Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
4/2009.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. február 26-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

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

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésén megjelent képviselőket, a Jegyző
urat, Aljegyző urat a meghívottakat, valamennyi megjelentet, és a helyi Tv-n keresztül a város
lakosságát. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 17 fős testületből jelen van 16 fő. Putnoki
László képviselő távollétének okát nem jelezte.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Illés János és Vass Ignác képviselőket.
Az ülés napirendjét a meghívótól eltérően, az alábbiak szerint javasolta meghatározni.
37. Napirendi pontként javasolta megtárgyalni a Vidéki rendezvények, falunapok támogatása 2009ben tárgyú előterjesztést, amely az ülés megkezdése előtt került kiosztásra. Ugyanakkor javasolta,
hogy a meghívó szerint 32. napirendként szereplő Beszámoló Sághy Gyula: A Nemzet Színésze című
filmjének készültségi fokáról tárgyú előterjesztés 11. napirendként kerüljön megtárgyalásra. Néhány
napirendi ponthoz kiegészítő anyagot kaptak a képviselők, melyek a napirendi pont tartalmán nem
változtatnak.
Megkérdezte a képviselő-testület tagjait van e kérdésük, eltérő javaslatuk a napirendet illetően.
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 16 igen szavazattal
támogatta, és az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi
István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla
igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,,Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
43/2009. (II. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet
2. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása
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3. Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II.
10.) KT rendelet módosítása
4. A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról és személyes
gondoskodásról szóló helyi szabályozás módosítása
5. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása és
kiegészítése
6. A sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) KT rendelet módosítása
7. A közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) KT. számú rendelet módosítása
8. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI.2.) KT rendelet módosítása
9. A 2006/123/EK irányelv miatti, tárgyuknál fogva érintett rendeletek felülvizsgálata és
módosítása
10. A 2006/123/EK rendelettel ellentétes, de fenntartható korlátozásokat tartalmazó rendeletek
felülvizsgálata
11. Beszámoló Sághy Gyula: A Nemzet Színésze című filmjének készültségi fokáról
12. Vízterhelési díj elfogadása
13. Határ Győző Városi Könyvtár 2008. évi beszámolójának, 2009 évre szóló munkatervének
és 2009-2013 időszakra vonatkozó Stratégiai tervének jóváhagyása
14. Határ Győző Városi Könyvtár és az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
továbbképzési teveinek jóváhagyása
15. Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 2008. évi tevékenységéről készült
beszámoló
16. A Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
alapító okiratának módosítása
17. Óvodai és általános iskolai beíratás időpontja
18. Vállalkozásfejlesztési Alapról szóló vitaanyag első fordulós tárgyalása
19. Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
20. Pályázati kiírás Idegenforgalmi Alap felhasználásra
21. 2008. évi támogatást szolgáló alapokból elnyert támogatások pénzügyi beszámolója
22. Tájékoztató a sportszervezetek beszámoltatásáról
23. Környezetvédelmi Egyesületek pénzügyi és szakmai beszámolója
24. Tájékoztató a 2008. évi Idegenforgalmi Alapból elnyert támogatások beszámolói,
pénzügyi elszámolásai elfogadásáról
25. A vásár-piacrendezési, illetve mérlegelési tevékenység tartós bérbeadás útján történő
üzemeltetésére benyújtott pályázatok elbírálása
26. Gyomaközszolg Kft. és az Önkormányzat közötti vállalkozói szerződésmódosítás
jóváhagyása
27. Településrendezési tervek felülvizsgálata
28. Liget Fürdő gyógyfürdővé minősítése
29. Népliget utca forgalomszabályozása
30. A polgármester szabadságolási ütemterve 2009 évben
31. Gyomaendrődi Hírmondó beszámolója
32. Beszámoló az önkormányzat által 2008 évben végzett közfoglalkoztatásról
33. Tájékoztatás Otthoni Hospice Ellátás folytatásáról
34. Tájékoztató a lakótelepi lakások hulladékszállításáról
35. Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozata leadásáról
36. Beréné Dr. Katona Piroska kérelme
37. Vidéki rendezvények, falunapok támogatása 2009-ben
38. Bejelentések
Határidő: azonnal
Röviden beszámolt az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről:
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Január 30-án a Művelődési Központban tartott egészségügyi fórumon vett részt, melynek egyik
előadója volt Dr. Cser Ágnes az EDDSZ elnöke, valamint Domokos László országgyűlési képviselő.
A fórum témája: az egészségügy jelenlegi helyzete. Nagy volt az érdeklődés.
Február 5-én a Gyomai Felsőrészi Olvasó és Gazdakör által szervezett fórumon Jakab István a
MAGOSZ elnöke és Dr. Kulcsár László alelnök tartottak fórumot, szintén nagy részvétel mellett.
Február 6-8 között Nagyenyeden a Máltai Szeretetszolgálat Bálján vettek részt Jegyző úrral,
feleségeikkel. A rendezvényen felléptek a gyomai Majorett csoport tagjai is, akik igen színvonalas
műsort adtak, nagy sikerük volt.
Február 9-én néhai Papp Zsigmond festő, szobrászművész leányánál tettek látogatást, melynek célja az
volt, hogy a művész alkotásaiból elhozzanak néhányat és bemutassák a Gyomaendrődiek
Világtalálkozóján. Sajnos a művész özvegye, és a leánya is rossz egészségi állapotban van, így a
bemutatóra nem fog sor kerülni. Nagyon sok, szép értékes kép van a lakásban, és annak műhelyében
sajnos nem megfelelő körülmények között. Ahhoz, hogy ez a sok érték ne vesszen el, az
önkormányzatnak segítséget kell nyújtani azok megfelelő gondozásához, tárolásához.
Február 13-án részt vett a Kis Bálint Általános Iskola Bálint-Valentin napi rendezvényén megnyitóján,
amely a szerencse jegyében zajlott. Átvette a diákok által készített petíciót.
Ugyan ezen a napon délután megyegyűlésen volt.
Február 17-én a turisztikában érintett szálloda és étteremtulajdonosok ültek össze egy fórumra. Bízott
abban, hogy egyre inkább felismerik az összefogás fontosságát, és ennek jegyében fogják majd a
turisztikai desztináció menedzsmentet is megszervezni. Ennek kapcsán lehetőség van arra, hogy két
kistérség fogjon össze. Nekünk, a Sárrét – Szeghalom - irányába lenne célszerű a turisztika
vonatkozásában összefogni.
Február 19-én a Szarvasi Kistérség kihelyezett ülése volt itt Gyomaendrődön. Az elnöki teendőket
személye látta el. A Körös Tv vette fel, amit két alkalommal vetítettek le. Az ülésen Babák Mihály
polgármester, országgyűlési képviselő adott egy részletes tájékoztatást, melyben kitért arra, hogy mi
történt volna, ha Gyomaendrőd a békési kistérségben maradt volna.
Tájékoztatásként szólt még az endrődi közúti híd felújításáról, mely nem önkormányzati beruházásban
valósul meg. Február 19-én a beruházó által az endrődi Közösségi Házba összehívott lakossági
fórumon a tervezők bemutatták a híd tervét, és elmondták, hogy a híd mindkét oldalán lesz kerékpárút.
A híd 8.5 méter széles lesz, és mindkét oldalán lesz 2.65 méter széles kerékpárút és gyalogosút. A híd
előtti és azon túli kerékpárút megépítése már az önkormányzat feladata lesz, melyre pályázati forrást
kell találni. A híd építése május-júniusban kezdődik, 2009 decemberére elkészül úgy, hogy egy sávon
járható lesz, míg teljesen 2010 nyarára fog elkészülni. Építészetileg ez e híd érdekessége lesz
Gyomaendrődnek, jelleget azoknak az embereknek, akik ezen a hídon majd átmennek.
Február 20-án Paraizs Tamás a helyi rendőrőrs parancsnoka kereste fel hivatalában, melynek célja,
hogy a megyei rendőrkapitánysággal együtt szorosabbra szeretnék fűzni az együttműködést az
önkormányzattal a bűnmegelőzés érdekében.
Február 21-22-én néhány képviselő társával önkormányzati képzésen vettek részt.
Február 23-án a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány az önkormányzattal
közösen szervezett egy vállalkozói fórumot a Művelődési Házba, melyen nagyon csekély volt az
érdeklődés. A fórumon a forgalmazott vállalkozói hitelkonstrukciókról tájékoztatták a jelenlévőket.
Befejezésként tájékoztatás adott a március 13-15 között megrendezésre kerülő III. Gyomaendrődiek
Világtalálkozó programjairól. Ennek a programsorozatnak része a március 15. megünneplése is. A
képviselő-testület korábbi döntése alapján a városi ünnepségek egy helyszínen kerülnek
megrendezésre. Egyik évben az endrődi, a másik évben a gyomai településrészen.
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Az idei évben az endrődi településrész ad helyet ezeknek az ünnepségeknek. Természetesen a helyi
civilszervezeteknek, pártoknak meg van a lehetőségük arra, hogy ettől eltérően, a város más pontjain
is ünnepeljenek, elhelyezzék a kegyelet koszorúit saját belátásuk szerint.
Itt kívánta bejelenteni, hogy a Fidesz helyi szervezete március 15-én 18 órai kezdettel fáklyás
megemlékezést tart Gyomán a Hősök emlékművénél.
További napirend előtti bejelentése nem volt, megkérdezte az alpolgármester urat, bizottságok
elnökeit, képviselőket van e hozzászólásuk, bejelenteni valójuk.
Illés János képviselő megkérdezte, hogy a költségvetés tervezetébe miért nem szerepel a Pénzügyi
bizottság azon javaslata, miszerint a gondozási központ intézményi konyhájának fejlesztésére 15
millió Ft összegű támogatást javasol megállapítani. Az előterjesztett rendelet tervezetbe erre a célra 5
millió Ft összeg szerepel.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, az előterjesztés szöveges részében szerepel a bizottság
javaslata, amely a költségvetés tárgyalása során, mint a bizottság módosító javaslata fog szerepelni.
Amennyiben a képviselő-testület ezt a módosító javaslatot elfogadja, úgy ez az összeg be fog épülni a
költségvetési rendeletbe.
Babos László képviselő hozzászólásában elmondta, az ülés megkezdése előtt egy részére címzett,
névtelen levelet kapott, melynek írója a Selyem út útépítésével kapcsolatos kifogásait írta le. Mivel e
témakörben már máshol is halott véleményeket, ezért kérte, hogy az ügyet vizsgáltassa ki a testület és
annak eredményéről tájékoztassák a közvéleményt.
Dr. Torma Éva igazgató főorvos bemutatta kollégáját Dr. Bakócz József radiológus főorvost, aki
2008 szeptemberétől dolgozik a szakrendelőben, és az igazgatóhelyettes feladatokat is ellátja.
Várfi András polgármester gratulált a főorvos úrnak, jó munkát kívánt itt Gyomaendrődön.
Gombár Mátyásné hozzászólásában a lakosság kérését tolmácsolta a testület felé, miszerint az idei
évben legyen lomtalanítás. Ezt nagyon igényelnék a lakosok, mivel nem mindenki tudja megoldani,
hogy saját maga vigye ki a lomot a hulladéklerakó telepre. Ugyanakkor a lakosok közül sokan
kifogásolják a helyi autóbusz közlekedést, a járatok időpontját főleg hétvégén.
Várfi András polgármester reagálva elmondta, a költségvetés-tervezetbe beépítésre került az évi egy
alkalommal – tavasszal- történő lomtalanítás költsége. A részleteket a Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság fogja megtárgyalni és javaslatot fog tenni a képviselőtestület felé.
A buszközlekedéssel kapcsolatos lakossági panaszokat, észrevételeket szintén ez a bizottság fogja
kivizsgálni, kétségtelen, hogy a járatok időpontját át kell dolgozni, és a vasúti menetrendhez kell
igazítani.
Rácz Imre képviselő nem értette, hogy a Selyem út útépítésével kapcsolatban miért Babos László
képviselő kapott névtelen levelet, mikor ő ennek a körzetnek a képviselője.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a Selyem út III. ütem építése elkészült, a beruházás át lett
véve. A kivitelező a Vegyépszer Zrt. volt. A névtelen levélben szerepelő dolgokat a képviselő-testület
ki fogja vizsgálni, de hogy meddig tart a testület hatásköre, és hogy meddig vizsgálódhat, az a
vizsgálat során fog kiderülni.
További hozzászólás, bejelentés nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket, hogy az első
napirend megtárgyalása előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült jelentésről
döntsenek.
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A képviselő-testület a jelentést egyhangú, 16 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen,
Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
44/2009. (II. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 267/2007.(IX.27.9, 371/2007.(XI.29.),
75/2008.(II.28.),
327/2008.(VIII.28.),
453/2008.(XI.27.),
454/2008.(XI.27.),
476/2008.(XI.27.),
490/2008.8XI.27.),
508/2008.8XII.18.),
510/2008.(XII.18.),
514/2008.(XII.18.), 515/2008.(XII.18.) Gye. Kt. határozatok végrehajtásáról készült jelentést
elfogadta.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet
Várfi András polgármester vitaindítójában elmondta, egyre nehezebb feladatot jelent az
önkormányzat költségvetésének elkészítése. Az elmúlt 6 év alatt az ország adósságállománya
megduplázódott, ugyanakkor a pénzügyi és gazdasági válság tovább nehezíti az ország
költségvetésének elkészítését, - aminek már sokadik olvasatát hallhatjuk,- és nehezíti a város
költségvetés-tervezetének elkészítését is.
A beterjesztésre került költségvetés-tervezet a működési oldalról nullás költségvetés- az önkormányzat
intézményeit tudják működtetni – míg a fejlesztés, felhalmozás oldalról mínuszos, viszont olyan
tételeket tartalmaz, amelyek mellett elkötelezte magát az önkormányzat, szükségesek a város életében,
az előrelépést, a jövőt jelentő beruházások.
Az előkészítés során a tervezet még tartalmazott egy ipari csarnok beruházást az ipari parkban 250
millió Ft pályázati sajáterő összeggel, melyből egy 500 millió Ft értékű beruházás valósulhatott volna
meg. Ez a tétel a jelen tervezetben már nem szerepel, viszont az azóta megjelenő pályázati feltételek
alapján még is célszerű lenne, ha a város foglalkozna a munkahelyteremtéssel, és egy kisebb, 300
millió Ft bekerülési értékű ipari csarnokot építene, amivel lehetőséget adna a jövőnek, - a jövőre
szavazna.
Megkérdezte a napirendi pont tárgyalására meghívott Kovácsné Oláh Veronika könyvvizsgálót kíván
e kiegészítést tenni a költségvetési rendelet –tervezet felülvizsgálatáról készült írásos könyvvizsgálói
jelentéshez.
Kovácsné Oláh Veronika egyetértett azzal, hogy az utóbbi évek egyik legnehezebb költségvetését
kellett elkészíteni. Az önkormányzatokat illetően a kormányzati pénzek jelentős szűkülése nehéz
helyzetbe hozza az önkormányzatokat, viszont a rendelkezésre álló források számbavétele
Gyomaendrőd Város önkormányzatát tekintve, alapos, megfontolt és a jogszabályi feltételeknek
megfelelően történt, mint ahogy azt a könyvvizsgálói jelentésben is leírták. Kiemelte, hogy ennek a
kedvezőtlen folyamatnak a következtében még is sikerült egy egyensúlyban lévő költségvetési
