselő-testület továbbtárgyalásra javasolta, melyet véleményezésre megküldtek a
közművelődésben résztvevő szervezeteknek, intézményeknek, a Közművelődési Tanácsnak. E
szervezetek által tett vélemények, javaslatok alapján a munkaanyag átdolgozásra került és
jóváhagyásra előterjesztésre került jelen testületi ülésre. Megítélése szerint ez a koncepció
Gyomaendrőd kulturális életében egy nagymértékű előrelépést fog jelenteni az elkövetkező időben.
Javasolta a képviselő-testületnek a koncepció jóváhagyását.
Várfi András polgármester elmondta, az önkormányzatnak szüksége van bizonyos koncepciókra,
viszont mindegyik annyit ér, amennyit megvalósít belőle. A városban igen élénk a kulturális élet,
polgármesterként számtalan meghívót kap különböző kulturális rendezvényekre. Véleménye szerint ez
koncepció kellően meg lett vitatva, és jelen ülésen is meg van erre a lehetőség.
Megkérdezte a jelenlévőket van e kérdés, vélemény.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket hagyják jóvá a város közművelődési koncepcióját a
2008-2013 időtartamra.
A képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
516/2008. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaendrőd Város Közművelődési
Koncepcióját a 2008-2013 időtartamra.
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
A Határ Győző Városi Könyvtár és a Német Kisebbségi Önkormányzat Együttműködési
Megállapodásának jóváhagyása
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsné bizottság elnököt röviden ismertesse az
előterjesztés lényegét.
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Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat az általa fenntartott intézményeken
keresztül is segíteni kívánja a Német Kisebbségi Önkormányzatot a céljainak elérése érdekében. A
könyvtár és a kisebbségi önkormányzat között létre jövő megállapodásban a könyvtár vállalja, hogy
elkülönített helyet biztosít a német nyelvű folyóiratok, könyvek, szakmai lapok számára, így a
kisebbségi önkormányzat mindenki számára hozzáférhetővé teszi, akit ez érdekel. A kisebbségi
önkormányzat pedig vállalja, hogy ezeket a könyveket, folyóiratokat beszerzi és a könyvtár
rendelkezésére bocsátja, valamint német kisebbségi bemutató programokat szervez és gondoskodik
róla, hogy arról a német kisebbség és a lakosság megfelelő időben értesüljön. A felek vállalják
továbbá, hogy az együttműködés eredményességét minden év december 30-ig megvitatják és értékelik.
Javasolta a képviselőknek az együttműködési megállapodás jóváhagyását az előterjesztés szerint.
Hozzászólás, kérdés a témával kapcsolatban nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 13 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné
igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki
László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
517/2008. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Határ Győző
Városi Könyvtár és a Német Kisebbségi Önkormányzat által megkötendő Együttműködési
Megállapodást.
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
Könyvtári szolgáltatások és a tanulást elősegítő tevékenységek fejlesztése a könyvtárhasználók
igényeinek hatékonyabb kielégítésére Békés megyében
Várfi András polgármester felkérte Dinyáné Bánfi Ibolyát a könyvtár vezetőjét néhány szóban
ismertesse az előterjesztés lényegét.
Dinyáné Bánfi Ibolya elmondta, a fenti tárgyban megjelölt című pályázati felhívásra a megyei
könyvtár, mint főpályázó nyújtana be pályázatot, melyben a gyomai könyvtár, mint konzorciumi tag
venne részt. A pályázat elnyerése esetén javul az egyes könyvtárak helyi és térségi igényeket kielégítő
szolgáltatásainak minősége és hatékonysága. Széles lakossági rétegek bevonódnak az olvasási és
digitális kompetenciákat támogató programokba, ezáltal javul munkaerő-piaci helyzetük. Otthonról is
elérhető web-alapú szolgáltatások kialakításával a lakosság - különösen az iskoláskorú - műveltségi
szintje javul. A pályázatban részt vevő települések felnőtt lakosságán kívül a megye valamennyi
oktatási intézményének tanulói és tanárai emelt szintű könyvtári szolgáltatáshoz jutnak saját
intézményeikben, a könyvtári szolgáltatások jelentős mértékben javulnak.
Várfi András polgármester kiegészítésként elmondta még, hogy projekt költségvetése 100 millió Ft,
melynek támogatása 100 %-os, saját erő biztosítása nem szükséges. Javasolta a képviselőknek
támogassák a pályázat benyújtását a határozati javaslatban foglaltak szerint.
A képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
518/2008. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a Határ Győző Városi Könyvtár a
Békés Megyei Tudásház és Könyvtár konzorciumi partnereként pályázat benyújtásában
vegyen részt a TÁMOP-3.2.4/08/01 „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem
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formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c.
pályázati felhívásban, „Könyvtári szolgáltatások és a tanulást elősegítő tevékenységek
fejlesztése a könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítésére Békés megyében”
címmel.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja a projekt eredményeinek és nyertes pályázat
esetén az abból fakadó, rá eső kötelezettségeknek a fenntartását a megvalósítástól számított 5
éves fenntartási időszak alatt.
Határidő: 2009. január 12.
Felelős: Várfi András polgármester
15. Napirendi pont
Határ Győző sírjának gondozása
Szabó Balázsné bizottsági elnök ismertette az előterjesztést, miszerint a Határ Győző Városi
Könyvtár vezetője az intézmény nevében felajánlást tett, amelyben vállalta, hogy évi
rendszerességgel felkeresik Határ Győzőnek a budapesti Farkasréti temetőben lévő sírját és
elvégzik a sír körüli gondozási munkákat, valamint a város nevében kinyilvánítják kegyeletüket és
megemlékeznek a város szülöttéről, az intézmény névadójáról. A felmerülő költségeket saját
költségvetésén belül vállalja, a gondozási munkát a könyvtárosok végzik el.
Várfi András polgármester egyetértett a kezdeményezéssel, egy olyan példaadódó cselekedetről van
szó, melyről a városban működő civilszervezetek is példát vehetnének.
Javasolta a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
519/2008. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Határ Győző
Városi Könyvtár felajánlását, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata megbízásából évi
rendszerességgel felkeresik Határ Győzőnek a budapesti Farkasréti temetőben lévő (60/81-73.) sírját és elvégzik a sír körüli gondozási munkákat, valamint a város nevében
kinyilvánítják kegyeletüket és megemlékeznek a város szülöttéről, az intézmény
névadójáról.
A sírgondozással és kegyeletnyilvánítással kapcsolatos költségeket az intézmény
működési költségvetéséből kell kigazdálkodni.
Határidő: azonnal
16. Napirendi pont
A Katona József Művelődési Központ működtetése
Szabó Balázsné bizottsági elnök előljáróban elmondta, Megyeriné Csapó Ildikóval a művelődési ház
működtetésére kötött közművelődési megállapodás 2009. január 31-ig szól. Jelen ülésen a művelődési
ház továbbműködtetéséről kell döntést hozni. A bizottsági ülésen arra az álláspontra jutottak, hogy
amennyiben a testület is jónak látja, nem írnak ki pályázatot a vállalkozásban történő üzemeltetésre,
hanem költségvetési intézményként üzemeltetnék 2009. február 1-től, a működtetés feltételeit pedig a
2009. januári ülésén határoznák meg. Az intézmény kihasználtságának növelése érdekében a
művelődési ház és a városi könyvtár egy egységbe kerülne összevonásra, de a feladatok ellátása
továbbra is külön feladatként szerepelne. A döntés meghozatalát indokolja az is, hogy a Könyvtár
jelenlegi épületén is szükséges a közeljövőben elvégezni felújításokat, korszerűsítéseket melyeket, ha
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egy helyen végeznének el gazdaságilag kifizetődőbb lenne. A művelődési háznak meg kell találni azt a
működési formát, ami továbbra is biztosítja valamennyi eddig ott működő civil szervezetnek,
együttesnek a további működési lehetőséget.