rendelet-tervezetet előterjeszteni, melyet a könyvvizsgálat részéről elfogadásra javasolt a képviselőtestületnek.
Vass Ignác a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, a költségvetési koncepció a
jogszabályi előírásoknak megfelelően került összeállításra. A koncepció első olvasatban valamennyi –
természetesen jogos – igényt tartalmazott, melyeket az egyeztetések során sikerült közös konszenzus
alapján lefaragni, és egy olyan költségvetési tervezetet összeállítani, amely biztosítja a város 2009 évi
működtetését és működését. A rendkívüli ülésen főként a fejlesztések tekintetében sikerült a
képviselőknek némileg konszenzusra jutni – ipari csarnoképítés és más olyan fejlesztések, melyek a
kötvényből valósulnának meg.
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Ezt követően a Pénzügyi és Gazdasági bizottság ülésére már egy nagyjából letisztult tervezet került,
melyet a bizottság hosszan tárgyalt. Ebből a tervezetből már az volt látható, hogy valamennyi
intézménynél jelentősek a megszorítások. Az intézmények a kockázatelemzésükbe is leírták, nem
biztos, hogy teljes egészében tudják teljesíteni a rájuk háruló elvárásokat. Az oktatási intézmények
több oldalról is megvizsgálták, hogyan tudják a költségvetésüket nullára kihozni. Gyakorlatilag ebből
a költségvetésből is az tűnik ki, hogy ezeket az intézményeket tovább nem szabad szorítani, mert az
már az oktatás, a gyerekek rovására menne el.
A Polgármesteri Hivatal költségvetését illetően a bizottság részéről felmerült, hogy miért növekedtek
meg ennyire a dologi kiadások. Ennek oka az infrastrukturális fejlesztések finanszírozása.
Összességében elmondható, hogy a működési bevételek és kiadások összhangját sikerült
megteremteni, melynek összege: 2.485.057 E Ft.
A fejlesztéseket illetően el kívánta mondani, hogy a mai gazdasági helyzetben ez az, ami a legnagyobb
problémát okozhatja az önkormányzatok számára. A bizottság felé kérelem érkezett a Térségi
Gondozási Központ részéről, melyben jelezték, hogy az óvodák szeretnék, ha az óvodai étkeztetést az
intézmény konyháján keresztül tudnák megoldani. Elsősorban, mert ez így olcsóbb lenne számukra,
ugyanakkor a gyermekek étkeztetése sokkal jobban megfelelne a korosztályuknak, szükség esetén a
diétás étkeztetés is megoldható. Az intézmény által mellékelt számítás szerint így – változatlan
dolgozói létszám mellett – kevesebb lenne egy adag étel önköltsége, ebből következően csökkenne az
önkormányzati támogatási igény is. Az intézmény ezt a fejlesztési forrást + 10 millió Ft-ban jelölte
meg, úgy, hogy az első évben az önkormányzati támogatás már 5 millió Ft-al kevesebb lenne, ha az
óvodák innen oldanák meg az étkeztetést. A szolgáltatási kör bővülésével – iskolák bevonása – ez az
összeg még magasabb arányban csökkenne, és az ellátottak térítési díja is tovább csökkenhetne.
A bizottság a kérelmet megvitatta, és a gyermekek érdekét szem előtt tartva javasolja a képviselőtestületnek, hogy biztosítsa az intézmény részére a + 10 millió Ft-os igényt a meglévő 500 adagos
intézményi konyha 800 adagosra történő bővítéséhez. Ez fejlesztés mind költségben, mind pedig
minőségben megjelenik majd, és ez által kevesebb támogatásba kerül az önkormányzatnak.
A kötvény felhasználásával kapcsolatban úgy vélte, hogy a tervezett fejlesztések között vannak
olyanok, melyeket nem biztos, hogy a kötvényből kellene megvalósítani. A gond viszont, hogy más
forrás nem igazán áll rendelkezésre. Változatlan aggálya volt a tervezett 30 millió Ft-os
vállalkozásfejlesztési alappal, mellyel kapcsolatban a rendkívüli ülésen úgy döntöttek, hogy azt hitel
formájában nyújtandó támogatásként adják. Ez azonban olyan kötöttséget jelentene a vállalkozóknak,
amit nem biztos, hogy felmernének vállalni.
A polgármester úr által említett ipari csarnoképítéssel kapcsolatban az volt a személyes véleménye,
hogy jelenleg nem lenne szabad az önkormányzatnak ezzel foglalkozni. A jelenlegi gazdasági
viszonyok között minimális az esély arra, hogy ez által itt munkahelyet tudnának teremteni, mikor az
egész világon sorra szűnnek meg a munkahelyek, többszázezer ember válik munkanélkülivé.
Véleménye szerint, ha még is úgy adódna, hogy erre a csarnokra szükség lenne, és a pénz
rendelkezésre áll, úgy azt bár mikor meg lehet építeni. Nem tartotta értelmét, hogy most felépítsék, és
ott álljon üresen, amire aztán költeni kell, hiszen fent kell tartani, üzemeltetni kell.
Összegezve: a tervezett mérleg szerint a felhalmozási bevételek és kiadások összege 1.636.394 e Ft,
míg a bevétel és a kiadás összesen: 4.121.451 e Ft. A bevételek között szerepel még 54 millió Ft rövid
lejáratú hitelfelvétel, ami tartalékalapba lesz helyezve, a hulladéklerakó per Gyomaendrődre eső
költség fedezésére, amennyiben erre szükség lesz.
A pénzügyi bizottság módosító javaslatként támogatta a + 10 millió Ft-os intézményi
konyhafejlesztési igényt azzal, hogy annak költségvetési részletezése kerüljön a bizottság elé
beterjesztésre.
Összességében a bizottság 3 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett javasolta a Képviselő-testületnek a
költségvetés elfogadását.
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, a költségvetés egyes elemeire érkező módosító
javaslatokról egyszerű többséggel, míg a költségvetési rendelet megalkotásáról minősített többséggel
dönt a képviselő-testület.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a működési és kiadások egyensúlyát nagymértékben
befolyásolják az előre nem tervezhető, váratlan események, viszont egy átgondolt, szoros
gazdálkodással a működést biztosítani tudjuk.
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Sajnos a mindenkori legnagyobb elvonás az oktatásban érzékelhető, melyek sújtják a pedagógusokat,
de a legnagyobb elszenvedői maguk a gyerekek. A jelenlegi kormányzat olyan oktatáspolitikát folytat,
hogy közben csorbul a gyerekek tanuláshoz, fejlődéshez való joga. Az adott feltételek mellett nem
tudnak kibontakozni a tehetségek, sem a tanulásban, sem a szakképzésben, de ugyan így a sport
területén sem. Sajnos ezek a gondok a helyi iskolákban is érezhető, de megfelelő egyeztetés után
sikerült az intézményvezetőkkel kidolgozni egy olyan költségvetést, ami biztosítja a megfelelő
működtetést. A gimnázium részéről kicsit túlzottnak tartja az aggodalmat. Ez esetben meg kívánta
jegyezni, hogy akkor, amikor fél évvel ezelőtt azon dolgozott a testület, hogy az iskola ne kerüljön ki
az önkormányzat fenntartásából, a mostanra kialakult nehézségeket közösen kell, hogy felvállalják.
Egy jó gimnázium alapja egy jó általános iskola, a feltételek a gimnázium esetében sem rosszabbak,
mint más oktatási intézményekben. Bízunk abban, hogy a korábbi évekhez hasonló megfontolt
gazdálkodással az iskola le tudja küzdeni a nehézségeket. Továbbra sem kerülhet sor arra, hogy a
városban bármelyik oktatási intézményben működési gondok megoldatlanul maradjanak.
Az intézményi konyhafejlesztést illetően, az erre irányuló intézményi kérelem alapja lehet az az új
szolgáltatási forma megjelenése, ami egyértelműen a bevétel növekedését eredményezi.
Elképzelhetőnek tartotta, hogy az óvodák étkeztetésén kívül egyéb más rendezvények megrendezésére
is sor kerülhetne. A bevétel növekedés eredményeként csökkenthető lenne az önkormányzati
támogatás, és nem utolsó sorban az intézményben étkező idősek részére csökkenthető lenne az
intézményi térítési díj mértéke. Továbbá munkahelymegőrzést eredményezne, ugyanakkor a
gyermekek részére színvonalas és minőségi étel kerülne biztosításra, és nem utolsó sorban a
közmegelégedést szolgálná.
Az ipari csarnok megépítésével kapcsolatban el kívánta mondani, hogy van olyan vállalkozó a
településen, aki nem rendelkezik a vállalkozás végzéséhez szükséges infrastruktúrával, így ha
lehetősége nyílna egy szerelőcsarnok, műhelycsarnok bérlésére, adott esetben még szakmunkástanuló
foglalkoztatását is vállalná. Ez azért nem lenne egy utolsó szempont a mai szakmunkásképzés
helyzetét figyelembe véve. Akár még mezőgazdasági gépszerelő műhely beindítás céljából is lenne
vállalkozó, aki jelentkezne. Az ipari csarnok mellett megépülne még az inkubátorház, ami egy
ügyintézői komplexumként lenne hasznosítható.
A vállalkozásfejlesztési alap létrehozását illetően szomorúnak tartotta, hogy a testület tagjai között
nincs egyetértés ebben a kérdésben. Volt olyan bizottság, ami kifejezetten nagy ellenállást tanúsított ez
iránt. A „régi képviselőknek” át kellene látni, hogy az elmúlt időben nem történtek munkahelyteremtő
önkormányzati beruházások. Bár a munkahelyteremtés nem kifejezetten önkormányzati feladat, de a
hozzá kapcsolódó infrastruktúra megteremtése igen, amivel ezt elősegítenék. Példaként említette, hogy
az őstermelők részére az önkormányzat bevezette az iparűzési adót annak ellenére, hogy az nem volt
kötelező. Akkor, amikor egyértelműen látszik, hogy a város gazdasági helyzetét a vállalkozó
őstermelők tartják fent, más szemlélettel kellene ehhez a kérdéshez hozzáállni. A maga részéről
maximálisan támogatta a vállalkozásfejlesztési alap létrehozását. A város fiataljait, a lehetséges
munkahelyeket csak ez által tudjuk megtartani.
/ Putnoki László képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 17 fő. /
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, az előterjesztett rendelet-tervezet a működtetést a
fejlesztést, felhalmozást az alábbi szavakkal jellemzi: takarékosság, rangsorolás, feszített költségvetés,
kiadások csökkentése, átgondolás, megszorítás, feladatok összevonása, likviditási gondok elkerülése
érdekében hozott racionális átgondolt megszorítások. Ezek nagy része az intézményeink
működtetésére vonatkozik. A fejlesztés, felhalmozási kiadásokat érintően pedig van egy kis ötletbörze:
építés, bővítés, tervezés, bevezetés, szervezetfejlesztés, kialakítás, pénzeszköz átadás, felújítás,
vállalkozói alap és egyéb alapok. Az általa képviselt Körösök Vidékéért Egyesület véleménye szerint
ez a költségvetés csak számszakilag van egyensúlyban, más tekintetben nem, amiből a gondok
adódhatnak az év folyamán. Bár sokak véleménye szerint a 424 millió Ft fejlesztési hiány kezelhető, a
kérdés csupán az, hogy mi lesz a város jövője 2011 után, amikor kb. 200 millió Ft hiánnyal fog indulni
a költségvetés.
Ha az egyesület felelősen és aggódóbban gondolkodik a városért, akkor olyan véleménnyel illetik,
hogy maradi, konzervatív és a fejlődés gátja. Hangsúlyozni kívánta, hogy 18 éve választott képviselő,
és nyilván azért élvezhette eddig a választókerület lakóinak bizalmát, mert próbált hiteles lenni,
racionálisan, ésszerűen gondolkodó.
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Az előterjesztett költségvetési tervezet egyik oldala csupa megszorítást, negatívumokat tartalmaz, míg
a másik oldal jó néhány lehetőséget, felújítást, amelyek forrása a kötvény. A közgazdászok véleménye
szerint a kötvény felvételével nem csináltak nagy butaságot, bár a jelenlegi devizaárfolyamot
figyelembe véve ez most vitatható. Továbbra is az a véleménye, hogy csak felelősen lehet
gondolkodni, és nem szabad túlzott mértékben a pénzt elkölteni, a jövőben is nagyon átgondoltan kell
a fejlesztéseket végezni. Gyomaendrőd eddig elfogadhatóan működött mind az intézmények, mind
pedig a lehetőség szerinti fejlesztések vonatkozásában. Éppen ezért a testületnek nem kellene az
egyesületre hárítani a felelősséget akkor, ha valami áhított fejlesztés nem valósul meg, vagy esetleg
vitatkoznak rajta. Nem kellene a várost a pártviszályok színterévé, a megyegyűlés függvényévé tenni.
Túl kis város Gyomaendrőd ahhoz, hogy sokat kapjon a megyétől vagy a párttól, nekünk saját
magunknak kell a dolgainkat megvalósítani a józanész keretei között. Pályáznunk kell, és az így
elnyert pénzösszegből próbáljuk az elképzeléseinket megvalósítani. Amennyiben az egyesület
színeiben helyet foglaló képviselők megszavazzák az ipari csarnoképítést is tartalmazó költségvetést,
abban az esetben kérik a Polgármester urat és a képviselő-testületet, hogy a legnagyobb felelősséggel
szavazzanak a fejlesztések vonatkozásában. A kötvény csak pályázati önerőként kerüljön
felhasználásra. A nem nyert pályázat esetében a kötvény fedezetét tartalékolni kell, és nem gyors
elképzelés, és kockázatelemzés nélküli pályázat benyújtásához felhasználni. Az elmúlt évben
számtalan olyan pályázat került benyújtásra, amit a képviselők többsége megszavazott, viszont ha
adott esetben, ezek a pályázatok sikerrel zárulnak, nyernek, úgy több százmillió Ft-ot kell kiadnia a
testületnek, és lehet, hogy ezek a beruházások nem is úgy valósulnak meg, ahogy szeretnék.
Az ipari csarnok tervezésénél, építésénél kéri az egyesület az idei építőipari normakönyv költségeinek
figyelembevételét. Megvalósulása esetén ott egy üres alapcsarnok fog megépülni, amibe nem tudjuk,
hogy milyen vállalkozó kíván betelepülni. Mivel tevékenységenként eltérő igénye van egy-egy
vállalkozásnak, ezért kérik a Gyomaszolg Ipari Park Kft-t, hogy az átadott pénzzel – amennyiben azt a
testület megszavazza – a lehetőség szerint a legfelelősségteljesebben bánjon, és a felmerülő
költségekkel szigorúan számoljon el. A beruházás megvalósulása után annak benépesítéséről
gondoskodjon úgy, hogy ott tényleg munkahelyteremtés valósuljon meg. A mindenkori vezető
prémiumfeltételéül pedig meg kell határozni az ipari park gazdaságos működését.
Jó lenne, ha egész év folyamán felelősségteljesen döntene a képviselő-testület. A kötvényfelhasználást
illetően is nagyon sok esetben információ hiánnyal küzd a testület, példaként említette, hogy a
Gondozási központ infrastrukturális fejlesztése+ a Rózsahegyi K. kollégium cím alatt tervezett 5
millió Ft –ról sem tudjuk, hogy igazán mit takar. Természetesen egyetért azzal, hogy benne maradjon
a költségvetésbe, de a felhasználás előtt körbe kell járni, meg kell beszélni. Személy szerint ugyan így
információ hiánnyal küzdött a február 12-i rendkívüli ülésen a Gondozási központ konyhafejlesztése
tekintetében is, hiszen ott még az hangzott el, hogy építkezésről is szó van, később pedig kiderült,
hogy még sincs. Jó lenne, ha a testület tisztában lenne a dolgokkal, és nem vakon szavazna.
Természetesen jó, ha vannak elképzeléseink, a polgármesternek van ciklusprogramja, de nem biztos,
hogy ebbe a ciklusba abból mindent meg tudnak majd valósítani. Nyilván, hogy ezért senki nem lesz
hibáztatható, csupán a körülmények alakítják másként a dolgokat.
Összességében azt kérte, hogy egy jó költségvetést fogadjon el a testület és a költségeket jó célra
használják fel.
Illés János képviselő felhívta a képviselő társai figyelmét, hogy egy évvel ezelőtt az akkori
költségvetéshez alig volt hozzászólás, vita. Emlékezete szerint akkor több mint 200 millió Ft volt a
költségvetés hiánya. A jelen tervezetben ez az összeg 264 millió Ft, amivel kapcsolatban most
mindenki nagyon felkészült, aggodalmas, és rosszat lát benne. Ha azt vesszük, hogy közel 3 milliárd
Ft körül mozog a költségvetés, akkor a Polgármester úr által felvetett 150 millió Ft-os ipari