A bizottság nevében kérte a képviselőket fogadják el az előterjesztett határozati javaslatot.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke el tudta képzelni a két intézmény összevonását,
bár a könyvtár utcai részbe történő átköltöztetése nem lenne szerencsés, mivel a mai kor
követelményeinek egy tágas, világos könyvtár felel meg. Ha ezt az elképzelést meg akarjuk valósítani,
erre anyagilag is áldozni kell. Az utcai részt a hátsó résszel össze kell építeni, egy nagyobb beruházást
kell végezni, ami nyilván több tízmillió forintba fog kerülni. Ugyanakkor, ha a könyvtár épületével
nem számolnak, úgy azt értékesíteni kell, különböző civilszervezetek háza stb. célú hasznosítása nem
lenne célszerű.
Összességében nagyon át kell gondolni az intézmény működtetésének feltételeit, és arra kell törekedni,
hogy egy szép városi könyvtár legyen mind a gyomai, mind az endrődi településrészen.
Szabó Balázsné bizottsági elnök kiegészítésként elmondta, a könyvtár vezetőjével együtt alaposán
átbeszélték a lehetőségeket. Természetesen átalakítással, bővítéssel és felújítással kerülne át a
könyvtár az utcai részbe, egy világos a XX. századnak megfelelő intézmény jönne létre.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, ezzel az új könyvtári felállással lehetővé válna, hogy
mindkét városrészen működne egy könyvtár. A tervek megvalósításához természetesen forrást kell
biztosítani. Egyetértett azzal, hogy a jelenlegi könyvtár épület további fenntartása jelen gazdasági
helyzetben nem engedhető meg, azt értékesíteni kell.
Jelen ülésen arról kell dönteni a képviselőknek, hogy nem írnak ki pályázatot a művelődési ház
vállalkozásba történő üzemeltetésére, ugyanakkor a további működtetést illetően törekedni kell arra,
hogy egy minél jobb ötlet kerüljön megvalósításra.
Felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné
igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
520/2008. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ír ki pályázatot a Katona
József Művelődési Központ – Gyomaendrőd, Kossuth út 9. sz.- vállalkozásban történő
üzemeltetésére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Katona József Művelődési
Központ intézményét költségvetési intézményként működtetné 2009. február 1-től, az
intézmény működtetésének feltételeit a 2009. januári Képviselő-testületi ülésen határozza
meg.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
Pályázati kiírás a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatói állására
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsné bizottság elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, az intézmény igazgatójának, Fülöp Istvánnénak vezetői
megbízása 2009. augusztus 15-én lejár. Mivel a pályázati eljárás lefolytatása több hónapot vesz
igénybe és a tanév befejezése előtt a pályázati eljárást le kell folytatni, ezért a pályázati kiírásról már
most határozni kell a képviselő-testületnek.
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A pályázat formai követelményeit és a határidőket a vonatkozó hatályos jogszabály határozza meg. A
pályázat elbírálása és a véleményezési eljárás legkésőbb 2009. június 30. napjával meg kell, hogy
történjen.
Kérdés, észrevétel hiányában a polgármester felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné
igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
521/2008. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda igazgatói állására. A megbízás öt tanévre szól 2009. augusztus 16.-tól, 2014.
augusztus 15.-ig.
A megbízás feltételeit az iskolai végzettség és szakmai gyakorlat vonatkozásában a többször
módosított 1993. évi LXXIX törvény a Közoktatásról 17. 18. §-ban foglaltaknak megfelelően
határozza meg.
Vezetői pótlék: a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 300 %-a.
A pályázatnak tartalmazni kell:
 iskolai végzettséget igazoló hiteles oklevél másolatot,
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 a pályázó szakmai életrajzát,
 az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
 a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történő megjelenést követő 30
nap. A pályázat elbírálása a véleményezési eljárásra szolgáló harminc nap leteltét követő
Képviselő-testületi ülés, de legkésőbb 2009. június 30. A pályázatot Gyomaendrőd Város
Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. címre kérjük eljuttatni.
A Képviselő-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy a pályázati kiírást tegye közzé az
Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában.
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása
Várfi András polgármester elmondta, az előterjesztés a bizottságok által nem került véleményezésre,
annak soron kívüli beterjesztését engedélyezte.
Durst Konrád László gondviselője – Szántai Ildikó - és osztályfőnöke - Balla Károlyné – felkeresték
és elmondták, hogy lehetőség lenne, hogy a gyermek az Arany János Tehetséggondozó Programban
vegyen részt. Ehhez azonban szükséges az önkormányzat támogatása. Az Arany János
Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges
gyermekek olyan gimnáziumokban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek tovább, amelyek célul
tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.
A maga részéről javasolta, hogy a jelenlegi ösztöndíjrendszerhez hasonlóan, havi 8.000 Ft összeggel
támogassák a diákot, amennyiben az sikeres felvételit nyer a következő tanévre a mezőberényi Petőfi
Sándor Gimnáziumba.
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Hangya Lajosné bizottsági elnök egyetértett azzal, hogy nevezett diák támogatásban részesüljön,
viszont jövőre célszerű lenne az önkormányzatnak is kiírni egy ilyen pályázatot, mert sok hasonló
tehetséges gyermek van, akiket szintén támogatni kellene.
Jakus Imre képviselő bejelentette személyes érintettségét, kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Várfi András polgármester figyelemmel a bejelentésre felkérte a képviselőket döntsenek a képviselő
kizárásáról. Felhívta a figyelmet, hogy a döntés meghozatalához minősített többségű szavazatra van
szükség.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre nem
szavazott, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen,
Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
522/2008. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Jakus Imre képviselőt kizárja az Arany János
Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása tárgyú előterjesztés
döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a
határozati javaslatról, miszerint támogatják Durst Konrád László - szül.i.: 1993. 07.12., Mezőtúr,
anyjan.: Szántai Ildikó, lakcíme: Gyomaendrőd, Öregszőlő, Diófa út 16. sz. –nevű tanulónak az Arany
János Tehetséggondozó Programban való részvételét, szeptembertől júniusig, havi 8.000 Ft összegben.
A támogatás abban az esetben kerül kifizetésre, ha a tanuló a 2009/2010-es tanévre, a mezőberényi
Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégiumba sikeres felvételit nyer, és azt igazolja a megfelelő felvételi
lap másolatával.
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné
igen, Illés János igen, Jakus Imre nem szavazott, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
523/2008. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Durst Konrád László - szül.i.:
1993. 07.12., Mezőtúr, anyjan.: Szántai Ildikó, lakcíme: Gyomaendrőd, Öregszőlő, Diófa út
16. sz. –nevű tanulónak támogatja az Arany János Tehetséggondozó Programban való
részvételét, szeptembertől júniusig, havi 8.000 Ft összegben. A támogatás abban az esetben
kerül kifizetésre, ha a tanuló a 2009/2010-es tanévre, a mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium
és Kollégiumba sikeres felvételit nyer, és azt igazolja a megfelelő felvételi lap másolatával.
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
A polgármesteri hivatal 2009 évi irodaszer ellátására benyújtott ajánlatok elbírálása
Várfi András polgármester felkérte Vass Ignácot a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnökét röviden
ismertesse az előterjesztést.
Vass Ignác elmondta, a Polgármesteri Hivatal a helyi versenyeztetési szabályzatnak megfelelően
minden évben ajánlatot kér a helyi kereskedőktől irodaszer beszerzéshez.
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Az ajánlati felhívásra három ajánlat érkezett, - „Color Shop” Papírbolt a Mágus – Comp és Szilágyi
Sándorné részéről. A három ajánlatból Szilágyi Sándorné ajánlata érvénytelen volt, mivel nem
tartalmazta a pályázati felhívásban megjelölt pénzügyi, gazdasági valamint műszaki alkalmasságának
feltételeit igazoló dokumentumokat.
Az érvényes ajánlatokról a bíráló bizottság döntött az alábbiak szerint:
Az A/4, A/3 másolópapír, laporelló valamint a különféle író – és irodaszer ellátására a „Color Shop”
Papírbolttal, míg a nyomtató, fax és fénymásoló tonerek ellátására a Mágus – Comp-pal javasolják a
szerződés megkötését.
A bíráló bizottság javaslatával a Pénzügyi és Gazdasági bizottság egyetértett.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslat
elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné
igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
524/2008. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2009 évi nyomtató, fénymásoló kellékanyagok, és
egyéb irodaszerek pályázati eljárásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete bíráló bizottsága döntése alapján Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatala a 2009 évi irodaszer ellátására a különböző kategóriákban az alábbi
szállítókkal köt szerződést:
1. A/4, A/3 másolópapír, laporelló: „Color Shop” Papírbolt, 5500 Gyomaendrőd, Petőfi u. 4.,
2. Különféle író – és irodaszer: „Color Shop” Papírbolt, 5500 Gyomaendrőd, Petőfi u. 4.,
3. Nyomtató, fax és fénymásoló tonerek: Mágus - Comp, 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
Határidő: 2008. december 28.
Felelős: Várfi András polgármester
20. Napirendi pont
A vásár-, piacrendezési, illetve mérlegelési tevékenység tartós bérbeadás útján történő
üzemeltetésére benyújtott pályázatok elbírálása
Várfi András polgármester felhívta a képviselők figyelmét a piac jelenlegi üzemeltetője Kolohné
Pelyva Edit által írt levélre, mely az ülés megkezdése előtt került kiosztásra. Felkérte Dr. Csorba
Csaba jegyzőt röviden foglalja össze a pályázati eljárást, adjon számot az eljárás sikertelenségéről.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, az önkormányzat nyílt pályázatot hirdetett a vásár, piac és
mérlegelési tevékenység tartós bérlet útján történő üzemeltetésére. A határidőre két ajánlat érkezett, Markt-Platz Egyéni Cég és Oskó Sándor egyéni vállalkozó részéről. Az előkészítő bizottság a
pályázatokat több fordulóban átvizsgálta és megállapította, hogy mindkét pályázatban van hiányosság.
Oskó Sándor pályázatában az adóigazolás nem tartalmazta a vám-és pénzügyőrség igazolását, míg a
Markt-Platz Egyéni Cég a vásártéren lévő karám fejlesztésére vonatkozó elképzelése nem volt
egyértelmű, illetve nem volt forintosítható. Ugyanakkor ezen pályázó bérleti díjra vonatkozó ajánlata
kedvezőtlenebb volt. Mindezek alapján az előkészítő bizottságnak az volt a javaslata, hogy a pályázati
eljárást az önkormányzat nyilvánítsa eredménytelennek. Ennek alapján az előkészítés során elkészült
az új pályázati kiírás mellyel kapcsolatban a piac jelenlegi üzemeltetője, Kolohné Pelyva Edit írásos
észrevételt tett, illetve kiegészítő javaslat készült az elbírálás szempontjaihoz, melynek lényege, hogy
a bírálati szempontokhoz súlyszámok vannak hozzárendelve, így az eredmény a bírálati
szempontoknak megfelelően elért eredmények súlyozott átlaga alapján kerül megállapításra.
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Kolohné Pelyva Edit észrevételében azt kifogásolta, hogy eredménytelen pályázati eljárás esetén a
jelenlegi bérlővel meghosszabbítják a bérleti jogviszonyt az eredményes pályázati eljárás lezárásáig.
Ez azt jelentené, hogy téli hónapokban, január –februárban, amikor a tevékenység egyébként is
veszteséges neki kell a piac üzemeltetését ellátni, március 1-től pedig az új pályázat nyertese végezné.
Mindezek alapján azt kéri, hogy az önkormányzat 1 évre hosszabbítsa meg a bérleti jogviszonyt, mert
az I. negyedévre eső bérleti díjat csak az egész év folyamán tudná kigazdálkodni.
Az előkészítés során az az elképzelés fogalmazódott meg, hogy a pályázati eljárás lefolytatásáig a piac
üzemeltetésével a közelmúltban létrehozott Zöldpark Nonprofit kft. kellene megbízni, hiszen ebben az
időszakban a tevékenység a takarítási és esetlegesen helypénzbeszedési feladatokat jelentene. Így az
észrevételezett probléma a pályázati eljárás lefolytatásáig orvosolható lenne. Természetesen az
önkormányzatnak olyan bevételre célszerű törekedni, ami nem csökkenti a tevékenységből származó
korábbi évi bevételeit.
Béres János képviselő meg kívánta jegyezni, hogy február hónapban országos állat-és kirakodó vásár
is van, nem csak takarítási feladatokat kell ellátni ebben a két hónapban.
Dr. Csorba Csaba jegyző véleménye szerint a vásári helypénz beszedés is minden további nélkül
megoldható ezen Kft-vel.
Gellai Józsefné képviselő a tisztánlátás érdekében pontosítani kívánta, miszerint, amennyiben az első
három hónapra a jelenlegi üzemeltető nem tudja vállalni a piac működtetését, úgy nem teljesítik az egy
évre történő bérleti szerződés meghosszabbítására irányuló kérését és január 1-től nem ő fogja végezni
ezt a tevékenységet.
Várfi András polgármester reagálva hangsúlyozta, jelen pályázati eljárás során megállapításra került,
hogy egyik pályázat sem felel meg a kiírás feltételeinek. Ezért új pályázatot kell kiírni, melynek
nyerteséről a képviselő-testület a februári ülésén tud dönteni, így a tevékenység ellátására március 1.
napjától kerülhet sor a nyertes pályázó által. Az eljárás lefolytatásának idejére – 2 hónap – a
véleményező bizottságok javasolták, hogy a jelenlegi üzemeltetővel – Markt –Platz Egyéni céggel hosszabbítsák meg a bérleti szerződést. A cég azonban azt kéri, hogy egy évre történjen a bérleti
szerződés meghosszabbítása, erre azonban bizonyos jogszabályok miatt nincs lehetőség. Ugyanakkor a
cég nem kötelezhető arra, hogy két hónapig veszteségesen végezze ezt a tevékenységet, ezért született
az a javaslat, hogy az első két hónapban nem szednének helypénzt a piacokon, figyelemmel az
ilyenkor szokásos látogatottságára, viszont azt fenntartanák, majd március 1-től az új pályázó
működtetné azt. Ugyan úgy a február havi vásárt is fenntartanák a Zöldpark Kft-vel, gyakorlatilag így
ez a két hónap az önkormányzat üzemeltetésében telne el.
Megkérdezte a képviselőket van e további kérdésük, észrevételük.
Hozzászólás nem volt, így felkérte a képviselőket döntsenek a határozati javaslatról, miszerint a piaci
tevékenység tartós bérbeadás útján történő üzemeltetésére új pályázati kerül kiírásra, a jelenlegi
üzemeltetővel a bérleti jogviszony megszüntetésre kerül 20008. december 31. napjával, és 2009.
január – február hónapban a piac- vásár üzemeltetését az önkormányzat látná el a Zöldpark Nonprofit
Kft-n keresztül, míg március 1. napjától az új pályázó.
A képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett
támogatta, és az alábbi határozatot hozta: Babos László tartózkodás, Béres János tartózkodás, Czibulka György
igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén tartózkodás, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác nem, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
525/2008. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a vásár-, piacrendezési, illetve mérlegelési tevékenység
tartós bérbeadás útján történő üzemeltetésére kiírt pályázati eljárást a benyújtott pályázatok
ismeretében eredménytelennek nyilvánítja.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az alábbi pályázati kiírás alapján 2009. március 1. napjától
tartós időtartamra 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 2009. január 30.-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!