csarnoképítés is csak 5 %-a a költségvetésnek. Mint vállalkozó is el tudja mondani, hogy egy üzleti
életben 10 % kockázati tényezőt +,- 3 %-ban még hozzá lehet tenni. A 150 millió Ft- amennyiben a
testület az elfogadja, és kívánta is hogy fogadják el – nem jelent akkora kockázati tényezőt, hogy itt
most katasztrófáról, összeomlásról kelljen beszélni.
A vállalkozásfejlesztési alap létrehozását illetően, egy nagyon újszerű kezdeményezésről lenne szó,
amit a maga részéről maximálisan támogat. Természetesen, ha azt nem veszik igénybe a vállalkozók,
úgy az megmarad a költségvetésbe, így azt nem fogja sújtani. Az első olvasatban ennek összege 50
millió Ft volt melyből 20 millió Ft vissza nem térítendő támogatás, jelen tervezetben viszont már csak
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a 30 millió Ft szerepel, mint kamatmentes hitel. A vállalkozók szempontjából, amennyiben
megfelelnek a pályázati feltételeknek, a kamatmentes hitel is óriási segítséget tud nyújtani.
A maga részéről a költségvetés tervezetet elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Babos László képviselő elmondta, már a rendkívüli ülésen is azt hangsúlyozta, hogy a fontos és a még
fontosabb dolgok között kellene valamilyen arányt módosítani. Ez azonban a jelen tervezet szerint
nem történt meg.
A felhalmozást illetően el kívánta mondani, hogy még a ciklus elején nagy vitát váltott ki a kötvény
felvétele, sokukban aggodalmat váltott ki, hogy mi lesz ennek a vége- eladósítják a várost. Végül
kompromisszumra jutottak, és döntöttek 1 milliárd Ft 10 évre történő felvételéről. Emlékezete szerint
a törlesztés 2011-ben kezdődik meg, amely jelentős összeggel fogja megterhelni az adott év
költségvetését.
A jelen ciklusból is már eltelt két év, melynek során nem történt olyan jelentősebb beruházás,
fejlesztés a településen, melyre azt lehetne mondani, hogy a felvett kötvényből valósultak meg. A
jelen költségvetési tervezet szerint úgy tűnik, hogy a következő időszakban sem fog történni semmi,
mivel a kötvény nagy részét elköltik olyan dolgokra, amelyek ugyan mindennapos problémát
jelentenek a lakosság számára, de azokat nem a kötvényből kellene megoldani.
További vitát váltott ki az ipari csarnok építésének kérdése, mellyel kapcsolatban az volt a véleménye,
hogy a mai viszonyok között nem a termelés feltételeit, hanem az értékesítés a piacszerzés feltételit
kellene javítani. A helyi vállalkozók közül soknak az okoz gondot, hogy a megtermelt árut nem tudja
eladni. Félő, hogy megépítjük ezt a csarnokot, de nem lesz, aki beleköltözik. Igazán azt várnánk, hogy
olyan vállalkozás települjön ide, aki nagyobb létszámot tud foglalkoztatni.
A konyhafejlesztést illetően javasolta a 10 millió Ft elfogadását, még akkor is, ha az a kötvényből
kerül finanszírozásra, hiszen egy megtérülő beruházásról van szó.
Befejezésként elmondta, jelen pillanatban inkább afelé hajlik, hogy nem szavazza meg a beterjesztett
költségvetést.
Rácz Imre képviselő hangsúlyozta, a rendkívüli ülésen azon képviselők nem szavazták meg a
vállalkozásfejlesztési alap létrehozását, akik nem vállalkozók. A maga részéről javasolta annak
elfogadását.
Vass Ignác bizottsági elnök reagálva Illés János képviselő hozzászólására, hangsúlyozta, tisztában van
azzal, hogy amennyiben a vállalkozásfejlesztési alap nem kerül felhasználásra, úgy annak összege
megmarad a költségvetésbe. Személy szerint nem a 30 millió Ft-os alap létrehozását ellenezte, hanem
a feltételek miatt voltak aggályai. Nyilván, hogy mindannyiunknak az az érdeke, hogy a város
költségvetés jól működjön, és a város lakói úgy részesüljenek belőle, hogy jól érezzék itt magukat.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a képviselő-testület valamennyi tagjának egyformán
vigyáznia kell a város költségvetésére. A tervezetben szereplő fejlesztési hiány nem azt jelenti, hogy a
felett egy ember rendelkezik, a testületnek kell arról dönteni, hogy az adott fejlesztést megvalósítják
vagy nem. Ugyan így fel kell vállalni a testületnek a már megszavazott fejlesztéseket is.
Illés János képviselő el kívánta mondani, hogy a fejlesztés alapvetően az érdekeinket előre mozdítja.
Látni kell azt, hogy a költségvetés tervezet tartalmaz olyan összegeket, amelyek nem kötelezően
ellátandó feladatok ellátását finanszírozza – példaként említette a Gimnáziumot – melyet nyilván el
fog fogadni, viszont az állami normatív támogatás nem biztos, hogy hoz ugyanannyit, mint 60 millió
Ft, amit a feladat ellátásra beterveztek.
Várfi András polgármester az ipari csarnok építését illetően elmondta, az ITD Hungary részéről több
megkeresés is érkezett az önkormányzat felé, melyben csarnokot keresnek, a gazdasági válság ellenére
is, nem egy megkeresés érkezett.
A pályázati kiírás megjelent, a pályázatot május 15-ig kell benyújtani. A kiírás szerint legalább négy
vállalkozónak kell helyet biztosítani. Amennyiben a testület dönt a megépítésről, úgy a 150 millió Ftal további 150 millió Ft-ot tudnának hozni, ami munkahelyet jelent az építés során és azt követően is.
A munkahelyeken kívül iparűzési adót, személyi jövedelemadót és fogyasztást jelentene a városnak.
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Módosító indítványként javasolta, hogy az ipari csarnok építésére határozzon meg a testület 150 millió
Ft-ot
Dr. Palya József képviselő véleménye szerint a jelen gazdasági helyzetbe, amibe az ország van,
egyedüli előremenekülés lehetne, ha ezt a csarnokot sikerülne megépíteni pályázati támogatásból. A
jövőt illetően jó befektetés lenne.
Csányi István alpolgármester, mint a Körösök Vidékéért Egyesület tagja csatlakozott a Hangya
Lajosné képviselő által elmondott véleményhez.
Pontosításként megkérdezte, hogy a Polgármester úr által javasolt 150 millió Ft-ot kölcsönként
nyújtanák e a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek.
Várfi András polgármester válaszolva elmondta, igen, egy kölcsönszerződés formájában kapná meg a
Kft. ezt az összeget. Természetesen a szerződés elfogadásáról külön dönt a képviselő-testület.
Babos László képviselő kérdése az volt, hogy ebben az esetben a Gyomaszolg Ipari Park Kft lenne a
pályázó.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, igen, ő fog pályázni az Ipari Park címen belül.
Amennyiben nyer a pályázaton, úgy saját kivitelezésben valósíthatja meg a csarnok építését.
Izsó Csaba bizottsági elnök bízott abban, hogy sikerül a képviselő-testületnek konszenzusra jutni és
az önkormányzat 2009. évi költségvetését elfogadják. Az önkormányzatnak a kormány által
elfogadott költségvetéshez kell igazodnia, amely költségvetés igazán csak két hétig élt, így most nincs
mihez igazodnunk. Ettől függetlenül a város fejlődni akar.
Nem értett egyet azzal a hozzászólással, hogy itt nem történt semmi az elmúlt két év alatt. Igen is
nagyon sok minden történt. Több beruházás is átadásra került, gondoljunk csak a belvíz
beruházásokra, amely nagyban befolyásolja az itt élők komfortérzetét és elkerülhető az az állapot, ami
a 2005-ös belvíz során volt. Ezen felül 16 belterületi új lakóút átadására került sor. Ugyanakkor sok út
felújítására is sor került – Lévai út, Kálvin út stb. Ezt a lendületet, irányt nem szabadna megtörni,
továbbra is a fejlődést kell célként meghatározni. Több, nem az önkormányzat költségvetéséből épülő
beruházás is folyik Gyomaendrődön, - vasútfejlesztés, közúti híd felújítás, amelyek szintén az itt élők
megelégedését fogják szolgálni.
A költségvetés tervezetből néhány tételt kívánt kiemelni. Járdafelújítás 5 millió Ft, - a város lakóinak
fontos az, hogy biztonságosan, balesetmentesen tudjanak közlekedni. Több választókörzetben a járdák
állapota a mai napig nem megfelelő, amit rendezni kell, a felújítási munkákat a tavasszal el kell
kezdeni. Útfelújítás 10 millió Ft – a meglévő utak kátyúzására kerülne felhasználásra. Rengeteg kátyú,
úthiba van a város belterületi útjain. Kerékpárút felújítás 1.2 millió Ft – vannak szakaszok, ahol
katasztrofális a kerékpárút állapota, példaként említette a Bocskai utca sarkát, ahol 8-10 cm –re megáll
a víz, ha esik az eső. Belterületi útépítés 33 millió Ft – a megkezdett útépítési folyamatot nem kellene
megszakítani. A meglévő utak mellett úttervezésre is lett pénzösszeg elkülönítve, ugyanakkor nagyon
fontos lenne, hogy a Hősök úton a szakrendelő előtt a parkoló rendszer kiépüljön, a jelenlegi áldatlan
állapot megszűnjön. Ugyan úgy a ligetfürdő parkolójának rendezése is nagyon fontos feladat. Ezeket a
fejlesztéseket nem lehet elodázni, hiszen a ciklus végén a képviselő-testületnek ezekkel el kell
számolnia a lakosság felé.
Dr. Csorba Csaba jegyző fontosnak tartotta elmondani ahhoz, hogy a Gyomaszolg Ipari Park kft a
pályázatot be tudja nyújtani, ahhoz el kell készíteni a megvalósíthatósági tanulmányterveket, melyek a
pályázat feltételét képezik. A terveket, az összeállított pályázatot természetesen a Kft. felügyelő
bizottsága is meg fogja vizsgálni.
A képviselő-testület a megvalósíthatósági tanulmányterv alapján tudja majd eldönteni, hogy ezt a
pénzeszközt - tulajdonosi hitel formájában – biztosítja e a Kft-nek a pályázat benyújtásához, vagy
nem. Ezen eljárás során lehet majd megvizsgálni, hogy ezen felül milyen más források vonhatók be, és
azok milyen kockázati tényezőkkel járnak.
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Összegezve: a képviselő-testület a költségvetés elfogadásával ennek az előkészítő munkának adja meg
a lehetőségét, melynek elvégzését követően kerül olyan helyzetbe a testület, hogy érdemben döntsön a
pénzeszköz átadásról.
Babos László képviselő megköszönte a Jegyző úrnak a tájékoztatást. Fenti hozzászólásában a kötvény
vonatkozásában mondta azt, hogy nem történt semmi, főleg ahhoz képest amilyen elképzelések voltak
akkor, amikor a kötvény felvételéről döntöttek. Ennek ellenére a kötvény ¼ részét most olyan célokra
akarják felhasználni, amelyek nem lesznek látványosak. Azzal tisztában vagyunk, hogy az ország
költségvetése mennyire határozza meg a város költségvetését. Az azonban nem igaz, hogy jelen
pillanatban az országnak nincs költségvetése, igen is van, azt a kormány 2008. december 15-én
fogadta el. Az más kérdés, hogy azon változtatni kell, hiszen év közben mi is számtalanszor
módosítani szoktuk a város költségvetését. Izsó képviselő úr hozzászólásában elhangzott, hogy milyen
nagyberuházások folynak itt a településen. Ezekről viszont jó hat tudjuk, hogy ezeket a kormány
biztosítja számunkra.
Dr. Kovács Béla képviselő véleménye szerint is a legjobb az lesz, ha sikerül a képviselőknek
kompromisszumra jutni, és a költségvetés elfogadásra kerül. A gimnáziumot érintő hozzászólásokkal
kapcsolatban meg kívánta jegyezni, hogy az intézményeknek igen szoros költségvetésből kell
gazdálkodniuk, mintegy 30 millió Ft-ot vettek le az intézmények szükséges működéséből. Ugyanakkor
a kötvényből ugyancsak 30 millió Ft-ot ajánlanak fel a vállalkozók támogatására, melyet nem akar
kifogásolni, hiszen erre is szükség van. Kétségtelen, hogy valamilyen módon kompromisszumra kell
jutni, viszont a döntés során azt is figyelembe kellene venni, hogy miközben a Dunántúlon a jó
infrastruktúrával ellátott nyugathoz közel lévő csarnokokat is bezárják, gondot jelent azok
működtetése, akkor mi itt éppen ebbe az irányba akarunk kitörni. Mindettől függetlenül azt kívánta,
hogy legyen sikerünk ebben.
Gombár Mátyásné hozzászólásában a lakosok kérdését tolmácsolta, miszerint mennyit költött el a
város a kötvény összegéből. 2008-ban iparűzési adóból 90 millió Ft-al több bevétele volt az
önkormányzatnak, azt mire költötték el. További kérdés, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. mérlege
hogyan alakul az idei évbe. A város lakói nem értenek egyet azzal, hogy a kötvényből történjen
járdafelújítás, útfelújítás, ipari csarnoképítés. Amikor az 1 milliárd Ft kötvény felvételéről döntött a
testület arról volt szó, hogy az pályázati önerőként kerül felhasználásra. Olyan beruházásra, amelynek
költsége visszatérül a városnak. A vállalkozói alapot illetően további kérdés, hogy mi van akkor, ha
tönkre megy a vállalkozó, hogyan kapjuk vissza a pénzünket. Véleménye szerint az iskola nyílászáró
cseréjét sem a kötvényből, hanem az iparűzési adó többletbevételéből kellene megoldani. Az sem
biztos, hogy Gyomaendrőd és Csárdaszállás között kellene kerékpárutat építeni, Öregszőlőbe vagy
Nagylaposra sokkal inkább indokoltabb lenne. A testületnek nagyon kell vigyáznia a kötvény pénzre,
mert azt vissza kell fizetni, ami a gyermekeinkre fog hárulni.
Mraucsik Lajosné a Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője az intézményi konyhafejlesztés
kapcsán pontosítani kívánta, hogy a 15 millió Ft nem tartalmaz épületbővítést. Az előterjesztésben
még a tervező 2007 évi árajánlata szerepel, ami akkor még magában foglalt épületbővítést is, mivel ott
még 2000 adagos fejlesztésről volt szó. Új árajánlatot azóta nem kértek a tervezőtől, viszont ha a
testület megszavazza a 15 millió Ft-ot, úgy részletes költségvetést és árajánlatot fognak előterjeszteni.
Ebből a 15 millió Ft-ból a konyha épületgépészeti fejlesztését szeretnék megvalósítani, mivel
mostanra már nagyon elavult a konyha infrastruktúrája, a villamos és a gáz hálózat is fejlesztésre
szorul, ugyanakkor a víz és szennyvíz ellátottsága is korszerűtlen. A modern gépeket csak úgy tudják
működtetni, ha azokat megfelelő villamos és gáz hálózatra csatlakoztatják. Ezen fejlesztés által
lehetővé válna annak az igénynek a kielégítése is, hogy az óvódásokat is be tudják vonni az
étkeztetésbe, viszonylag olcsó szolgáltatási ár mellett, ami azt eredményezné, hogy csökkenne az
idősek részére az étkeztetés térítési díja, javulna a fizetőképesség, és a számítások szerint első körben
5 millió Ft önkormányzati támogatás csökkenést eredményezne.
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő Gombár Mátyásné hozzászólására reagálva hangsúlyozta, a
Rózsahegyi K. Ált. Iskola nyílászáró cseréjével a későbbiekben az energia költségén tudnánk
megtakarítást elérni, ami nem elhanyagolható összeget jelentene az önkormányzat kasszájában.
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/ Jakus Imre képviselő elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 16 fő./
További érdemi hozzászólás nem volt Várfi András polgármester összegezte a hozzászólásokat,
módosító javaslatokat. Elsőként a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság módosító javaslatáról kérte a
képviselő-testület döntését, miszerint a Térségi Szociális Gondozási Központ konyhai kapacitás és
szolgáltatás bővítésére 15 millió Ft kerüljön elkülönítésre, melynek forrásául a kötvényt jelöljék meg.
A képviselő-testület a módosító javaslatot 14 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás
mellett támogatta.[Babos László igen, Béres János tartózkodás, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Dr. Palya József igen, Putnoki László nem, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