A pályázat elbírálása:
A pályázat nyerteséről Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt a 2009. februári ülésén.
A pályázat előzetes véleményezését és döntés előkészítését a Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
14/2003. (VI.5.) KT. számú rendelet 27. § (1) bekezdésében meghatározott munkacsoport végzi.
A pályázatok bontásáról, valamint a döntés időpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak.
A pályázati feltételek:
1. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete 2009. március 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.
2. 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.
3. A bérleti szerződés időtartama: minimum 5 év,
4. A bérleti díj mértékére a pályázónak kell ajánlatot tennie,
5. 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.
6. 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.
7. Pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata által
kiadott hatályos helyi adókról szóló rendeletben meghatározott adóalanyoktól a piacokon és
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8.
9.
10.
11.

12.

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.
A pályázathoz üzleti tervet kell csatolni, amely a tevékenység gazdaságosságát megalapozza.
A szerződés megkötése a pályázat eredményének kihirdetését követő 8 napon belül,
A nyertes pályázónak vállalnia kell az üzemeltetéséhez szükséges valamennyi szakhatósági
hozzájárulás megszerzését,
A pályázathoz csatolni kell, 30 napnál nem régebbi igazolást, mely szerint a pályázónak nincs
lejárt köztartozása az alábbi szervek felé:
1. Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság,
2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár,
3. Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokság,
4. Adós – és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,
5. Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint annak helyi adóhatósága.
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,
- Vállal e fejlesztést, amennyiben igen akkor az a pályázatban részletes költségevetéssel és műszaki
tartalommal mutassa be.
A pályázatok elbírálása szempontjainak rangsora:
1. A bérleti díj mértéke, súlyszám 50,
2. Fejlesztések vállalása, súlyszám 40,
3. Referenciák, súlyszám 10,
Az eredmény a bírálati szempontoknak megfelelően elért eredmények súlyozott átlaga alapján kerül
megállapításra. A bírálati szempontokra adható pontszám: 1-10. A legjobb ajánlat pontszáma: 10. A
többi ajánlat pontszáma a legjobbhoz viszonyítva, - amely 100 %- kerül arányosan megállapításra. A
nyertes, aki összességében a legtöbb pontszámot éri el.
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 nem hosszabbítja meg a piac jelenlegi bérlőjével, a MarktPlatz Egyéni Céggel a bérleti jogviszonyt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a pályázati eljárás lefolytatásáig a piac fenntartásáról,
különösen a takarítás, szemét elszállítás közmunka program keretében a Zöldpark Nonprofit Kft-n
keresztül, míg a helypénz beszedéséről az idegenforgalmi adó ellenőrök bevonásával gondoskodik.
Határidő: 2009. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
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21. Napirendi pont
Kistelepülésen lakók komplex népegészségügyi szűrésének elősegítésére címmel pályázat
benyújtása
Várfi András polgármester felkérte Keresztesné Jáksó Évát a Humánpolitikai osztály vezetőjét
röviden ismertesse az előterjesztés lényegét.
Keresztesné Jáksó Éva elmondta, az Egészségügyi Minisztérium pályázati felhívást tett közzé a
kitelepülésen lakók komplex egészségügyi szűrésének elősegítésére. Önkormányzatunk szeretné ezt a
pályázati lehetőséget kihasználni, elősegítve ezzel a gyomaendrődi lakosú 45-65 év közötti nők
mamográfiai szűrésre történő szerevezett eljuttatását. A pályázat előkészítéseként egyeztetés történt az
ÁNTSZ-szel és a Mamográfiás Szűrőállomással. A szervezési feladatokat a Városi Egészségügyi
Intézmény főorvosával, Dr. Toma Évával együtt fogják végezni, hiszen nem kis feladat lesz a közel
779 fő lakos szűrésre való jelentkezésének megszervezése, szállítása.
Dr. Torma Éva igazgató főorvos kiegészítésként elmondta, sajnos nagyon kevés a mamográfiás
szűrésen megjelenő nők száma, ezért ennek lehetőségét úgy fokozhatják, ha szervezetten juttatják el az
érintett nőket erre a szűrésre. A behívók mellé egy kísérő levelet is kiküldenének, - ennek tartalmát
majd egyeztetik a testülettel – amiben ennek a szűrésnek a fontosságára hívnák fel a figyelmet. A
pályázat elnyerése esetén egy olyan lehetőség áll rendelkezésre, hogy ingyenesen jutnak el az
érintettek erre a 15 percet igénybe vevő szűrésre. A szűrést végző orvos csoport ígéretet tett arra, hogy
egy napra szervezik majd az érintetteket, így egy délelőtt ez le is zajlik.
Jó lenne, ha a Gyomaendrődi Hírmondón keresztül is tájékozódna erről a lakosság, felhívnák az
érintettek figyelmét ennek fontosságára.
Várfi András polgármester a jelenlévők tájékoztatására elmondta még, hogy a pályázaton elnyerhető
összeg 1.558.000.-Ft, mely a szűrésen ténylegesen megjelent lakosok számától függően csökkenhet. A
pályázat időtartama 2009. február 01-től 2009. június 30., mely idő alatt heti két alkalommal
indítanánk 19 fős buszt a Mobilbusz Kft bevonásával Békéscsabára, összesen 41 alkalommal.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket támogassák a pályázat benyújtását.
A képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
526/2008. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az
Egészségügyi Minisztérium kistelepülésen lakók komplex népegészségügyi szűrésének
elősegítésére című pályázatára.
Határidő: azonnal
22. Napirendi pont
Beiskoláztatási körzethatárok meghatározása az általános iskolák tekintetében
Várfi András polgármester felkérte Tóthné Rojik Edit oktatási előadót az előterjesztés készítőjét,
ismertesse az előterjesztés lényegét.
Tóthné Rojik Edit elmondta, a képviselő-testület a novemberi ülésén hozott határozatában döntött a
három oktatási intézményt érintve a beiskolázási körzethatárok tervezetéről. A közoktatási törvény 66.
§ /2/ bekezdése előírja, hogy ha a településen több általános iskola működik, akkor a halmozottan
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hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi körzetben kiszámított aránya legfeljebb tizenöt
százalékponttal lehet magasabb, mint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek a település
egészére kiszámított aránya. A megfelelő beiskolázási körzeteket 2008. december 31-ig kell
kialakítani a fenntartónak. Várfi András polgármester egyeztetést kezdeményezett a három oktatási
intézmény vezetőjével a körzethatárok kijelölése tekintetében. Mivel a három intézmény közül a Szent
Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda egyházi fenntartású, ezért kezdeményezte annak
fenntartójával való egyeztetését. Az előterjesztés készítéséig azonban ez az egyeztetés nem valósult
meg, így a körzethatárok felosztásában ezt az iskolát nem tudták szerepeltetni. Az iskola igazgatójának
tájékoztatása szerint a fenntartónak az az állásfoglalása, hogy mivel az iskola egyházi fenntartású, így
az ő beiskolázási körzete az a település egésze, ahová az iskola alapító okirata szól. E szerint az iskola
beiskolázási körzete Gyomaendrőd város egész területe. Ezt az információt figyelembe véve, és mivel
a fenntartóval nem sikerült egyeztetni, ezért a két általános iskolát tekintve kellett a beiskolázási
körzethatárokat megállapítani a törvényi előírásoknak megfelelően. Mivel ezen iskolák közül az egyik
intézményi társulás fenntartásában működik, ezért a rá vonatkozó körzetekről szóló előterjesztés a
társulás ülésére került előterjesztésre. A társulási illetve a képviselő-testületi ülésre elkészített
előterjesztésben szereplő határozati javaslattal kapcsolatban Babos László képviselő úr módosító
javaslattal élt, melynek lényege, hogy az iskolák beiskolázási körzete pontosan utcákra felsorolva
kerüljön megjelölésre. Jelen ülés elején kiosztásra került előterjesztés már ennek megfelelően készült
el, az iskolák igazgatóival történt egyeztetést követően.
Tudni kell azonban, hogy a város területén nem egyenletesen oszlanak el a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók. Két olyan gócterület van, ami a régi körzethatárok szerint a Rózsahegyei K.
Kistérségi Ált. Iskola beiskolázási körzetéhez tartozott. Így ahhoz, hogy ezen tanulók tekintetében a
törvény által előírt 15 százalékpontos arány túllépésére ne kerüljön sor, erről a két gócterületről
dönteni szükséges. Az erre vonatkozó határozati javaslatot 2008. december 31-ig valamilyen formában
el kell fogadni a testületnek, vagy egyetértenek vele, vagy nem, amelynek esetleges módosítására a
későbbiekben meg lesz a lehetőség.
Természetesen a Polgármester úr nem tett le azon szándékáról, hogy az egyházi fenntartású iskola
fenntartójával az egyeztetést lefolytassa, ugyanis a nem önkormányzati fenntartású iskolákra
vonatkozó törvény meghatározza azt, hogy a helyi önkormányzati feladat ellátásában nekik is részt
kell vállalniuk. Ennek alapján a két fél között egy olyan megállapodásnak kell létrejönni, miszerint a
rájuk vonatkozó beiskolázási kötelezettség is érvényesül.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, mint a fenti hozzászólásban is elhangzott, jogszabályi
kötelezettségnek eleget téve a fenntartónak 2008. december 31-ig kell kialakítani a megfelelő
beiskolázási körzethatárokat.
Gellai Józsefné képviselő aziránt érdeklődött, hogy az elfogadásra kerülő körzethatárok a jövő év
szeptemberi tanévre lesznek e érvényesek, vagy esetleg lehetőséget ad a januártól történő
„átigazolásra”.
Tóthné Rojik Edit reagálva elmondta, a körzethatárok kialakítása a következő tanévre fog
vonatkozni, ennek megfelelően kell, majd a következő tanév beiskolázási előkészületeit megtenni. Az
elfogadott körzethatárokat az iskolák alapító okiratában rögzíteni kell. Visszamenőlegesen nem
érvényesíthető.
Dr. Csorba Csaba jegyző kiegészítésként hangsúlyozta, az oktatási törvény biztosítja a szabad
iskolaválasztás jogát, a beiskolázási körzetek kialakításának abban van jelentősége, hogy a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi körzetben kiszámított aránya legfeljebb
tizenöt százalékponttal lehet magasabb, mint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek a
település egészére kiszámított aránya.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a döntés gyakorlati megvalósítása iránt érdeklődött. Mi lesz például
azzal a hhh gyermekkel, aki az öregszőlőben lakik, és a Kis Bálint Általános Iskola a beiskolázási
körzete. Ha a lakóhelyéhez közelebb lévő Rózsahegyi K. iskolába jelentkezik onnan tanácsolják, hogy
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menjen a körzetének megfelelő iskolába, vagy készítenek egy felvételi sorrendet és ha abba belefér
akkor járhat oda iskolába, ha nem úgy mehet a távolabbi Kis Bálint iskolába.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, a hhh gyermekeknek a beiskolázási körzetből az adott
oktatási intézménynek előnyt kell biztosítania. Tehát a Rózsahegyi K. általános iskolának a saját
beiskolázási körzetében kell előnyben részesíteni a hhh gyermekeket. Ez azt jelenti, hogy ha a
törvényben meghatározott százalékot elérte az iskola, úgy véleménye szerint további hhh gyermeket
már nem vehet fel.
Czibulka György képviselő véleménye szerint ezzel az öregszőlősi hhh gyermek további hátrányt
szenved, mivel a lakóhelyétől távolabbi iskolába kell járjon, így az iskolai közösségi rendezvényeken
nem tud részt venni.
Szabó Balázsné bizottsági elnök aziránt érdeklődött, hogy az arányszámításnál kifejezetten a két
általános iskola tekintetében veszik figyelembe a létszámot, vagy ezen tanulólétszámba benne vannak
azok is, akik az egyházi iskolába iratkoznának be.
/Izsó Csaba képviselő visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 14 fő./
Tóthné Rojik Edit válaszolva elmondta, a törvény szabályozása szerint a beiskolázási körzethatárt
azokra a tanulókra vetítve kell megállapítani, akiknek tanulói jogviszonya van az adott oktatási
intézménnyel, ezért csak a 7-14 éves korú tanulókat kell figyelembe venni.
Meg kívánta jegyezni, hogy az oktatási törvény szerint, amennyiben az iskolák túllépik ezeket a
felvételi százalékarányokat, úgy az elkövetkező években nem indíthatnak első osztályt.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozni kívánta, hogy a Kis Bálint Ált. iskolába most is járnak
öregszőlősi gyerekek. Az iskolajárattal a tanulók eljutása az iskolába megoldott. A Czibulka képviselő
úr által felvetett probléma úgy oldható meg, ha az egyházi iskolával létrejön a megállapodás az önálló
beiskolázási körzetre vonatkozóan, így a hhh gyermekek meghatározott % számát az egyházi
iskolának kötelező lenne felvenni. Ezáltal a másik két általános iskolában csökkenne a kötelezően
felveendő hhh gyermekek száma, így megnyílik a lehetőség arra, hogy Öregszőlőből több hhh
gyermeket vegyenek fel. Tudni kell azonban, hogy az endrődi városrészről most sem automatikusan a
Rózsahegyi K. Ált. iskolába mennek a gyerekek, hanem van, aki a Kis Bálint Ált. iskolát választja.
Egyéb hozzászólás, kérdés a témával kapcsolatban nem hangzott el, Várfi András polgármester
ismertette a határozati javaslatot, melyben a két oktatási intézményt érintve megállapítják a
beiskolázási körzethatárokat utcákra lebontva, ugyanakkor felkérik a polgármestert, hogy a Szent
Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda beiskolázási körzethatárainak meghatározása érdekében
az iskola fenntartójával a megállapodást kösse meg.
A képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György tartózkodás, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre nem, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
527/2008. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi LXXIX. Kt. 66.§
(2) bekezdésére figyelemmel, a két oktatási intézményt érintve a következő beiskolázási
körzethatárokat állapítja meg 2009. január 01. napjától:
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Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola beiskolázási körzete:
Akác utca végig, Alkotmány utca végig, Apponyi utca végig, Babits Mihály utca végig,
Baross Gábor utca végig, Bartók Béla utca végig, Bethlen Gábor utca végig, Blaha Lujza utca
végig, Csejti utca végig, Csillagos utca végig, Csurgó utca végig, Damjanich utca végig, Deák
Ferenc utca végig, Décsi utca végig, Dózsa György utca végig, Egressy Béni utca végig,
Endrődi utca végig, Fazekasi utca végig, Fő út 1-től 133-ig és 2-től 156/1-ig, Gábor Áron utca
végig, Gutenberg utca végig, Hídfő utca végig, Honvéd utca végig, Hősök tere végig, Ipartelep
utca végig, József Attila utca végig, Kacsóh Pongrác utca végig, Kenderáztató utca végig,
Keresztúri utca végig, Kilián tér végig, Kisfok utca végig, Kodály Zoltán utca végig, Korányi
Frigyes utca végig, Korvin Ottó utca végig, Kós Károly utca végig, Köztársaság utca végig,
Kulich Gyula utca végig, Kürt utca végig, Lábas utca végig, Liliom utca végig, Magtárlaposi
utca végig, Mester utca végig, Micsurin utca végig, Mikes Kelemen utca végig, Mirhói utca
végig, Mohácsi utca végig, Móra Ferenc utca végig, Nagylaposi vasútállomás végig,
Nagylaposi MÁV lakás végig, Napkeleti utca végig, Népliget út végig, Nyárszegi utca végig,
Október 6. lakótelep végig, Orgona utca végig, Polányi Máté utca végig, Rácz Lajos utca
végig, Rózsahegyi Kálmán utca végig, Sebes György utca végig, Selyem út végig, Simai utca
végig, Sugár út végig, Szabadság utca végig, Szabó Ervin utca végig, Szélmalom utca végig,
Szent Antal utca végig, Tamási Áron utca végig, Táncsics Mihály utca végig, Tanya II. végig,
Tanya VII. végig, Temető utca végig, Toronyi utca végig, Tóth Árpád utca végig, Tulipán utca
végig, Újkert sor végig, Vasúti őrházak végig, Vasútsor utca végig, Vasvári Pál utca végig,
Vaszkó Mihály utca végig, Zöldfa utca végig, Zrínyi Ilona utca végig, Zsák utca végig
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda beiskolázási körzete:
Áchim András utca végig, Ady Endre utca végig, Álmos utca végig, Álmosdomb utca végig,
Arany János utca végig, Árpád utca végig, Attila utca végig, B Molnár Imre utca végig,
Bacsalaposi út végig, Bacsó Béla utca végig, Bajcsy-Zsilinszky út végig, Balassi Bálint utca
végig, Bánomkerti út végig, Bányász utca végig, Batthyány Lajos utca végig, Béke utca végig,
Bem utca végig, Bercsényi Miklós utca végig, Berzsenyi Dániel utca végig, Besenyszegi utca
végig, Bessenyei György utca végig, Bocskai István utca végig, Botond utca végig, Budai
Nagy Antal utca végig, Csokonai Vitéz M. utca végig, Damjanich János tér végig, Dankó Pista
utca végig, Diófa utca végig, Dobi István utca végig, Dobó István utca végig, Eötvös József
utca végig, Erkel Ferenc utca végig, Erzsébet liget végig, Esze Tamás utca végig, Fáy András
utca végig, Fazekaszugi 5-ös gátőrház végig, Fegyvernek utca végig, Fő út 135-től és 160-tól
végig, Fürst Sándor utca végig, Gárdonyi Géza utca végig, Gyóni Géza utca végig, Halász
utca végig, Hámán Kató utca végig, Hantoskerti út végig, Hársfa utca végig, Határ út végig,
Hatház utca végig, Hősök útja végig, Hunyadi János utca végig, Ifjúsági lakótelep végig,
Iskola utca végig, Jókai Mór utca végig, Juhász Gyula utca végig, Kálvin János utca végig,
Kántorkert sor végig, Kárász utca végig, Kató József utca végig, Katona József utca végig,
Kazinczy Ferenc utca végig, Keleti utca végig, Kinizsi Pál utca végig, Kis utca végig,
Kisfaludy utca végig, Kisréti utca végig, Kiss Bálint utca végig, Kiss Lajos üdülő-telep végig,
Kner tér végig, Kner utca végig, Kondorosi út végig, Kossuth tér végig, Kossuth Lajos út
végig, Kölcsey Ferenc utca végig, Könyves Kálmán utca végig, Kör utca végig, Körgát utca
végig, Kőrös sor végig, Kőrös utca végig, Kőrösi Csoma Sándor utca végig, Lehel utca végig,
Lévai utca végig, Liszt Ferenc utca végig, Losonczi István utca végig, Madách Imre utca
végig, Martos Flóra utca végig, Mátyás király utca végig, Mikszáth Kálmán utca végig,
Mirhóháti utca végig, Móricz Zsigmond utca végig, Munkácsy Mihály utca végig, Nagy
Sándor utca végig, Nap utca végig, Németzugi sor végig, Páskumi út végig, Pásztor János tér
végig, Pásztor János utca végig, Petőfi Sándor utca végig, Polyákhalmi út végig, Pósa Lajos
utca végig, Radnóti Miklós utca végig, Rákóczi Ferenc út végig, Rév utca végig, Rózsa Ferenc
utca végig, Ságvári Endre utca végig, Sallai Imre utca végig, Semmelweis Ignác utca végig,
Sócózugi 1/5-ös gátőrház végig, Somogyi Béla utca végig, Szabadság tér végig, Szabó Dezső
utca végig, Szántó Kovács János utca végig, Szarvasi út végig, Széchenyi István utca végig,
Székely Bertalan utca végig, Szondy György utca végig, Szőlőskert utca végig, Tanács utca
végig, Tanya III. végig, Tanya IV. végig, Tanya V. végig, Tanya VI. végig, Templomzug
végig, Tokai Ferenc utca végig, Toldi Miklós utca végig, Tompa Mihály utca végig, Ugari út
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végig, Vadász utca végig, Vásártéri lakótelep végig, Vidovszky Béla utca végig, Vízmű sor
végig, Vörösmarty Mihály utca végig, Wesselényi Miklós utca végig, Zalka Máté utca végig,
Zrínyi Ilona üdülő-telep végig, Zrínyi Miklós utca végig
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi LXXIX. Kt. 82.§
(6) bekezdése alapján a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda fenntartójával
közösen meghatározza azt a gyermek, illetve tanulói létszámot, amelynek felvételét nem
tagadhatja meg a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Várfi András
polgármestert, hogy a Szeged-Csanád Egyházmegyével, mint a Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola és Óvoda fenntartójával a megállapodást kösse meg.
Határidő: azonnal
23. Napirendi pont
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása
Várfi András polgármester elmondta, a fenti döntés alapján szükséges az iskola alapító okiratát
módosítani, abban a beiskolázási körzethatárokat szerepeltetni. A Rózsahegyi K. Kistérségi Ált. Iskola
alapító okiratának módosítását az intézményi társulás fogadta el.
Felkérte a képviselőket az alapító okirat módosításának elfogadására.
A képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György tartózkodás, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre nem, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
528/2008. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kis Bálint Általános Iskola
288/1999.(X. 28.) KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
Az alapító okirat 4.1. pontjának második bekezdéséből törlésre kerül a következő
mondatrész:
„a volt Gyoma település közigazgatási területe kivéve az Október 6 lakótelep”, és helyébe a
következők kerülnek:
Áchim András utca végig, Ady Endre utca végig, Álmos utca végig, Álmosdomb utca végig,
Arany János utca végig, Árpád utca végig, Attila utca végig, B Molnár Imre utca végig,
Bacsalaposi út végig, Bacsó Béla utca végig, Bajcsy-Zsilinszky út végig, Balassi Bálint utca
végig, Bánomkerti út végig, Bányász utca végig, Batthyány Lajos utca végig, Béke utca végig,
Bem utca végig, Bercsényi Miklós utca végig, Berzsenyi Dániel utca végig, Besenyszegi utca
végig, Bessenyei György utca végig, Bocskai István utca végig, Botond utca végig, Budai
Nagy Antal utca végig, Csokonai Vitéz M. utca végig, Damjanich János tér végig, Dankó Pista
utca végig, Diófa utca végig, Dobi István utca végig, Dobó István utca végig, Eötvös József
utca végig, Erkel Ferenc utca végig, Erzsébet liget végig, Esze Tamás utca végig, Fáy András
utca végig, Fazekaszugi 5-ös gátőrház végig, Fegyvernek utca végig, Fő út 135-től és 160-tól
végig, Fürst Sándor utca végig, Gárdonyi Géza utca végig, Gyóni Géza utca végig, Halász
utca végig, Hámán Kató utca végig, Hantoskerti út végig, Hársfa utca végig, Határ út végig,
Hatház utca végig, Hősök útja végig, Hunyadi János utca végig, Ifjúsági lakótelep végig,
Iskola utca végig, Jókai Mór utca végig, Juhász Gyula utca végig, Kálvin János utca végig,
Kántorkert sor végig, Kárász utca végig, Kató József utca végig, Katona József utca végig,
Kazinczy Ferenc utca végig, Keleti utca végig, Kinizsi Pál utca végig, Kis utca végig,
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Kisfaludy utca végig, Kisréti utca végig, Kiss Bálint utca végig, Kiss Lajos üdülő-telep végig,
Kner tér végig, Kner utca végig, Kondorosi út végig, Kossuth tér végig, Kossuth Lajos út
végig, Kölcsey Ferenc utca végig, Könyves Kálmán utca végig, Kör utca végig, Körgát utca
végig, Kőrös sor végig, Kőrös utca végig, Kőrösi Csoma Sándor utca végig, Lehel utca végig,
Lévai utca végig, Liszt Ferenc utca végig, Losonczi István utca végig, Madách Imre utca
végig, Martos Flóra utca végig, Mátyás király utca végig, Mikszáth Kálmán utca végig,
Mirhóháti utca végig, Móricz Zsigmond utca végig, Munkácsy Mihály utca végig, Nagy
Sándor utca végig, Nap utca végig, Németzugi sor végig, Páskumi út végig, Pásztor János tér
végig, Pásztor János utca végig, Petőfi Sándor utca végig, Polyákhalmi út végig, Pósa Lajos
utca végig, Radnóti Miklós utca végig, Rákóczi Ferenc út végig, Rév utca végig, Rózsa Ferenc
utca végig, Ságvári Endre utca végig, Sallai Imre utca végig, Semmelweis Ignác utca végig,
Sócózugi 1/5-ös gátőrház végig, Somogyi Béla utca végig, Szabadság tér végig, Szabó Dezső
utca végig, Szántó Kovács János utca végig, Szarvasi út végig, Széchenyi István utca végig,
Székely Bertalan utca végig, Szondy György utca végig, Szőlőskert utca végig, Tanács utca
végig, Tanya III. végig, Tanya IV. végig, Tanya V. végig, Tanya VI. végig, Templomzug
végig, Tokai Ferenc utca végig, Toldi Miklós utca végig, Tompa Mihály utca végig, Ugari út
végig, Vadász utca végig, Vásártéri lakótelep végig, Vidovszky Béla utca végig, Vízmű sor
végig, Vörösmarty Mihály utca végig, Wesselényi Miklós utca végig, Zalka Máté utca végig,
Zrínyi Ilona üdülő-telep végig, Zrínyi Miklós utca végig
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba
jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő: azonnal
24. Napirendi pont
Kompetencia alapú oktatás
Várfi András polgármester a jelenlévők tájékoztatására elmondta, a képviselő-testület a novemberi
ülésén döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a kompetencia alapú oktatás bevezetése érdekében. Az
akkori ismeretek szerint arra volt lehetőség, hogy egy település csak egy pályázatot nyújthat be, ezért
úgy gondolták, hogy Gyomaendrőd benyújtja a Kis Bálint Ált. iskola vonatkozásában, míg a
Rózsahegyi K. Kistérségi Ált. iskoláét az intézményi társulás nevében Csárdaszállás önkormányzata
nyújtja be. Az ezt követően érkezett információk szerint Gyomaendrőd Város Önkormányzata adhat
be pályázatot a közigazgatási területén működő oktatási intézményekre vonatkozóan, tehát a
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolára vonatkozóan is, ezért a fent említett határozatokat
szükséges visszavonni és új határozatot hozni.
Ennek kapcsán merült fel, hogy amennyiben Csárdaszállás nyújtja be a pályázatot, ki lesz az aláíró,
hiszen a csárdaszállási polgármester asszonynak nincs aláírási joga. Mivel ezen együttműködés során
bármikor előfordulhat, hogy személye akadályoztatva van, így a helyettesítésének kérdése a társulási
megállapodás kiegészítésével válik megoldottá. A kiegészítés lényege, hogy amennyiben
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat képviseletében eljáró polgármester
eljárásában akadályoztatva van, helyette Csárdaszállás Község Önkormányzatának képviseletében
eljáró polgármester jár el. Ilyen esetekben a képviseleti jogokat is Csárdaszállás Község
Önkormányzatának a képviseletében eljáró polgármester gyakorolja.
Megkérdezte a képviselőket, van e kérdésük, észrevételük a témával kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy a határozati javaslatokról külön- külön
szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal 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, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi
András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
529/2008. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete visszavonja 481/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. és a
482/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozatait. Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot
nyújt be a TÁMOP-3.1.4/08/2 pályázati kiírás alapján a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának fenntartásában működő oktatási intézményekre és a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskolára vonatkozóan.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. február 16.
Felelős: Várfi András polgármester
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal 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, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
530/2008. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az előterjesztés mellékletét képező Társulási
megállapodás Intézmény közös fenntartása-egységes szerkezetbe foglalása módosítás
tervezetét elfogadja és utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Időközben Varga Zsófia a Tourinform Iroda vezetője megérkezett az ülésre, így Várfi András
polgármester kérte a képviselőket, hogy következő – egyben az utolsó - napirendként a Tourinform
Iroda 2008 évi tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalják meg.
25. Napirendi pont
Beszámoló a Tourinform Iroda 2008 évi tevékenységéről
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsné bizottság elnököt az előterjesztés rövid
ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, Varga Zsófia 2008.január 1.-től 2008. december 31.-ig
terjedő időszakra kapott megbízást a Tourinform Iroda vezetésére. A beszámolási kötelezettségének
eleget tett. A beszámolót az ügyrendi bizottság megvitatta, értékes beszámolónak ítélte, mely
statisztikai számok alapján egy összehasonlítást is tartalmaz, amiből az szűrhető le, hogy egy igen
eredményes munkát végzett az év folyamán. A bizottság nevében elfogadásra javasolta a beszámolót.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában, a bizottság javaslatára figyelemmel kérte a
testület döntését.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal 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, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi
András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
531/2008. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Varga Zsófia Irodavezető
beszámolóját a Tourinform-Iroda 2008. évben végzett tevékenységéről.
Határidő: azonnal
26. Napirendi pont
Bejelentések
Várfi András polgármester bejelentette, hogy 2008. december 22-31-ig, illetve 2009. január 1-9-ig,
összesen 10 nap szabadságot tölt le. Kérte a képviselőket a bejelentés tudomásul vételére.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal 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, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
532/2008. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Várfi András polgármester
2008. december 22-31-ig, illetve 2009. január 1-9-ig, összesen 10 nap szabadságot tölt le.
Határidő: azonnal
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő az endrődi lakosság javaslat alapján kérte biztosítani annak
lehetőségét, hogy a szemétszállítási díjat piaci napokon az endrődi kirendeltségen lehessen befizetni.
Amikor a díjbeszedő nem találja otthon a lakosokat, felszólítást hagy, miszerint a szolgáltatást végző
Gyomaközszolg Kft telephelyén van lehetőség a díj rendezésére. Az idős embereknek viszont
nehézséget okoz a telephelyre eljutni, messze van, távol esik a Besenyszegi buszmegállótól is.
Várfi András polgármester javasolta, hogy a Kft. ügyvezetője határozza meg azt a napot és
időtartamot, amikor az ügyintéző az endrődi kirendeltségen fogadja az ilyen befizetőket.
Illés János képviselő felhívta a testület figyelmét, hogy a Liget Fürdő Kft. ügyvezetőjének megbízása
lejár, ezért gondoskodni kell a pályázat időben történő kiírásáról.