A szavazás eredményére Várfi András polgármester kihirdette az alábbi határozatot.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
45/2009. (II. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Térségi Szociális Gondozási Központ konyhai
kapacitás és szolgáltatás bővítésére 15 millió Ft-ot különít el az önkormányzat 2009. évi
költségvetésében, melynek forrásául a kötvényt jelöli meg.
Határidő: azonnal
A következőkben Várfi András polgármester az általa tett módosító indítványról kérte a képviselőtestület döntését, amely szerint az Ipari parkban ipari csarnok építésére 150 millió Ft-ot különítenek el
az önkormányzat 2009. évi költségvetésében, melynek forrásául a kötvényt jelölik meg. A 150 millió
Ft-ot, mint pályázati saját erőt az önkormányzat tulajdonosi hitelként adja át a Gyomaszolg Ipari Park
Kft-nek, mint pályázónak, azzal, hogy a hitel törlesztés módjáról a későbbiekben dönt a képviselőtestület.
A képviselő-testület a módosító javaslatot 12 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodás
mellett támogatta. [Babos László nem, Béres János tartózkodás, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Dr. Palya József igen, Putnoki László nem, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác nem, Várfi András igen.]

A szavazás eredményére Várfi András polgármester kihirdette az alábbi határozatot.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
46/2009. (II. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Ipari Parkban ipari csarnok építésére 150 millió
Ft-ot különít el az önkormányzat 2009. évi költségvetésében, melynek forrásául a kötvényt
jelöli meg.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester felkérte Tóthné Gál Julianna pénzügyi ügyintézőt, hogy a fentiekben
elfogadott összegeket vezesse át a költségvetési rendelet-tervezeten és ismertesse a mérleg fő összegét.
Tóthné Gál Julianna az átvezetést elvégezte, a kiadási oldalon a mérleg fő összege nem változott –
4.121.451 e Ft, változás a tartalékon belül - a kötvény fel nem használt része tartalékba helyezve
összege 575.914 e Ft-ra módosult. Beépítésre került az ipari csarnoképítésre 150 millió Ft, és az
intézményi konyha kapacitás bővítésére 15 millió Ft. Az 1 milliárd Ft kötvényből 424.086 e Ft kerül
felhasználásra 2009-ben.
Dr. Csorba Csaba jegyző a költségvetési rendelet-tervezet 6. § /5/ bekezdését az alábbi kiegészítéssel
javasolta elfogadni.
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Az 5/a mellékletben meghatározott kötvényhez kapcsolódó fejlesztési előirányzatok teljesítésére akkor
kerülhet sor, ha az SZMSZ 30.§ /4/ bekezdés h. pontjában meghatározott számítások elkészülnek és
azt a képviselő-testület elfogadja.
SZMSZ 30.§ /4/ bekezdés h) pontja kimondja:
„h) a kötvény kibocsátásból és/vagy hitel felvételből keletkezett forrás felhasználást, az ebből
megvalósult beruházás(ok) megtérülését, illetve ennek hatásaként keletkezett működési
többletbevételeket illetve működési célú kiadások megtakarításokat. Külön ki kell térni a külső forrás
bevonását célzó döntés előkészítése során bemutatott megtérülési mutatóktól való esetleges eltérést
részletesen indokolni kell.”
Amennyiben a képviselő-testület elfogadja a költségvetést, úgy egyrészt összhangba kerül a
költségvetési rendelet az SZMSZ-el, illetve az a garanciális elem kerül így beépítésre, hogy ismételten
a számok tekintetében át tudja tekinteni a képviselő-testület az esetleges kötvényfelhasználásra
vonatkozó döntéseket, és a megvalósíthatósági tanulmánytervek és megtérülések figyelembe vételével
tudja benyújtani a pályázatokat, mivel azok nagy része mind pályázati saját erőt képez.
/ Jakus Imre képviselő visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 17 fő./
Várfi András polgármester egyetértve a jegyző úr által javasolt kiegészítéssel, tovább figyelemmel a
fentiekben hozott határozatokra felkérte a képviselő-testületet a költségvetési rendelet elfogadására.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 3 nem szavazattal megalkotta:[Babos László nem, Béres János igen,
Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László nem, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác nem, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendeletét
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65-69.
§-a alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata ( a továbbiakban: Önkormányzat) 2008. évi
költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
1. § Bevételek címei, alcímei és előirányzatai.
1.
Költségvetési
cím
támogatások
1. alcím

Normatív
állami
hozzájárulás
Normatív
kötött
felhasználású tám.
Központosított
támogatás
Címzettés
Céltámogatás
TEKI támogatás
CÉDA támogatás
Vis Maior támogatás
Egyéb központi tám.

2. alcím
3. alcím
4. alcím
5. alcím
6. alcím
7. alcím
8. alcím
2.
cím

Önk.
bev.

sajátos

műk.

1. alcím

Helyi adók
1. előir.

Iparűzési adó
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sz.
2.
sz.
3.
sz.
4.
sz.
5.
sz.
6.
sz.

előir.

Építményadó

előir.

Telekadó

előir.

Magánszem.
komm. adó
Idegenforgal
mi adó
Pótlék, bírság

előir.
előir.

2. alcím

Átengedett
adók

központi

1. előir.
sz.
2. előir.
sz.
3. előir.
sz.

SzJA helyben
maradó
SZJA
jöv.
kül. mérséklése
SZJA
normatív
módon elosztott
Gépjárműadó

4. előir.
sz.
5. előir.
sz.

Termőföld
bérbeadása

3. alcím
4. alcím

Különféle bírságok
Egyéb sajátos folyó bev.
1. előir.
sz.
2. előir.
sz.

3.
cím

Önk. lakás.
lakbérb.
Mezőőri
járulék
Felhalmozási és tőke
jellegű bevételek

1. alcím
2. alcím

Tárgyi e. értékesítés
Önk. lakások, egyéb h.
b.

3. alcím
4. alcím
4.
cím
5.
cím
6.
cím
7.
cím
8.
cím
9.
cím

Pü-i befekt. bev.
Koncesszióból szárm. b.
Kis Bálint Ált. Iskola
és Óvoda
Rózsahegyi
K.
Kistérségi Ált. Isk.
Kner Imre Gimn.
Városi Egészségügyi
Int.
Térségi Szoc. Gond.
Központ
Polgármesteri Hivatal

1. alcím

Térség
Humánsegítő
Szolgálat
Határ Győző Városi
Könyvtár
Városi Alapfokú Műv.
Oktatási Intézmény

2. alcím
3. alcím
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4. alcím
5. alcím
6. alcím

Cigány Kisebbség
Német Kisebbség
Polgármesteri Hiv. és
egyéb feladatok

10.
cím

Kölcsönök
visszatérülése
1. alcím
2. alcím
3. alcím

Lakáshitel visszafiz.
Munkált. kölcsön vfiz.
Belvíz kölcsön vf.

11.
cím
12.
cím

Egyéb finansz. bev.
Rövid lejáratú hitel
felvét
Tartozás
kötvénykibocsátásból

Az intézmények bevételi előirányzatai:
1. előir.
2. előir.

Saját bevétel
Átvett
pénzeszköz műk.
Felhalm. célú
bev.
Előző évi pm.

3. előir.
4. előir.
Kiadások címei, alcímei és előirányzatai:

A kiadások címei és alcímei megegyeznek a bevételnél meghatározott címekkel és alcímekkel. A
kiadásokhoz tartozó előirányzatok a következők:
1. előir.
Személyi juttatás
2. előir.
Munkaadókat terh. jár.
3. előir.
Dologi kiadás
4. előir.
Pénzeszköz átadás, egyéb tám.
5. előir.
Ellátottak pénzbeli jutt.
6. előir.
Felújítások
7. előir.
Fejlesztések
8. előir.
Felhalm. célú pénzeszköz átadás
9. előir.
Kölcsönök nyújtása
10. előir.
Hitelek törlesztése
11. előir.
Céltartalék
12. előir.
Általános tart.
2. § Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszege 4.067.451 E Ft, ezen belül
2008. évi pénzmaradvány összege 560.226 E Ft. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a
bevételek főösszegén túl beépítésre került 54.000 E Ft összegű rövid lejáratú hitelfelvétel, részletezve
az 1., 1/a., 1/b., 1./c. számú melléklet szerint.
3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.392.975 E Ft, ezen belül a
személyi juttatás 971.575 E Ft, munkaadót terhelő járulék 303.335 E Ft, dologi kiadás 707.707 E Ft, a
működési célú pénzeszköz átadás 404.388 E Ft, ellátottak pénzbeli juttatása 5.970 E Ft, melyet a 2.,
2/a. számú melléklet tartalmaz.
4. § Az Önkormányzat felújítási előirányzata 107.290 E Ft, feladatonként, célonként a 3. számú
melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 283.036 E Ft. Ezen belül az
Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 252.155 E Ft. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás
összege 24.215 E Ft, a kölcsönök nyújtása 6.666 E Ft, a hiteltörlesztése nincs önkormányzatunknak,
melyet feladatonként a 4. számú melléklet mutat be.
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6. § (1) Az 5. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 1.338.150
E Ft. A tartalék összegéből a Képviselő-testület 700 E Ft Polgármesteri alap felhasználási jogát a
polgármesterre ruházza át. Az Ifjúsági alap 1.300 E Ft összegéből kötött felhasználásként a jeles és
kitűnő tanulók jutalmazására 300 E Ft, jó tanuló, jó sportoló díjra 100 E Ft kerül felhasználásra, 900 E
Ft a pályázható összeg. A sportalap 17.000 E Ft összegéből kötött felhasználású támogatások:
 Sportcsarnok működtetése
2.926 E Ft
 Diáksport
600 E Ft
 Gyomai-és Endrődi pálya fennt
320 E Ft
 Óvodai sportnap megrendezése 200 E Ft
 Testvérvárosi és nemz.sportkapcs. 200 E Ft
(2) A 8.000 E Ft Civil szervezetek alapjából kötött felhasználású támogatások:
 Városi képtár műk.tám.
368 E Ft
 Drog prevenció és DADA program
500 E Ft
 Irodalmi, kult.mű, turiszt.iadvány támog. 352 E Ft
 Lapkiadás támogatása-Gye-i Hírmondó 1.500 E Ft
(3) A Képviselő-testület hozzájárul a fejlesztési tartalékban szereplő feladatokra kiírt pályázatok
benyújtásához, felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati saját erő előirányzatának mértékéig a
felhasználást saját hatáskörben, kizárólagosan a feltüntetett célra engedélyezze.
(4) A tartalékban elhelyezett belvízhitel visszafizetések összege a település lakásvagyon
megtartására és bővítésére használható fel.
(5) Az előző évi 1.000.000 E Ft összegű kötvénykibocsátásból a fel nem használt rész 735.914 E Ft
összegben a fejlesztési tartalékok között kerül kimutatásra, a kötvény felhasználásának részletezését az
5/a számú melléklet tartalmazza. Az 5/a számú mellékletben meghatározott kötvényhez kapcsolódó
fejlesztési előirányzatok teljesítésére akkor kerülhet sor, ha az SZMSZ 30.§ /4/ bekezdés h. pontjában
meghatározott számítások elkészülnek, és azt a képviselő-testület elfogadja.
(6) A környezetvédelmi alapban elhelyezett összeget az alapra vonatkozó rendelet alapján lehet
felhasználni.
(7) A turisztikai alapban elhelyezett összeget az alapra vonatkozó rendelet alapján lehet
felhasználni.
7. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének mérlegét a 6., 6/a. számú
melléklet tartalmazza.
8. § A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és fejlesztési hiány összetételét a 7.
számú melléklet tartalmazza.
9. § Az Áht. 116.§-ában előírt közvetett támogatásokra vonatkozó mérleget a 10. számú melléklet
mutatja be.
10. § (1) A 11. számú melléklet tartalmazza a 2010. és 2011. évekre a költségvetési kitekintést,
figyelembevéve a társadalompolitikai prioritásokat illetve a költségvetés-politika prioritásait. A 11/a
melléklet bemutatja a az önkormányzat 2010-2011. évi gazdasági-programját.
(2) A Képviselő –testület a gördülő tervezés keretében az Önkormányzat 2010. és 2011. évekre
előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait a 11. számú melléklet szerint tudomásul veszi.
(3) A mindenkori szükséges hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt.
11. § Gyomaendrőd Város hitelállományának alakulását részletezve, továbbá kezességvállalását
melynek lejárati időpontja 2011. év december 20. napja, a 12. számú melléklet tartalmazza. Az Ötv.
88. § d. pontja alapján az önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső
határát a 13. számú melléklet tartalmazza. Amennyiben hitelfelvételre kerül sor az önkormányzatnál, a
jelenleg tervezett bevételek figyelembe vétele mellett a hitelfelvétel felső határa a 13. sz. mellékletben
kimutatott összeget nem haladhatja meg.
12. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a
14. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Katona József Művelődési Központ és Tájház szakfeladaton feladatátvétel miatt 3 fő
létszámnövekedés jelentkezik, így az engedélyezett létszám 2 főről 5 főre változik.
(3) A Kner Imre Gimnáziumnál túlóra kiváltás miatt 1 fő létszámnövekedés jelentkezik, így az
engedélyezett pedagógus álláshelyek száma 27 főről 28 főre változik.
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13. § (1) 2009. január 1.-től a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII.
Törvény 17. számú melléklete az irányadó a közalkalmazottak besorolását illetően. A
közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja 2009. január 1-től 20.000 Ft, a Kjt. 66/A. §-ának
(2) bekezdése azerinti vezetői illetményalap 2009. évben 120.000 Ft. 2009. évben az Áht. 93/A. §ában foglalt keret a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a, kivétel a
közoktatásban dolgozók köre. A közoktatásban dolgozók körében kiemelt munkavégzésért járó
keresetkiegészítés jár, melynek számítási alapja 2009. évben 5.250 Ft/ fő/hónap.
(2) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1)
bekezdésében
foglalt illetményalap 2008. január 1-től 38.650 forint. A köztisztviselők illetménye ennek alapján lett
megállapítva, figyelembe véve a tartós távollevők- és helyettesítőik illetmény különbözetét. A Kt 44/A
§ szerinti illetménykiegészítés nincs. Az osztályvezetők illetménypótléka – a korábbi évekkel
azonosan- a Kt 46.§ (5) b) pontja alapján meghatározott illetmény 10 %-a.
(3) Az egységes Közszolgálati Szabályzat alapján tervezett juttatások keretei, tekintettel az
Esélyegyenlőségi tervre is:
a) VI. Fejezet 1. a) és b) pontja szerinti lakásépítési- és vásárlási támogatási keret: 300 000.-Ft, 2.
pontja szerinti albérleti díj támogatási keret: 200 000.-Ft.
b) VI. Fejezet 4. pontja szerinti Családalapítási támogatás keret: 200 000.-Ft.
c) VI. Fejezet 5. pontja szerinti Rendkívüli szociális támogatás keret: 200 000.-Ft.
d) VI. Fejezet 6. pontja szerinti Szemüvegtérítés címen rendelkezésre álló keret: 200 000.-Ft.
e) VII. Fejezet 1. pontja szerinti Kegyeleti támogatási keret: 200 000.-Ft, a 2. pontja szerinti
Temetési segély keret: 100.000.-Ft.
f) VIII. Fejezet 1. pontja szerinti Nyugállományú köztisztviselők támogatási keret: 100 000.-Ft.
14. § Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § „57.
bekezdése alapján a 15., 15/a. számú melléklet tartalmazza a Gyomaendrőd Város 2009. évre várható
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a
likviditási tervet.
15. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 16. számú melléklet tartalmazza.
16. § Az önkormányzati feladatot ellátóknak fizetett díjtételek összegét a 20. számú melléklet
tartalmazza.
17. § A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló határozatát és
költségvetési mérlegét a 21. számú melléklet, a helyi Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló határozatát és költségvetési mérlegét a 22. számú melléklet tartalmazza. A
társulás határozatát 23. melléklet tartalmazza.
18. § (1) Azon Intézmények, amelyek a normatív állami támogatáshoz kapcsolódó ellátotti
létszámot a tervezetthez képest alulteljesítik, a feladat csökkenésből, illetve a jogtalan igénybevételből
adódó visszafizetési kötelezettséget a 2009. évi költségvetéséből kötelesek kigazdálkodni.
(2) Amennyiben egy adott intézményben az ellátotti létszám a tervezetthez képest növekszik – de ez
a növekedés Önkormányzati tevékenységi kör módosítást nem eredményez -, az intézmény csak abban
az esetben igényelhet plusz támogatást, ha a többlet ellátotti létszám likviditási nehézséget okoz az
intézmény gazdálkodásában. A feladat növekedéséből adódó többlet állami támogatást az intézmény
mutatószámos fejlesztésként veheti igénybe.
(3) Az önálló intézmények saját hatáskörben is hajthatnak végre előirányzat módosítást, azonban a
kiemelt előirányzatait a Képviselő-testület által elfogadott rendeleten keresztülvezetve módosíthatják.
Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az Áht. 93. § (2)
bekezdésben foglaltak alapján használhatja fel.
19. § Az Önkormányzat 2009. évi költségvetését az Áht. 53. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti
szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i
hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
20. § A képviselők tiszteletdíjai az 5/1995. (III.2.) Gye.Kt. számú rendelete alapján kerültek
meghatározásra, melyet a 19. számú melléklet tartalmaz.
21. § A 24. sz. melléklet tartalmazza a 2009. évi rendelet tervezetről készült könyvvizsgálói
véleményezést.
22. § A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezését a 2009. évi költségvetési rendelet
tervezetről a 25. sz. melléklet tartalmazza.
23. § A költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentumait a 26. sz. melléklet tartalmazza.
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24. § A munkavállalói érdekképviseleti szervekkel történt egyeztetés dokumentumait a 27. sz.
melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
25. § (1)E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kell
alkalmazni.
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 53/2008. (XII. 22.) Gye. Kt. rendelet hatályát veszti.
26. § A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról 2010. április 30-ig kell beszámolni a Képviselő–
testület előtt.
Gyomaendrőd, 2009. február
Várfi András s.k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
Jegyző

E rendelet 2009. március hó 5. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. március 5.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
/Rácz Imre és Jakus Imre képviselők távoztak az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 15 fő./
2. Napirendi pont
A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Vass Ignác urat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét
röviden ismertesse a rendelet módosítás lényegét.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, a költségvetésről szóló rendelet immár VIII. módosításáról van
szó, amely tartalmazza azokat a bevételi és kiadási előirányzatok változásait melyek az elmúlt
időszakban bekövetkezetek. Ennek alapján a költségvetési főösszeg 89.724 e Ft összeggel nőtt.
Javasolta a képviselő-testületnek a rendelet megalkotását.
Hozzászólás hiányában Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács
Béla 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
8/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendeletét
a 2008. évi költségvetésről szóló 9/2008. (II. 29.) Gye. Kt rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.
30.) Korm. rendelet 51–53. §–a alapján a 2008. évi költségvetésről szóló 9/2008. (II. 29.) Gye. Kt
rendelet (a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A KT rendelet 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 3.802.302.-E Ft-ra módosul, a rövid
lejáratú hitelfelvétel előirányzata 0-ra csökken, részletezve az 1. számú melléklet szerint.
2. § A KT rendelet 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.824.871.-E Ft-ra nő,
részletezve a 2. számú mellékletben.

132

3. § A KT rendelet 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 78.707.-E Ftra módosul, részletezve a 3. számú melléklet szerint.
4. § A KT rendelet 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege
598.930 E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 508.610 E Ftra, a felhalmozás egyéb kiadásai 52.701.-E Ft-ra változik. Továbbá az egyéb finanszírozás kiadásai
794.996.- E Ft-ra változnak. Feladatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza.
5. § A KT rendelet 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 504.798 E Ft-ra módosul, a
tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
6. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2008. év végi
beszámolóban szerepeltetni kell.
Gyomaendrőd, 2009. február
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2009. március hó 5. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. március 5.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
3. Napirendi pont
Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004.(II.10.) KT
rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai bizottság elnökét ismertesse
az előterjesztést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a rendelet módosítására három okból kerül sor. Az egyik,
hogy az önkormányzat jogosult szabályozni a város lakosainak lakáshoz jutását, ezért az
önkormányzati rendelet szövegéből törölni kell a vonatkozó kormányrendelet felhatalmazására
vonatkozó szövegrészt. Továbbá a bizottság is felvetette a rendelet módosítás szükségességét, mivel
jelenleg azok a házastársak részesíthetők támogatásban, akik a támogatással érintett ingatlanon
egyenlő arányban szereznek tulajdonjogot.
Amennyiben az egyik fél, már előzőleg például örökség által szerzett tulajdon jogot, akkor ki kellett
zárni a jogosultságból. A bizottság javaslata szerint a támogatással érintett ingatlan helyett a
megszerezni kívánt ingatlanrészre kellene előírni az egyenlő arányú tulajdoni hányadot. A módosítás
lehetővé teszi, hogy a házastársak a támogatással érintett ingatlanon ne egyenlő arányban szerezzenek
tulajdonjogot, ugyanakkor leszögezi, hogy támogatás csak akkor vehető igénybe az ingatlanra, ha az a
házastársak kizárólagos tulajdonába kerül.
Végezetül mivel az Alkotmánybíróság a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényt hatályon kívül
helyezte, így az erre vonatkozó rendelkezést törölni kell a helyi rendeletből.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd felkérte a képviselőket a rendelet
megalkotására. A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített
többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács
Béla 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendeletét
az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) KT
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az első lakás megszerzéséhez nyújtandó
önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) KT rendelet módosításáról az alábbi rendeletet
alkotja
1. § A R. bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:
„Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az első lakás megszerzéséhez nyújtandó
önkormányzati támogatáshoz az alábbi rendeletet alkotja:”
2. § (1) A R. 2. § (1) bekezdésének felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Támogatásban részesíthetők azok a fiatal házasok:”
(2) A R. 2. § (1) bekezdésének első francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„- ahol a házastársak külön-külön a 40. életévüket még nem töltötték be,”
(3) A R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Házastársak kizárólag együtt részesíthetők támogatásban és csak akkor, ha a megszerezni kívánt
ingatlanon illetve ingatlanrészen mindketten egymás között egyenlő arányú tulajdoni illetőséget
szereznek. A támogatás ingatlanrész vásárlására csak akkor fordítható, ha a házastársak által eltérő
tulajdoni hányaddal megszerzett ingatlan a házastársak kizárólagos tulajdonába kerül.”
3. § (1) A R. 3. § (1) bekezdésének ötödik francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„- a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj
legkisebb összegének háromszorosát meghaladja. (fiatal házasok esetében az egy főre jutó jövedelem
számításánál figyelembe kell venni a vállalt gyermekeket is)
(2) A R. 3. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) az a megszerzett ingatlan tulajdonrész, amelyben a kérelmező házastársa nem tulajdonos és az
ingatlan önálló családalapításra nem alkalmas.”
4. § A R. további 13. §-sal egészül ki:
„13. § Az Európai Unió jogának való megfelelés
Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos
tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés d) pont és
21. cikk,
b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról,
valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a
72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a
93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk.”
5. § A R. 1. számú mellékletének 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Alulírott ........... /sz.: ..................., an.: ............ / építtető/vásárló és házastársa ............. /ln.: ...............,
sz.: ............, an.: ............../ Gyomaendrőd, .............. sz. alatti lakosok elismerjük, hogy Gyomaendrőd
Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága .../... (.........) határozata, és a ../….. (......) KT
rendelet .. § /./ bekezdése alapján a gyomaendrődi .... hrsz. sz. alatt épülő/vásárolt lakóház
megszerzéséhez ....... Ft, azaz ........... forint önkormányzati kedvezményt nyújt részünkre.”
6. § A R. 2. számú mellékletének felvezető mondata az alábbiak szerint módosul:
„Mely létrejött Gyomaendrőd Város Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottsága, (továbbiakban
hitelező) és ............. (sz.: .................. an.: …..............) és felesége .................... /sz. .................. an.:
...............) Gyomaendrőd, ........... u. ... szám alatti lakosok továbbiakban igénylő/k/ között, a
Gyomaendrőd, ................ szám alatti lakóházas ingatlan építéséhez/vásárolásához ........- Ft
kamatmentes hitelt állapított meg a Gyomaendrőd Város Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottság
.../…... (.....) határozata alapján, a következő feltételek mellett:”
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Záró rendelkezések
7. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Hatályát vesztő rendelkezések: 30/2008. (VIII. 29.) Gye. Kt. rendelet 2. §, 3. §.
Gyomaendrőd, 2009. február
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba s
jegyző

E rendelet 2009. március hó 5. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. március 5.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
4. Napirendi pont
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról és személyes
gondoskodásról szóló helyi szabályozás módosítása
Várfi András polgármester ismét Hangya Lajosné bizottság elnököt kérte fel a rendelet módosítás
lényegének ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, 2009. január 1-től hatályba lépett „A gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló törvény módosítása, amely bevezette az óvodáztatási
támogatást. A támogatást első alkalommal júniusban kell folyósítani, amely természetben is nyújtható
a szülőnek gyermeke részére. Ha az önkormányzat természetben kívánja nyújtani a támogatást, azt
rendeletben kell szabályoznia. Természetben kizárólag az első alkalommal folyósítandó támogatást
lehet nyújtani, az azt követően folyósítandó támogatást csak pénzben lehet kifizetni. Az óvodáztatási
támogatás összege első alkalommal 20.000 Ft, melynek megfelelő értékű – a rendszeres óvodába
járást segítő különösen utcai ruha, utcai cipő, váltóruha, váltócipő, tisztasági csomag kerül biztosításra
a rászorulók számára.
/ Jakus Imre képviselő visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 16 fő. /
Várfi András polgármester megköszönte az ismertetést, majd hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket a rendelet megalkotására. A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet
megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelete
a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint
„A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvényben
(továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.
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I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. § E rendelet célja, hogy Gyomaendrőd Város közigazgatási területén meghatározza azokat az
alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben
foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez a pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó alapellátások vonatkozásában.
A rendelet hatálya
2. § (1)A rendelet hatálya kiterjed a Gyomaendrőd Város területén tartózkodó:
a) magyar állampolgárságú,
b) letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező,
c) a magyar hatóságok által menekültként elismert
gyermekekre, fiatal felnőttekre, valamint szüleikre és a Gyvt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott személyre.
(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül
Gyomaendrőd területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelme érdekében, ha az
intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével, vagy elháríthatatlan kárral járna.
Az ellátások formái
3. § (1) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete pénzbeli és természetbeni ellátásként a jogszabályi
feltételek fennállása esetén:
a.) óvodáztatási támogatást
b.) rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nyújt.
(2) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatási
feladatokat családsegítő központ látja el.
Eljárási rendelkezések
4. § (1) E rendelet alkalmazásában a Gyvt. 5. §-ában foglaltak az irányadóak.
(2) Az egyes ellátások megállapítása iránti kérelem – az erre rendszeresített formanyomtatványon és
a szükséges mellékletek csatolásával, melyek Gyomaendrőd Város honlapjáról is letölthetők – postai
úton vagy személyesen Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályán és
Kirendeltségén, továbbá a Polgármesteri Hivatal elektronikus ügyintézés céljára fenntartott
elektronikus levélfiókján keresztül nyújthatók be.
(3) A személyes gondoskodás keretén belül - önkéntes igénybevétel esetén - az ellátást igénylő
személy az intézmény vezetőjénél terjesztheti elő.
(4) Kérelmezőnek minden esetben igazolnia kell saját maga és a vele egy háztartásban élő
hozzátartozó személyi adatait, vagyoni és jövedelmi viszonyait.
(5) Az igazolható jövedelemmel nem rendelkező kérelmezőnek, az eljárásban érintett
hozzátartozóinak büntetőjogi felelősség mellett az erre rendszeresített formanyomtatványon – melyek
Gyomaendrőd Város honlapjáról is letölthetők- kell nyilatkoznia a vagyoni, jövedelmi viszonyairól.
(6) A kérelemhez csatolandó jövedelemigazolások tartalmára a Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében
foglaltak - mely Gyomaendrőd Város honlapjáról is letölthető - az irányadók.
(7) A kérelem elbírálásához, a jogosultság megállapításához szükséges igazolásokat,
nyilatkozatokat, és egyéb iratokat (Munkaügyi Központ igazolása, orvosi igazolás, számlák,
jövedelemre vonatkozó munkáltatói, illetve pénzellátást folyósító szerv igazolása, stb.) a kérelem
beadásával egy időben kell benyújtani.
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5. § (1) Az e rendeletben szabályozott ellátásokra irányuló kérelem és a felülvizsgálati eljárás esetén,
ha a tényállás tisztázása azt indokolja, a kérelmezőnél környezettanulmányt kell készíteni, különösen
indokolt a környezettanulmány készítése, ha a család rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.
(2) Ha az igénylő vagy családja jövedelme kizárólag, vagy többségében vállalkozásból vagy
vagyonhasznosításból származik, és kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, az ügyben
eljáró ügyintéző megkéri az APEH igazolását jövedelemadó alapjuk tárgyában.
(3) Nem szükséges környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a
Polgármesteri Hivatal már bármely ügyben vizsgálta, és nem vélelmezhető azokban lényeges változás.
II. Fejezet
Pénzbeli és természetbeni ellátások
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
6. § (1) A Képviselő-testület rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti azt a gyermeket,
akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg :
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család esetén az öregségi nyugdíj legkisebb
összegét,
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő család esetén az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 150%-át,
és a családban - támogatás alapjául elismert - többletkiadás keletkezett.
(2) Nem részesíthető a gyermek rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban még az (1) bekezdésben
rögzített feltételek fennállása esetén sem akkor, ha a kérelmezőnek vagy a vele közös háztartásban élő
személynek:
a) az álláskeresési támogatását vagy rendelkezésre állási támogatását a Szt. 37/F. (1) ab), ad), ba) bb)
bc) pontjaiban foglaltak miatt szüntették meg, valamint rendszeres szociális segélyét azért szüntették
meg, mert a 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet 30. § (5) bekezdésében meghatározott együttműködési
kötelezettségének nem tett eleget.
b) az önkormányzat vagy intézményei felé önhibájából köztartozása van. Nem minősül önhibának, ha
a kérelmező az előzőekben meghatározott köztartozásának megfizetésével kapcsolatban az
önkormányzatnál, vagy annak intézményénél megindítja a tartozásának rendezésére irányuló kérelmét.
A köztartozás kiegyenlítésére irányuló kérelmeket az önkormányzat és intézményei 8 napon belül
kötelesek elbírálni.
c) Gyvt. 19. § (7) bekezdésében meghatározott vagyona van.
(3) Az (1) bekezdés szempontjából elismert többletkiadás:
a) tanulói, hallgatói jogviszonyban álló gyermek vagy fiatal felnőtt tanévkezdési kiadása,
b) tanulói, hallgatói jogviszonyban álló gyermek tandíjának, egyéb ellátási díjának megfizetése,
c) átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás elősegítése,
d) a családban nevelkedő gyermek 8 napot meghaladó betegsége, vagy kórházi kezelése miatti költség,
e) a családban nevelkedő gyermek egyéb - a MEP által teljes egészében nem finanszírozott egészségügyi szolgáltatási díjának megfizetése.
(4) Külön méltánylást érdemlő esetben, évente legfeljebb egy alkalommal rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban részesíthető a gyermek, ha a gyermeket nevelő család megélhetését
átmenetileg veszélyeztető, a 6. § (3) bekezdés a-e) pontjaiba nem tartozó többletkiadás, mely a
családban nevelkedő gyermek tanulmányait, illetve annak folytatását befolyásolja, feltéve, hogy a
család a 6. § (1), (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel.
(5) A 6. § (4) bekezdésében meghatározott rendkívüli élethelyzetről a gyermekoktatási, nevelési
intézményének hivatalos írásbeli jelzése szükséges.
7. § A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként és egy-egy alkalommal
1.000.-Forinttól 10.000.-Forintig terjedhet úgy, hogy egy gyermekre az egész évben kifizetett összeg
nem haladhatja meg a 30.000,- Forintot.
8. § (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a 6. § (3) bekezdés a) pontjában
meghatározott esetben a polgármesteri hivatal által közzétett időszakban, a b)-e) pontok, valamint a 6.
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§ (4) bekezdése esetében pedig a többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztét követő 30 napon belül
lehet benyújtani. A határidők elmulasztása jogvesztő.
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) a család jövedelmi viszonyait igazoló dokumentumokat
b) 16 év feletti gyermek, vagy fiatal felnőtt esetében a tanulói, hallgatói jogviszonyáról szóló igazolást
c) a 6. § (3) bekezdés b) - e) pontjai esetében a többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztéről szóló
igazolást
9. § (1) Rendkívüli támogatás állapítható meg a nappali tagozatos tanulói, hallgatói jogviszonyban
álló gyermek vagy fiatal felnőtt részére a helyi autóbusz közlekedésben érvényes bérlet vásárlásához.
(2) A helyi autóbusz közlekedési támogatást abban az esetben lehet igényelni, ha a kérelmező
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg, az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét és nem rendelkezik a Gyvt. 19. § (7) bekezdésében
meghatározott vagyonnal.
(3) Jogosultság esetén a helyi autóbusz közlekedési támogatás egyhavi összege a mindenkori
kedvezményes havi bérlet árának összegét nem haladhatja meg. A támogatás összegét, csak a helyi
autóbuszra érvényes bérlet vásárlására lehet fordítani.
Természetben nyújtott támogatások
10. § (1) A gyermekvédelmi támogatás természetben nyújtott támogatásként is adható, formája
vásárlási és gyógyszer utalvány. Az utalvány felhasználására és kezelésére a 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt
rendelet 23.-24. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.
(2) A Gyvt. 17. § (1) bekezdésében rögzített, gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot
ellátó személyek, szervek is kezdeményezhetik a rendkívül gyermekvédelmi támogatás természetbeni
formában történő nyújtását.
11. § A Képviselő-testület a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás területén keletkezett hatáskörét a
Polgármesterre átruházza.
Óvodáztatási támogatás
12. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyvt. 20/C. §.(4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján az óvodáztatási támogatás helyben biztosított formáját – az első alkalommal
folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett – természetbeni támogatásként állapítja meg.
(2) A természetbeni támogatást a jegyző a Gyvt. 20/C.§ (1 és (2) bekezdésében foglaltak szerint, az
arra jogosult gyermek szülője részére - a gyermek beíratását követő hét munkanapon belül – biztosítja.
(3) A jegyző a természetben nyújtandó óvodáztatási támogatást a Térségi Humánsegítő Szolgálat
(továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) közreműködésével biztosítja.
(4) A természetbeni ellátás formája: vásárlási utalvány, mely ruházati cikkek (a rendszeres óvodába
járáshoz és a benntartózkodáshoz szükséges mértékben) megvásárlására nyújtható be.
(5) A szülő a vásárlási utalvány kézhezvételét követő 8 napon belül felkeresi a Gyermekjóléti
szolgálatot és a kapott számlát átadja a családgondozónak.
(6) A családsegítő a szülő igazolását követően 15 napon belül megküldi az igazolásról készített
hivatalos feljegyzést és a számlát a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályának.
(7) Az utalvány felhasználására és kezelésére a 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet 23.-24. §-ában
foglaltakat kell alkalmazni.
III. Fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Gyermekjóléti szolgáltatás
13. § A Képviselő-testület a Gyvt. 39-40. §-aiban rögzített gyermekjóléti szolgáltatási feladatait a
Térségi Humánsegítő Szolgálat keretein belül családgondozó személyek (a továbbiakban:
gyermekjóléti szolgálat) alkalmazásával oldja meg.
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14. § (1) A gyermekjóléti szolgálat a Gyvt. 40. § f) pontjában rögzített feladatkörében felkérésre
ellenőrzi a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rendeltetésszerű felhasználását.
(2) A gyermekjóléti szolgálat ilyen irányú felkérését a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást
megállapító határozat rendelkező részében rögzíteni kell.
(3) A gyermekjóléti szolgálat a rendeltetésszerű felhasználás ellenőrzéséről feljegyzést készít, amit
az ellenőrzést követő 8 napon belül megküld a Polgármesternek.
(4) A gyermekjóléti szolgálat - indokolt esetben - a rendeltetésszerű felhasználás ellenőrzésének
megszüntetését kezdeményezheti.
(5) Az ellenőrzés megszüntetéséről a Képviselő-testület határozattal dönt.
15. § A Képviselő-testület a 14. § (5) bekezdésében rögzített hatáskörét a Polgármesterre átruházza.
Gyermekek napközbeni ellátása
16. § (1) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a gyermekek napközbeni ellátása keretében:
- bölcsődei, óvodai, iskolai napközis foglalkozást és étkezést,
- menzát és a diákotthonos tanulók étkeztetését biztosítja.
(2) A gyermekek napközbeni ellátását a Képviselő-testület:
a) az általa fenntartott intézményei útján,
b) a bölcsődei és óvodai ellátást nem állami intézményekkel kötött ellátási szerződés szerint látja el.
(3) A napközbeni ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézményvezetőnél kell benyújtani.
(4) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az étkeztetésért térítési díjat kell
fizetni.
a) Az intézményi térítési díj alapjául szolgáló élelmezési nyersanyagköltséget a Képviselő-testület e
rendelet 1. számú mellékletében szabályozza.
b) A térítési díj megállapítására és megfizetésére a Gyvt. és végrehajtására kiadott rendeletek ide
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Gyermekek átmeneti gondozása
17. § Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyvt. 45. §-a szerinti - a gyermekek átmeneti
gondozására vonatkozó - feladatát önálló helyettes szülő alkalmazásával látja el.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
18. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének a
gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról
szóló 10/2003. (IV. 28.) KT rendelete, valamint az azt módosító 23/2003. (X. 9.) KT, a 32/2004. (XII.
29.) KT, 5/2006. (II. 27.) KT, 39/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendeletek, a 22/2005. (X. 12.) KT rendelet
6. §-a, a 16/2007. (III. 30.) Gye. Kt. rendelet 2. §-a valamint a 31/2007. (IX. 28.) Gye. Kt. rendelet 4.
§-a.
Az Európai Unió jogának való megfelelés
19. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos
tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés d) pont és
21. cikk;
b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak
és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról,
valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a
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72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a
93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk.
Gyomaendrőd, 2009. február
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2009. március hó 5. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. március 5.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. számú melléklet a 10 /2009. (III.05.) Gye. Kt. rendelethez
Oktatási intézmények élelmezési nyersanyagköltsége korcsoportonként
adatok forintban
Korcsoport Egész napi Részétkezés
és
Összesen:
intézmény