Várfi András polgármester reagálva elmondta, a képviselők részére kiosztásra került a jövő évi
munkaprogram tervezet, melyről a januári ülésen döntenek. Ebben mindhárom önkormányzati
tulajdonú Kft-re vonatkozóan szerepel a pályázati kiírás a vezetői megbízásra. Kérte a képviselőket,
tanulmányozzák a tervezetet és amennyiben van javaslatuk, észrevételük azt jelezzék.
Putnoki László képviselő hozzászólásában a Szabó Balázsné képviselő által kiadott Gyomaendrődi
Hírmondóval kapcsolatban kifogásolta, hogy abban nem hitelesen, és tényszerűen jelent meg a
polgármester szabadságával kapcsolatos cikk. A cikkből nem derül ki, hogy mi miért történt. Nem
kevés támogatást nyújt az önkormányzat ennek az újságnak a megjelentetéséhez, így elvárható a
lakosság tényszerű, és hiteles tájékoztatása.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, Szabó Balázsné a Gyomaendrőd Közéletéért Egyesület
elnökeként ennek az újságnak a felelős kiadója, az abban megjelenő cikkeket nem ő írja, így nem rajta
kell számon kérni, hogy abban mi jelenik meg.
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Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva elmondta, a megjelent cikk tartalmáért a felelős szerkesztő felel,
így ezzel kapcsolatban Molnár Lajos úrhoz kell fordulni, aki ha szükséges meg fogja tenni a
kiegészítést. Meg kívánta jegyezni, hogy a polgármester szabadságának megváltásával kapcsolatban
hozott legutóbbi döntéssel kapcsolatban a közigazgatási hivatal nem tett észrevételt, a jegyzőkönyvben
egyértelműen olvasható, hogy milyen intézkedést tett a képviselő-testület.
Szabó Balázsné bizottsági elnök nem kívánt reagálni a Putnoki képviselő úr hozzászólására, arra a
Polgármester úr, illetve Jegyző úr megadta a választ. Hangsúlyozta azonban, hogy semmilyen
jogosítványa nincs arra, hogy az újságban megjelenő bár melyik cikket is cenzúrázza.
Lakossági jelzés alapján vetette fel, hogy mezőőri járulék kivetés történik több olyan esetben is,
amikor a földterület már régen nincs az illető tulajdonába, azt vagy értékesítette, vagy másnak bérbe
adta. Ugyancsak lakossági észrevétel, hogy eladott ingatlanból kijelentkezett a volt tulajdonos, viszont
nem történt meg a lakcímváltozás bejegyzés az okmányiroda által. Kérte az illetékes ügyintézőket,
hogy orvosolják ezeket a problémákat, később ilyenek ne merüljenek fel.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva elmondta, amennyiben az illető állampolgár a lakcímbejelentést
megtette, úgy szinte kizárt, hogy az a nyilvántartáson nem került átvezetésre.
A mezőőri járulékfizetést illetően, amennyiben a föld eladásáról szóló adásvételi szerződés, vagy
bérleti szerződés nem került becsatolásra, úgy valóban a régi tulajdonos kapja meg a befizetésre
vonatkozó csekket. Ezek valós problémák, továbbá még az is előfordulhat, hogy az ingatlan
nyilvántartáson a változások nem lettek keresztül vezetve, a járulékfizetéssel kapcsolatos adatok
viszont ebből a nyilvántartásból kerülnek kigyűjtésre.
Várfi András polgármester kiegészítésként elmondta, nagyon sok volt az ilyen irányú bejelentés a
hivatal felé, azonban hitelt érdemlő bizonyítékra van szükség ahhoz, hogy a járulékfizetési
kötelezettség törlésre kerüljön.
Vaszkó Katalin hozzászólásában megkérdezte, mi alapján állapítják meg az önkormányzat a
tulajdonában lévő helyiségek bérleti díját. Egy könyveléssel foglalkozó egyéni vállalkozó az
önkormányzattól bérel helyiséget, melyért 3200 Ft-ot fizet havonta. Ha ilyen nehéz anyagi helyzetben
van az önkormányzat, hogy lehet, hogy egy akkora iroda helyiségért csak ennyi összeget fizet egy
könyvelő havonta.
Lánya, Fürj Katalin érdekében észrevételezte, hogy a testület felé írt levelében elsősorban nem kérni,
hanem adni szeretett volna. Nem csak a gyomaendrődi embereknek, hanem a külföldön élő
magyaroknak, a testvérvárosaink gyermekeinek. Mindössze egyetlen képviselő testületi tag, Hangya
Lajosné ált pozitívan a kérelemhez, volt olyan képviselő, aki úgy nyilatkozott, hogy „ilyen kis
embereket nem támogatnak.” Itt nyilván csak „nagyembereket” támogatnak, olyanokat, akiknek pénze
van. Ebből következően tett fel a kérdést, hogy egyáltalán kit képviselnek a testület tagjai, mert
nagyon úgy tűnik, hogy az egyszerű hétköznapi embereket nem.
Hozzászólásában felolvasta még, hogy mit szeretne a város lakossága 2009-ben, ha megvalósulna itt
Gyomaendrődön. Ezek között szerepel útjavítás, köztisztaság, közbiztonság helyzetének javítása, és a
legfontosabb, hogy a gyomaendrődi fiatalok itt maradjanak a városba.
Dr. Csorba Csaba jegyző a bérleti díj mértékével kapcsolatban elmondta, az önkormányzat
vagyonrendelete határozza meg, hogy adott ingatlan, bérlemény bérbeadása, eladása során milyen árat
kell figyelembe venni. A bérleti szerződések nyilvánosak, azok megtekinthetőek a város honlapján. Az
említett bérlemény az OTP mellett lévő irodahelyiség, melyet a könyvelő osztottan használ a Német
Kisebbségi Önkormányzattal, aki hozzájárult a helyiség használatához. A helyiséget egyébként az
önkormányzat adta át a kisebbségi önkormányzatnak, aki korábban itt tartotta üléseit.
Dr. Tomra Éva nem értett egyet Vaszkó Katalin azon elmondásával, miszerint a testület nem az
egyszerű „kisemberek”’ érdekeit képviseli. Személyes tapasztalata éppen az, hogy ez a testület az
egyszerű emberek érdekeit képviseli. Az ő nevükben is köszönetet mondott ezért.
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Munkája során nap mint nap találkozik olyan egyszerű ember egyéni érdekével, amit a képviselőtestület valamely tagja közvetít felé.
Illés János képviselő hangsúlyozta, a testület igen is a város lakóit képviseli. Nem lehet felelőtlenül
megvádolni egy testület azzal, hogy kit képvisel. A város lakóinak elsőként a körzeti képviselőt kell
megkeresni a felmerülő problémával, kéréssel, aki azt tolmácsolja majd a testület felé.
Czibulka György képviselő véleménye szerint Vaszkó Katalin azt mondta el, ami a lakosságnak fáj.
Mindezeket a kéréseket már ő is sokszor elmondta az illetékesek felé.
Várfi András polgármester meg kívánta jegyezni, hogy egy Vásártéri lakótelep járda és út problémái,
akár hányszor is hangzik el, nem olyan kérdés, amiről itt dönteni tudnának. Ezek súlyos milliót
igényelnek, így annyit tudunk tenni, hogy figyeljük a lakótelepek rehabilitációjára vonatkozó pályázati
kiírásokat.
További hozzászólás, bejelentés hiányában megköszönte a képviselő-testület egész évi munkáját, az
érdeklődőknek a jelenlétet, a hozzászólásokat. A közelgő karácsonyi ünnepek alkalmából békés,
boldog karácsonyt, sikerekben gazdag boldog új évet, és jó egészséget kívánt valamennyiüknek.
A képviselő-testület nyilvános ülését bezárta.

K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Hangya Lajosné
hitelesítő

Izsó Csaba
hitelesítő
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