Óvoda
4-6 éves
Általános
Iskola
7-10 éves
Kollégium
7-10 éves
Általános
Iskola
11-14 éves
Kollégium
11-14 éves
Középiskol
a 15-23
éves
Kollégium
15-23

Nyersanyagköltség részletekre bontva

Reggeli

Tízórai

Ebéd

Uzsonna

Vacsora

-

249,-

-

57,-

155,-

37,-

-

-

317,-

-

70,-

188,-

59,-

-

467,-

317,-

55,-

70,-

188,-

59,-

95,-

-

343,-

-

70,-

214,-

59,-

-

514,-

343,-

64,-

70,-

214,-

59,-

107,-

-

-

-

-

183,-

-

-

425,-

-

100,-

-

183,-

-

142,-

-

-

-

-

183,-

-

-

Munkahelyi
étkeztetés
19-60/1
214,Munkahelyi
étkeztetés
19-60/2
A nyersanyagköltség más szervnél igénybe vett élelmezési szolgáltatás esetén sem lehet magasabb.
Az intézmény térítési díjának alapja, az élelmezési nyersanyagköltség.
Megjegyzés: A munkahelyi étkeztetési vonatkozó élelmezési nyersanyaghoz,
19-60 éves/1=Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
19-60 éves/2=Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
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5. Napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása és kiegészítése
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, a tanyagondnoki szolgálattal
kapcsolatban folyamatban van a működési engedélyeztetés, amely több dokumentum alapján történik.
Egyik ilyen az önkormányzat helyi rendelete, mellyel kapcsolatban felmerült az a probléma, hogy az
alapszolgáltatáshoz kapcsolódóan a Gondozási Központ nem szedhet térítési díjat. Jelen rendelet
szabályozása szerint az alapszolgáltatáson felül a gépkocsi 75 Ft/km összegért vehető igénybe. Ez így
ebben a formában vitatható, mivel a szociális törvény is úgy fogalmaz, hogy az alapszolgáltatás
ingyenes. Mindaz, amire állami normatívát kap a tanyaszolgálaton belül az önkormányzat, azért nem
kérhető térítési díj. Tehát ahhoz, hogy a gépjármű igénybevétele az idősek számára továbbra is
biztosított legyen saját költségűk terhére, a működési engedélyt kiadó hatóság javaslata szerint a helyi
rendelet kerüljön kiegészítésre azzal, miszerint az intézmény személyszállító gépkocsijával
szabadkapacitásuk terhére biztosítja ezen plusz szolgáltatást.
Várfi András polgármester javasolta a képviselő-testületnek a rendelet megalkotását. A szavazás előtt
felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendeletét
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosításáról és kiegészítéséről
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)
bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület Gyomaendrőd Város közigazgatási területén két tanyagondnoki körzetet
alakított ki, melynek részletes leírását, e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
(2) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében az alábbi szociális alapellátási feladatok a
meghatározóak, melyek térítésmentesek:
a) idősek étkeztetésében való közreműködés, étel kiszállítása,
b) bevásárlás lebonyolítása: élelmiszer, tüzelő,
c) házigondozó ellátotthoz történő szállítása,
d) betegek orvoshoz szállítása, gyógyszer felíratás, kiváltás,
e) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése.”
2. § A R. a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„Egyéb, nem szociális jellegű, térítésköteles szolgáltatási feladatok:
12/A. § (1) A Térségi Szociális Gondozási Központ személyszállító gépjárművei szabad kapacitásuk
terhére szállító tevékenységet végeznek e rendelet 12. számú melléklet 5. d) pontjában meghatározott
térítési díj ellenében. Az intézmény e tevékenység során az alábbi feladatokat látja el:
a) hivatalos ügyek intézése céljából felmerülő szállítási feladatok, amennyiben az ellátott nem tud
tömegközlekedési eszközt igénybe venni,
b) nem helyi, csoportos kulturális és egyéb rendezvényekre történő szállítás,
c) egyéb, szolgáltatás jellegű feladatok.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatásért fizetendő térítési díj a megtett távolság
díjának (Ft/km), továbbá a gépkocsivezető/tanyagondnok által biztosított szolgáltatáshoz szükséges
idő (Ft/óra) díjának összegéből áll.”
Záró rendelkezések
3. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2009. február
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2009. március hó 5. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. március 5.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
6. Napirendi pont
A sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) KT rendelet módosítása
Várfi András polgármester Szabó Balázsnét az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság elnökét kérte fel a napirendi pont ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta az Európai Parlament által elfogadott belső piaci
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvben foglalt rendelkezéseket át kell ültetni, illetve azokkal
összhangba kell hozni a helyi önkormányzati rendeletek rendelkezéseivel. Az önkormányzatok
feladata a helyi rendeletek átvilágítása és a szükség szerinti módosítása, illetve hatályon kívül
helyezése. Ugyanakkor az elvégzett feladatokról jelentéstételi kötelezettsége van az Európai Bizottság
számára.
Önkormányzatunk 2009. február 28-i határidővel vállalta az érintett rendeletek harmonizációját.
Azoknál a rendeleteknél, amelyek a csupán a tárgyuknál fogva érintettek, azaz nem tartalmaznak az
Irányelvvel ellentétes rendelkezést, mindössze a jogharmonizációs záradékkal való ellátásuk
szükséges.
A bizottság a rendeletmódosítást megtárgyalta, és javasolta a képviselő-testületnek annak elfogadását.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd felkérte a képviselőket a rendelet
megalkotására. A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített
többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelete
a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és
a Tanács 2006/123/EK irányelv valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján a sportról szóló
17/2004. (VI. 28.) KT rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:
1. § A rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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„a) az önkormányzat egyetlen sportszervezet esetében sem vállal fenntartási kötelezettséget,
ugyanakkor e rendelet 8. §-ban foglaltak szerint eredményes működésüktől függően, pályázati úton
évente támogatást nyújt. A támogatás megállapításakor a Sportkoncepcióban kiemelt feladatok és
célok megvalósítását figyelembe kell venni. A sportszervezetek az éves versenynaptárukat és a
tervezett helyi sportrendezvények időpontját tájékoztatásul megküldik a hivatal sportért felelős
előadójának.
2. § A rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek megfelel.”
Záró rendelkezések
3. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2009. február
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2009. március hó 5. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. március 5.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
7. Napirendi pont
A közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) KT. számú rendelet módosítása
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a fenti napirendhez hasonlóan azon rendeletek esetében,
amelyekben van az irányelvvel ellentétes rendelkezés, de az önkormányzat nem kívánja az ellentétes
rendelkezést fenntartani, szükséges az érintett rendelet módosítása.
A rendeletmódosítást a bizottság megtárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek annak
megalkotását.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendeletét
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) KT rendelet módosításáról és kiegészítéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, a kulturális javak
védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ktv.) 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a belső
piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve alapján a
közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) KT rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi
rendeletet alkotja:
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1. § A R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A rendelet hatálya kiterjed Gyomaendrőd Város közigazgatási területén működő, önkormányzati
finanszírozású és önkormányzati támogatásban részesülő közművelődési tevékenységet folytatókra,
illetve mindazokra, akikkel a Képviselő-testület az 1997. évi CXL. Törvény 79. §-a szerinti
közművelődési megállapodást köt.”
2. § A R. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének kiemelt közművelődési céljai:
a) a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastuktúra biztosítása,
b) az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek
segítése, az életkori csoportok kulturális kapcsolatainak gazdagítása,
c) a település hagyományainak ápolása, a helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése,
népművészeti, hagyományőrző közösségek működtetése, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei,
személyiségei szerepének növelése, a lokálpatriotizmus, a "gazdatudat", a helyi értékek védelmének
erősítése, a település, környezetvédő, természetbarát közösségek szervezése, támogatása,
d) az etnikai, a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása, a kisebbségek
hagyományainak gondozása, fejlesztése,
e) az élet minőségének, az ünnepek örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti körök, műhelyek
alkotó táborok segítése, szórakozási és közösségi igényekhez lehetőség biztosítása,
f) a település, a régió természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele,
találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése, kapcsolat a testvérváros kulturális
intézményeivel, egyesületeivel, a kulturális turizmus támogatása,
g) a munkanélküliség csökkentéséhez felnőttoktatási és az iskolai képzést kiegészítő,
képességfejlesztő lehetőségek biztosítása, a humánerőforrás fejlesztése.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célok megvalósításának részletes feladatait a Képviselőtestület középtávra szóló Közművelődési koncepcióban határozza meg, és gondoskodik annak
megvalósításáról.”
3. § A R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (2) A közösségi emlékezet gazdagítását a településen történtek dokumentálását szolgálja a
város történetének és jelenének bemutatása az interneten, elszármazott nagyjaink munkásságának
megismertetése.”
4. § A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az önálló intézményként működő Katona József Művelődési Központ és Endrődi Tájház és
Helytörténeti Gyűjtemény éves költségvetési előirányzatát a mindenkori önkormányzati költségvetési
rendelet tartalmazza.
(2) A közművelődési megállapodás alapján alapítványi formában működtetett Közösségi Ház
fenntartását a megállapodásban rögzítettek szerint támogatja az önkormányzat.
(3) Az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb közösségi valamint a Közművelődési
koncepcióban foglalt közművelődési célok és annak színteréül is szolgáló civil szervezetek
támogatására Civil támogatási alap (a továbbiakban: alap) szolgál. A támogatási alapot a tárgyév
önkormányzati költségvetése eredeti működési kiadásainak 0,75 %-ában kell meghatározni.
(4) Az alap minimum 66%-ának az egyéb közművelődési és közösségi célú feladatot ellátó
szervezetek támogatását kell szolgálnia. Az alapból pályázat útján önkormányzati támogatásban azon
társadalmi szervezetek és alapítványok (kivéve a pártokat, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat) részesülhetnek,
amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket
ténylegesen folytatják és - a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja
szerint - nem folytatnak közvetlen politikai tevékenységet, továbbá a megvalósítandó tevékenységük
megfelel az önkormányzat kiemelt közművelődési és közösségi céljainak.
(5) A benyújtott pályázatokat az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság bírálja el. Döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet. Az alapítványok támogatásáról a
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság előterjesztése alapján a
Képviselő-testület dönt.
(6) Az alap további maximum 34%-a kötött felhasználású támogatás, amelyet a tárgyévi költségvetés
részletesen tartalmaz. A kötött felhasználású alapok különösen:
a) a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kiemelten közhasznú alapítvány
támogatása;
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b) a drog prevenciós DADA program;
c) Önkormányzati rendezvény alap;
d) Testvérvárosi kapcsolatok támogatási alapja;
e) Irodalmi, képzőművészeti, film és audiovizuális továbbá egyéb kultúrát közvetítő mű,
kiadvány(ok) stb. támogatási alapja;
f) Kiemelt városi rendezvények (május elseje és augusztus huszadika) támogatási alapja.
(7) A (4) bekezdésben és az (6) bekezdés f) pontjában foglalt alapokra külön-külön kell pályázati
felhívást kiadni minden év március 1. napjáig.”
5. § A R. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Az önkormányzat közművelődési feladatainak megvalósításában, elősegítésében
együttműködnek:
a) Határ Győző Városi Könyvtár,
b) Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény,
c) a város közoktatási intézményei, kiemelten a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
d) a városban működő közművelődést folytató civil szervezetek,
e) a város magángyűjteményei,
f) Gyomaendrőd testvérvárosainak közművelődési szervezetei,
g) Közművelődési Tanács, amely tagjainak névsorát a Függelék tartalmazza.”
6. § A R. az alábbi 10. §-sal egészül ki:
„10. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek megfelel.”
7. § A R. kiegészül e rendelet „A Közművelődési Tanács tagjainak névsora” című függelékkel.
Záró rendelkezések
8. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a 9/2007. (II. 26.) Gye. Kt. rendelet 3. §-a
hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2009. február
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2009. március hó 5. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. március 5.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
Függelék a 13/2009. (III.5.) Gye. Kt. rendelethez
A Közművelődési Tanács Tagjainak névsora
1.) Galaktika Baráti Kör
2) Nagycsaládosok Gyomaendrődi Egyesülete
3.) Körös Vidékért Egyesület
4.) Gyomaendrődi Újhold Kulturális Egyesület
5.) Kulturális Egyesület Gyomaendrőd
6.) Utakon Kulturális Egyesület
7.) Fekete Színház Egyesület
8.) KNER BRIDZS Sport Egyesület
9.) Értékek Megmentése a jövőnek Alapítvány
10.) OMART könyvesbolt
11.) FOLT-STOPP
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8. Napirendi pont
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI.2.) KT rendelet módosítása
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a temető üzemeltetésével kapcsolatos díjtételek és a
temetkezési szolgáltatás díjtételei a jelenleg hatályos rendelet mellékletében nem különülnek el
egymástól, nem felelnek meg az előírásoknak, így azt módosítani szükséges. Ha a temető üzemeltetése
kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján történik, akkor az üzemeltető köteles az üzemeltetés,
illetőleg a temetkezési szolgáltatás költségeinek megosztására az önkormányzat által elfogadott
számviteli szabályzatot alkalmazni továbbá az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az
önkormányzatot évente tájékoztatni. A temetkezési tevékenységen belül így elkülönülnek az
üzemeltetéssel és a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos feladatok és azok díjai. Gyomaendrődön a
a temetkezési feladatok ellátását, a temetők üzemeltetését a Gyomaszolg Ipari Park Kft. végzi. A
rendelet –tervezet mellékletében láthatóak az elkülönített üzemeltetői, illetve szolgáltatói díjtételek
2009 évre vonatkozóan.
A bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek annak megalkotását.
Kérdés, hozzászólás hiányában Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a rendelet
megalkotására. A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített
többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelete
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. Tv. 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a 145/1999. (X.1.) Korm.
rendelet, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Tv. a halottakkal kapcsolatos
rendelkezéseire, valamint a rendkívüli halál esetében követendő eljárásról szóló 34/1999. (XI.24.)
BM-EüM-IM együttes rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja:
1. § A a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI.2.) KT rendelet (a továbbiakban:
Ktr) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„5. § (1) Gyomaendrőd Város önkormányzati temetőit (köztemetőit) az önkormányzat tartja fenn
pályázati eljárásban kiválasztott üzemeltető útján. Az üzemeltető megnevezését és azonosító
adatait e rendelet 2. számú függeléke tartalmazza.
(2) A köztemetők és létesítményeik üzemeltetéséről, fenntartásáról, valamint az ott folyó temetkezési
és e rendelet szerint egyéb tevékenységek végzéséről az önkormányzat az üzemeltetővel kötött
Kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján gondoskodik.
(3) A köztemető és létesítményei tárgyi és infrastrukturális létesítményei rendeltetésre alkalmas, és a
hivatkozott jogszabályi előírásoknak megfelelő állapotban tartásáról az üzemeltető útján az
önkormányzat gondoskodik.
(4) Az üzemeltető a köztemetők működtetését biztosító fenntartási és létesítmény használati, továbbá a
vállalkozói temetkezési szolgáltatásból származó bevételeit és kiadásait köteles számvitelében
elkülönítetni. A köztemető fenntartási és létesítmény használati díjtételeit e rendelet 1. számú
melléklete, az üzemeltető vállalkozói temetkezési szolgáltatások díjtételeit a 3. számú függelék
tartalmazza.
(5) A köztemetőben az üzemeltető köteles az eltemetés feltételeit biztosítani, összehangolni a
temetkezéseket, és díjfizetés ellenében gondoskodni az elhunytak átvételéről.”
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2. § A Ktr. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
3. § A Ktr. kiegészül 2. számú fügelékként e rendelet 1. számú függelékével valamint 3. számú
fügelékként e rendelet 2. számú függelékével.
Záró rendelkezés
4. § A rendelet a következő 21. §-sal egészül ki:
„21. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek megfelel.”
5. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a Ktr. 12. § (2) bekezdése hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2009. február
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2009. március hó 5. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. március 5.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
Melléklet a 14/2009. (III.5.) Gye. Kt. rendelethez
Köztemető fenntartási és létesítmény használati díjtételei
Területhasználati díj tevékenységenként
(Sírkeret építés esetén a kivitelező fizeti)
Egyszemélyes sírkeret építése:
Páros sírkeret építése:
Kripta építése:
Sírkeret mosása:

8.165.- Ft
14.580,- Ft
25.600,- Ft
5.400,- Ft

Temető fenntartási hozzájárulás (jogszabály szerint)

1.000,- Ft

Egyéb temető-üzemeltetési szolgáltatások díja
Ravatalozó bérlet
Hűtőszekrény használata (Ft/nap)
Halott átvétele átadása (temetőben)

9.180,- Ft
1.730,- Ft
8.000,- Ft

Sírhelyek árai:
Egyszemélyes normál sírhely 25 évre :
Egyszemélyes mélyített 25 évre:
Gyermeksírhely 25 évre:
Urnafülke 15 évről 25 évre:

9.030,- Ft
11.900,-- Ft
6.210,- Ft
1.330,- Ft/év

Sírbolt 50 évre:
Egyszemélyes sírbolt (14,7 m2):
Kétszemélyes sírbolt (20,6 m2):
Háromszemélyes sírbolt (34,3 m2):

6.320,- Ft/m2
6.320.- Ft/m2
6.320,- Ft/m2

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
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1. számú függelék a 14/2009. (III.5.) Gye. Kt. rendelethez
A köztemető üzemeltetőjének azonosító adatai
Név: Gyomaszolg Ipari Park Kft.
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Elérhetőségek:
Telefon: +36 (66) 386-233
Fax: +36 (66) 386-269
Gsm: +36 (20) 9-553-607
Működési cím / Levelezési cím: 5500, Gyomaendrőd Ipartelep út 2.
E-mail: info@gyomaszolgiparipark.hu
Cégjegyzékszám: 04-09-001752
Adószám: 10665387-2-04
Ügyvezető neve: Egeresi András
2. számú függelék a 14/2009. (III.5.) Gye. Kt. rendelethez
A köztemető üzemeltetőjének vállalkozói temetkezési szolgáltatási díjtételei
Szolgáltatások:
Egyszemélyes normál:
Egyszemélyes mélyített:
Gyermek sírhely:
Urna sírhely:

sírásás
7.415,- Ft
11.810,- Ft
3.240,- Ft
3.240,- Ft

Fedlap mozgatás felára:
Fedlap leemelés, elhelyezés

hantolás
3.010,- Ft
4.175.- Ft
1.510,- Ft
1.510,- Ft

4.680,- Ft

Sírnyitás. Exhumálás
Normál sír esetén
Mélyített sír esetén
Halotti maradványok
áthelyezése

Sírnyitás
12.660,- Ft
14.800,- Ft

Egyéb temetkezési szolgáltatások:
Ügyintézési feladatok:
Helyi halott szállítás
Temetőn belüli szállítás
Ravatalozás (kellékek)
Távolsági (települések közötti) halott-szállítás
(Ft/km)
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Exhumálás
4.870,- Ft
6.620,- Ft
7.430,- Ft

2.690,- Ft
7.020,- Ft
1.460,- Ft
500,- Ft
180,- Ft

9. Napirendi pont
A 2006/123/EK irányelv miatti, tárgyuknál fogva érintett rendeletek felülvizsgálata és
módosítása
Szabó Balázsné bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, azoknál a rendeleteknél, amelyek nem
tartalmaznak a szolgáltatási irányelvvel ellentétes rendelkezést, módosításuk, indoklásuk nem
szükséges, tehát csupán tárgyuknál fogva érintettek az irányelv által, azokat jogharmonizációs
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záradékkal kell ellátni. Önkormányzatunk esetében az érintett rendeletek száma: 13, melyek
harmonizációs záradékkal történő kiegészítése megtörtént.
A bizottság nevében javasolta a képviselőknek a rendelet-tervezet elfogadását.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket a rendelet megalkotására. A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet
megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendeletét
a 2006/123/EK irányelv által tárgyuknál fogva érintett egyes rendeletek módosításáról
Magyarország 2004. Május elsején csatlakozott az Európai Unióhoz. A csatlakozással Magyarország
vállalta, hogy az Európai Unió által alkotott jogszabályokat magára is kötelező érvényűnek tekinti. Az
Európai Parlament és a Tanács 2006 decemberében együttdöntési eljárás keretében elfogadta a belső
piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvet, amelyet implementálni kell a hazai
jogrendszerbe is. Tekintve, hogy az irányelv 4. cikke értelmében Gyomaendrőd Város Önkormányzata
is illetékes hatóság, az irányelvből fakadó harmonizációs kötelezettség az önkormányzatot is terheli.
Ezért Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai
Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelv alapján az érintett rendeleteket felülvizsgálva úgy találta,
hogy azok csupán tárgyuknál fogva érintettek, tehát nem tartalmaznak az irányelvvel ellentétes
rendelkezést, a következő rendeletet alkotja:
1. § A helyi építési szabályzatáról szóló 21/2002. (XI.25.) Kt számú rendelet az alábbi 36. §-sal
egészül ki:
„36. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek megfelel”
2. § A gépjármű várakozó helyek építéséről és megváltásáról szóló 13/2003. (IV. 30.) KT rendelet az
alábbi 8. §-sal egészül ki:
„8. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek megfelel”
3. § A települési hulladékgazdálkodási tervről szóló 2/2005. (I. 28.) KT rendelet az alábbi 3. §-sal
egészül ki:
„3. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek megfelel”
4. § Gyomaendrőd Város bel-és külterületi holtágainak védelméről szóló 22/1992. (VII. 1.) KT számú
rendelet az alábbi 9. §-sal egészül ki:
„9. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek megfelel”
5. § Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet az alábbi 8. §-sal egészül ki:
„8. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek megfelel”
6. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) Gye. Kt.
Rendelet az alábbi 11. §-sal egészül ki:
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„11. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek megfelel”
7. § A magánerős lakossági út-és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és támogatási
rendszeréről szóló 12/2003. (IV.30) KT rendelet az alábbi 14. §-sal egészül ki:
„14. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek megfelel”
8. § A mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII. 7.) KT számú
rendelet módosításáról az alábbi 5. §-sal egészül ki:
„5. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek megfelel”
9. § A Gyomaendrőd Mirhóháti u. 33. szám alatti iparterület szabályozási előírásairól szóló 20/1996.
(X. 1.) KT számú rendelet az alábbi 14. § -sal egészül ki:
„14. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek megfelel”
10. § A talajterhelési díjról szóló 20/2004. (VI. 29.) KT rendelet az alábbi 6. §-sal egészül ki:
„6. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek megfelel”
11. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) KT rendelet az alábbi 29. §-sal egészül ki:
„29. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek megfelel”
12. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által rendezett vásárokról és fenntartott piacokról szóló
23/1995. (VIII. 30.) KT számú rendelet az alábbi 11. §-sal egészül ki:
„11. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek megfelel”
13. § A zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1997. (VI. 27.) KT számú rendelet a
következő 20. §-sal egészül ki:
„20. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek megfelel”
Záró rendelkezések
14. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2009. február
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2009. március hó 5. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. március 5.
Dr. Csorba Csaba
jegyző

150

10. Napirendi pont
A 2006/123/EK rendelettel ellentétes, de fenntartható korlátozásokat tartalmazó rendeletek
felülvizsgálata
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, az előterjesztésben felsorolt helyi rendeletekben foglalt
korlátozások megfelelnek az irányelvben foglalt követelményeknek, ezért a jelen korlátozások
fenntarthatóak, csupán az önkormányzati rendeletek jogharmonizációs záradékkal való ellátása
szükséges.
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek a rendelet megalkotását.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendeletét
a 2006/123/EK irányelvben foglalt követelmények alapján fenntartható korlátozásokat tartalmazó
rendeletek módosításáról
Magyarország 2004. Május elsején csatlakozott az Európai Unióhoz. A csatlakozással Magyarország
vállalta, hogy az Európai Unió által alkotott jogszabályokat magára is kötelező érvényűnek tekinti. Az
Európai Parlament és a Tanács 2006 decemberében együttdöntési eljárás keretében elfogadta a belső
piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvet, amelyet át kell ültetni a hazai jogrendszerbe is.
Tekintve, hogy az irányelv 4. cikke értelmében Gyomaendrőd Város Önkormányzata is illetékes
hatóság, az irányelvből fakadó harmonizációs kötelezettség az önkormányzatot is terheli.
Ezért Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai
Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelv alapján a jelen rendeleteket felülvizsgálta és úgy találta,
hogy az abban foglalt korlátozások az irányelvben foglalt követelmények alapján fenntarthatóak, ezért
a következő rendeletet alkotja:
1. § A városi címer és zászló használatáról szóló 24/1991. (XII. 23. ) KT számú rendelet az alábbi 10.
§-sal egészül ki:
„10. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek megfelel.”
2. § A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
18/2003. (VIII. 12.) KT rendelet az alábbi 11. §-sal egészül ki:
„11. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek megfelel.”
3. § A hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 17/2006. (VII. 3.) KT rendelet az
alábbi 14. §-sal egészül ki:
„14. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek megfelel.”
4. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
44/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. rendelet az alábbi 32. §-sal egészül ki:
„32. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek megfelel.”
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5. § A közterületek használatának rendjéről és a köztisztaságról szóló 37/2007. (XI. 30.) Gye. Kt.
rendelet az alábbi 60. §-sal egészül ki:
„60. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek megfelel.”
6. § A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT számú rendelet
az alábbi 41. §-sal egészül ki:
„41. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek megfelel.”
7. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT
rendelet az alábbi 35. §-sal egészül ki:
„35. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek megfelel.”
Záró rendelkezések
8. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2009. február
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2009. március hó 5. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. március 5.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
11. Napirendi pont
Beszámoló Sághy Gyula: A Nemzet Színésze című filmjének készültségi fokáról
Várfi András polgármester köszöntötte Sághy Gyula filmrendezőt, majd felkérte, hogy röviden
számoljon be a film készültségi állapotáról és néhány filmrészletet mutasson be az elkészült filmből.
Az önkormányzat Kállai Ferenc életéről szóló film elkészítéséhez a civil alap kötött felhasználású
pénzeszközéből biztosított támogatást, ugyanakkor szerződést kötött a film rendezőjével, Sághy
Gyulával a Nemzet Színésze c. film elkészítésére. A film Gyomaendrőd várossá avatásának 20.
évfordulója alkalmából készül, melynek bemutatására a 2009. március 13-14-15-én tartandó IV.
Gyomaendrődiek Világtalálkozója programsorozatának keretében kerül sor.
Sághy Gyula filmrendező előljáróban azt a téves híresztelést kívánta eloszlatni, miszerint a művészúr,
Kállai Ferenc betegsége miatt a film elkészítése meghiúsulhat. Ez nem így van, hiszen a film jelenleg
90 %-os készültségi fokban van, viszont menet közben valóban szükség volt változtatni az eredeti
elképzelésén, metodikáján. Ehhez segítségül kellett hívja a tv-t, mivel nem tud elképzelni egy
portréfilmet úgy, hogy a művészúr színházi szerepeiből ne legyenek benne részletek. Ezek azonban
súlyos összegeket igényelnének, 1.100 e Ft-os szerzői jogdíjat kellett volna ezekért fizetni. Így fordult
aztán segítségért Iglódi István, a Magyar Színház igazgató-rendezőjéhez, a Csurka István: Döglött
Akták c. színdarab rendezőjéhez, aki a darab próbafelvételének házi példányát bocsátotta
rendelkezésére, melyből részletek kerültek a portréfilmbe. Ennek köszönhetően a film szerzői jogokat
nem sért, tehát szabadon felhasználható.
A film három pilléren nyugszik: első a művészúr kötődése Gyomaendrődhöz, mit jelent számára a
szülői ház, az iskola, a társak. Találkozás egy régi osztálytárssal, Balogné Antal Erzsébettel. A
következő pillérben a személyes vallomáson kívül neves közéleti, színházi szakemberek méltatják,
erősítik a művészúr színházművészetét. A művészúr egészségi állapota sajnos napról- napra romlik,
így az sem biztos, hogy a film bemutatójára itt tud lenni Gyomaendrődön.
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Gyakorlatilag elmondható, hogy ez a film egy országos premier, mivel ezen kívül a művész úr egyik
tv-nek sem vállalta a portréfilm készítését.
A körülmények ellenére elmondható, hogy a film elkészül, s egy jól fogyasztható, élvezetes filmet
láthat majd a közönség. Mint ahogy említette 90 %-os készültségi fokon áll, már csak a vágási, zenei
részek behelyezése hiányzik.
Ezt követően kérte a jelenlévőket, hogy ízelítőül tekintsenek meg néhány részletet a filmből.
A film vetítését követően Várfi András polgármester megkérdezte, hogy a hang és a képminőség fog e
még javulni, továbbá mennyi az aránya a személyes riportnak, illetve a színdarabból való
bejátszásnak.
Sághy Gyula filmrendező válaszolva elmondta, a most levetítésre kerülő film még nyers állapotban
van, a bemutatóra teljesen le fog tisztulni. A személyes riport a művészúrral 28-30 perc, 8 percben a
kollégái, színházi szakemberek nyilatkoznak, és 20 perc lesz a színdarabból bevágott kis etűdökből.
Kérdés, hozzászólás a jelenlévők részéről nem volt, Várfi András polgármester felkérte a képviselőket,
hogy a hallottak és látottak alapján a beszámolót fogadják el.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla 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
47/2009. (II. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Sághy Gyula által
készített beszámolót.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Vízterhelési díj elfogadása
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csaba bizottsági elnököt röviden ismertesse az előterjesztés
lényegét.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a Békés Megyei Vízművek Zrt. az általuk 2009 évre kalkulált
vízterhelési díj bevezetéséhez kérte az önkormányzat egyetértését. A vonatkozó törvény értelmében a
díj bevezetése kötelező. A vízterhelési díjak mértéke: lakossági fogyasztó 2 Ft, önkormányzati
fogyasztó 2 Ft, hatósági díjas fogyasztó 3 Ft, és a szippantott szennyvíz után 4.50 Ft/m3.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
javasolja a képviselő-testületnek a díjak elfogadását.
Hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla 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
48/2009. (II. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Zrt. által előterjesztett
vízterhelési díjakat elfogadja 2009. március 1-től a 2009-es évre vonatkozóan.
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Vízterhelési díjak mértéke
Fogyasztói szegmens

Vízterhelési egységdíj
Ft/m3
2,00
2,00
3,00
4,50

Lakossági fogyasztó
Önkormányzati fogyasztó
Hatósági díjas fogyasztó
Szippantott szennyvíz után
A fenti díjak az Áfá-t nem tartalmazzák.
Határidő: azonnal

13. Napirendi pont
Határ Győző Városi Könyvtár 2008. évi beszámolójának, 2009. évre szóló munkatervének és
2009-2013 időszakra vonatkozó Stratégiai tervének jóváhagyása
Várfi András polgármester megkérdezte az intézmény vezetőjét, továbbá a véleményező bizottság
elnökét van e szóbeli kiegészíteni valójuk a napirendi ponthoz.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket döntsenek az intézmény
beszámolójának, a munkatervének illetve a stratégiai tervének elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla 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
49/2009. (II. 26.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Határ Győző Városi
Könyvtár beszámolóját a 2008. év munkájáról.
Határidő: azonnal
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Határ Győző Városi
Könyvtár munkatervét 2009. évre.
Határidő: azonnal
III.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Határ Győző
Városi Könyvtár 2009-2013 időszakra vonatkozó Stratégiai tervét.
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
Határ Győző Városi Könyvtár és az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény továbbképzési
terveinek jóváhagyása
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsné bizottság elnököt a napirendi pont rövid
ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a kulturális szakemberek kötelező továbbképzéséről

szóló rendelet alapján, a továbbképzési tervet hét évre kell elkészíteni, a meghatározott
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tartalmi jegyekkel és szükség szerint felül kell vizsgálni. Az említett rendeletek, valamint az
intézményeket érintő személyi és szerkezeti változások miatt szükségessé vált az intézmények
továbbképzési terveinek módosítása. A módosított továbbképzési terveket a fenntartónak jóvá
kell hagyni. A továbbképzési terveket a bizottság megtárgyalta, áttekintette, és javasolja a
képviselő-testületnek azok jóváhagyását.
Kérdés, észrevétel hiányában Várfi András polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak
a határozati javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla 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
50/2009. (II. 26.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés
mellékletét képező Határ Győző Városi Könyvtár 2009-2013 időtartamra szóló módosított
továbbképzési tervét.
Határidő: azonnal
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés
mellékletét képező Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 2009-2013 időtartamra szóló
módosított továbbképzési tervét.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 2008. évi tevékenységéről készült beszámoló
Várfi András polgármester megkérdezte a képviselőket, a Tájház vezetőjét, Szonda Istvánt van e
kérdés, szóbeli kiegészíteni való.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a Zrínyi M. utcában lévő gyomai tájház épületének felújítása iránt
érdeklődött. Milyen készültségi fokon áll.
Szonda István a Tájház vezetője az érdeklődésre elmondta,
További hozzászólás hiányában Várfi András polgármester javasolta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla 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
51/2009. (II. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szonda István a Tájház és
Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjének beszámolóját a 2008. évi munkájáról.
Határidő: azonnal
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16. Napirendi pont
A Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény alapító
okiratának módosítása
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsnét az Ügyrendi Bizottság elnökét röviden
ismertesse az előterjesztést.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, mint emlékezetes a képviselő-testület a januári ülésen
döntött ennek az új költségvetési szervnek a létrehozásáról 2009. február 1. napjától. A Magyar
Államkincstár a részére megküldött intézményi alapító okirat felülvizsgálatát és kiegészítését kérte az
önkormányzattól az általa felsorolt észrevételek szerint. Ugyanakkor javasolják a március 1-i alapítást,
mivel a bejegyzési kérelmet február 2-án kapták meg, ezért február 1-vel nem tudták bejegyezni az
intézményt.
Az újólag megkapott határozati javaslatban pontosan szerepelnek a szakágakra, szakfeladatokra
vonatkozó TEÁOR számok, amelyeket 2009-2010-ben kell alkalmazni. A bizottság nevében javasolta
az alapító okirat módosítás elfogadását a határozati javaslatban foglaltak szerint.
Hozzászólás hiányában Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla 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
52/2009. (II. 26.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2009. (I.29.) határozati
számon elfogadott Katona József Művelődési Központ Endrődi Tájház és Helytörténeti
Gyűjtemény, alapító okiratának módosítását a Magyar Államkincstár Dél - alföldi Regionális
Igazgatósága által leírt észrevételek alapján módosította és jóváhagyta.
Az alapító okirat az alábbiakban módosult:
- Az 1./ pontban szereplő 2009. február 01.szövegrész törlésre kerül és helyébe a következő
szövegrész kerül:
„2009. március 01.”
- A3./ pontban szereplő közgyűjteményi és közművelődési feladatok ellátása, művészeti
létesítmények működtetése, Szakágazat szám: 900400 TEÁOR szám:9004, Múzeumi
tevékenység
Szakágazat szám:910200 TEÁOR szám:9102.szövegrész törlésre kerül és helyébe a következő
szövegrész kerül:
„Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997.
évi CXL tv.42.§, 76-78 §-ok alapján
Közgyűjteményi és közművelődési feladatok ellátása
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Szakágazat szám: 900400 TEÁOR szám:9004
Szakfeladat száma: 2009 évben 921815 Művelődési központok, házak tevékenysége
2010. évtől 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások
szervezése
Múzeumi tevékenység
Szakágazat szám:910200 TEÁOR szám:9102
Szakfeladat szám: 2009 évben 923215 Múzeumi tevékenység
2010 évtől 910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység”
- Az alapító okirat 4./ pontja beillesztésre kerül:
„4./ A költségvetési szerv tevékenységét tekintve:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”

156

- Az alapító okirat 5./pontjában lévő Közszolgáltató tevékenység szövegrész törlésre kerül és
helyébe a következő szövegrész kerül:
„Közszolgáltató közintézmény, mely az alaptevékenysége szerint közgyűjteményi és
közművelődési feladatokat ellátó költségvetési szerv.”
- Az alapító okirat 6./pontjában lévő Közintézmény, mely az alaptevékenysége szerint
közgyűjteményi és közművelődési feladatokat ellátó költségvetési szerv. szövegrész törlésre
kerül és helyébe a következő szövegrész kerül:
„Gyomaendrőd Város közigazgatási területe.”
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Katona József Művelődési
Központ Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény intézménye tekintetében az alábbiakat
határozza meg:
A törzskönyvi szerv elszámolásának, finanszírozásának módja (nettó, bruttó): Nettó
finanszírozás.
Az illetményszámfejtés módja, helye: Magyar Államkincstár számfejtési körben. Helye:
Magyar Államkincstár Dél - alföldi Regionális Igazgatósága, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér
7-9. sz.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba
jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
Óvodai és általános iskolai beíratás időpontja
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, a város Beiskolázási szabályzata és a
beiratkozási ütemterve alapján, az óvodafenntartókkal és az általános iskolákkal egyeztetve az óvodai
és az általános iskolai beíratás javasolt időpontja Gyomaendrőd Város közigazgatási területén 2009.
március 30., 31., április 1.napok. Az óvodák és az általános iskolák kötelesek a beíratás időpontját
legalább harminc nappal korábban közzétenni.
Felkérte a képviselőket az időpontok elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla 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
53/2009. (II. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város közigazgatási területén
működő óvodákban és általános iskolákban a 2009/2010-es nevelési- illetve tanévre történő
beíratást 2009. március 30., 31.,április 1., napokra rendeli el.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyidejűleg utasítja az óvodák és
általános iskolák vezetőit, hogy a beíratás időpontját - a helyben szokásos módon - tegyék
közzé.
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
Vállalkozásfejlesztési Alapról szóló vitaanyag első fordulós tárgyalása
Várfi András polgármester elmondta, a mai ülésen megalkotott költségvetési rendeletben 30 millió
Ft-ot különítettek el a vállalkozásfejlesztési alap létrehozására, amely visszatérítendő támogatás.
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Az alap létrehozásáról a képviselő-testült két fordulóban tárgyal- a végleges döntés meghozatalára a
márciusi ülésen kerülne sor.
Vitára bocsátotta az előterjesztést.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Gazdasági bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal
támogatta az előterjesztett határozati javaslatot, amely szerint második fordulóban döntsenek az alap
létrehozásának kérdésében- a működési rendjéről szóló rendelet-tervezet, illetve a pályázati kiírás,
felhívás a márciusi ülésre kerüljön előterjesztésre.
További hozzászólás hiányában Várfi András polgármester felkérte a képviselőket döntsenek a
határozati javaslatról.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki
László tartózkodás Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
54/2009. (II. 26.) Gye. Kt. határozata
1,/
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az első fordulóban tárgyalt
Vállalkozásfejlesztési Alap létrehozásának kérdésében a második fordulós tárgyaláson dönt.
2,/
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a Jegyzőt, hogy a Vállalkozásfejlesztési Alap
létrehozásáról, működési rendjéről szóló rendeletet, továbbá a pályázati kiírást, felhívást a
soron következő Képviselő-testületi ülésre készítse elő.
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Várfi András polgármester elmondta, az előterjesztést két bizottság véleményezte, a Humánpolitikai
valamint az Ügyrendi bizottság. Megkérdezte a bizottság elnököket van e szóbeli kiegészíteni valójuk.
Hangya Lajosné el kívánta mondani, hogy a sportalap vonatkozásában volt némi vita a bizottság
tagjai között. Az endrődi és a gyomai pályák fenntartására, támogatására 320 e Ft szerepel, melyet a
két futballcsapat vezetője nagyon kevésnek talál, elmondásuk szerint ennyi pénzből a pályák nem
tarthatóak fenn. Javaslatuk szerint ezt a pénzt az önkormányzat adja át a Zöldpark Kft-nek és a Kft.
végezze a pályák fenntartását.
Személyes véleménye szerint ez valóban nem nagy összeg, de többet erre nem tudnak áldozni. Esetleg
közmunka igénylésével lehet javítani ezen a problémán.
Dr. Csorba Csaba jegyző a civilszervezetek támogatási alap kötött felhasználású támogatások
felsorolásban szereplő „lapkiadás támogatása – Gyomaendrődi Hírmondó megjelentetése”
meghatározást kérte módosítani „lapkiadás támogatása” meghatározásra. A módosítás indoka, hogy
valamennyi civilszervezetnek bizonyos kötött felhasználású támogatási összegre is pályázni kell, mely
pályázati eljárás keretében állapítható meg részükre a támogatás.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában javasolta a képviselőknek a határozati
javaslat elfogadását a Jegyző úr által kért módosítás figyelembevételével.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla 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
55/2009. (II. 26.) Gye. Kt. határozata

-

1./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 2009. évi Ifjúsági alap
felhasználására.
A pályázat célja: Az ifjúsági alapból pályázat keretében támogatható az a szervezet vagy
magánszemély, aki az ifjúság szabadidejének kultúrált és hasznos eltöltésére olyan programmal
rendelkezik, amelyet a gyakorlatban legalább fél éve sikerrel alkalmaz.
A pályázók köre: Gyomaendrőd Városban működő, élő szervezet vagy magán személy.
A pályázat feltételei:
Pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adatlapon lehet. A pályázó szervezetek és magánszemélyek a
12/1995. (IV.18.) KT rendelet 5/A.-5/M §-ában foglalt eljárási rend alapján nyújthatják be pályázatukat.
Amennyiben a pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeinek nem felel meg a pályázó a
pályázatból kizártnak tekintendő. A rendelet megtekinthető Gyomaendrőd Önkormányzatának
honlapján.

-

A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
A pályázathoz csatolni kell az aláírt „Pályázó nyilatkozatai” nyomtatványt.
A támogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem pályázhat. Politikai tevékenységnek
minősül a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja szerint: közvetlen
politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi
önkormányzati választáson jelölt állítása.

-

Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben az ifjúsági alapból
elnyert összeg felhasználásáról tárgyév január 31. napjáig pénzügyi elszámolást nyújtottak be a
Képviselő-testületnek.

-

A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról a tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles pénzügyi
elszámolást és a szakmai tevékenységéről szóló beszámolót benyújtani a Képviselő-testület részére.
A pályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az
elnyert összeg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást a 2003. évi XXIV. Tv 19. §.-a alapján.
A pályázóknak az Önkormányzattal a támogatás folyósításáról megállapodást kell kötniük, amely
megállapodásban rögzíteni kell az elszámolás feltételeit és módját.

-

Adatlap
igényelhető:

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Tóthné Rojík Edit oktatási előadónál és Tóth Katalin ifjúsági referensnél
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/ 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Továbbá a www.gyomaendrod.hu honlapról letölthető
A
pályázatok Személyesen: 2009. március 31. 16 óráig.
benyújtásának
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2009. március 31.
határideje
2009. április 20-i Humánpolitikai Bizottság ülésén.
Elbírálási
Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó támogatásról a
időpontja
Képviselő-testület a Humánpolitikai bizottság javaslata alapján 2009. április 30.-i
testületi ülésen dönt.
A pályázati elbírálás eredményéről a pályázókat levélben értesítjük.
A pályázatokat a POLGÁRMESTERI HIVATAL
következő
címre „Ifjúsági alap pályázat”
kérjük megküldeni GYOMAENDRŐD, Szabadság tér 1. sz.
2./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 2009. évi Sport alap
felhasználására.
A pályázat célja: a településünkön működő olyan sportszervezetek, sporttevékenységet folytató
alapítványok támogatása, akik jelentős eredményeket értek el a versenysportban, akik az utánpótlás
nevelését is folyamatosan biztosítják. Új sportágak beindításával is elősegítik a fiatalság
egészségmegőrzését, a rendszeres testedzést. Jelentős szerepet vállalnak a testkultúra, az egészséges
életmód népszerűsítésében.
A pályázók köre: Gyomaendrőd Városban működő, bírósági bejegyzéssel rendelkező sportszervezetek
és sporttevékenységet folytató alapítványok.
A pályázat feltételei:
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-

Pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adatlapon lehet. A pályázó sportszervezetek,
sporttevékenységet folytató alapítványok, a 17/2004. (VI.28.) KT rendelet 7/A.-7/M §-ában foglalt
eljárási rend alapján nyújthatják be pályázatukat. Amennyiben a pályázat a kiírás formai és tartalmi
követelményeinek nem felel meg a pályázó a pályázatból kizártnak tekintendő. A rendelet
megtekinthető Gyomaendrőd Önkormányzatának honlapján.

-

Csak bírósági bejegyzéssel rendelkező sportszervezet pályázhat.
Az önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetek sportolói a bajnokságokon és versenyeken
Gyomaendrőd Város címerével ellátott sportruházatban kötelesek részt venni, ide nem értve az egyedi
készítésű sportruházatot.
Az igényelt támogatási összeget féléves bontásban szíveskedjenek a pályázatban feltüntetni.
A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
Pályázatból kizártnak tekintendő az a sportszervezet, amelynek 90 napot meghaladó köztartozása van.
A pályázathoz csatolni kell az aláírt „Pályázó nyilatkozatai” nyomtatványt.
A támogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem pályázhat. Politikai tevékenységnek
minősül a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja szerint: közvetlen
politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi
önkormányzati választáson jelölt állítása.
Azok a sportszervezetek részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben a sportalapból
elnyert összeg felhasználásáról tárgyév január 31. napjáig pénzügyi elszámolást valamint
tevékenységükről szakmai beszámolót nyújtottak be a Képviselő-testületnek.
A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról a tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles pénzügyi
elszámolást és a szakmai tevékenységéről szóló beszámolót benyújtani a Képviselő-testület részére. A
pályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az elnyert
összeg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást 2003. évi XXIV. Tv 19. §.-a alapján.
A pályázóknak az Önkormányzattal a támogatás folyósításáról megállapodást kell kötniük, amely
megállapodásban rögzíteni kell az elszámolás feltételeit és módját.

-

-

-

-

-

Adatlap igényelhető: POLGÁRMESTERI HIVATAL
Tóthné Rojík Edit oktatási előadónál és Tóth Katalin ifjúsági referensnél
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/ 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Továbbá a www.gyomaendrod.hu honlapról letölthető
A
pályázatok Személyesen: 2009. március 31. 16 óráig.
benyújtásának
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2009. március 31.
határideje
Elbírálási időpontja 2009. április 20-i Humánpolitikai Bizottság ülésén.
Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó támogatásról a
Képviselő-testület a Humánpolitikai bizottság javaslata alapján 2009. április 30-i
testületi ülésen dönt.
A pályázati elbírálás eredményéről a pályázókat levélben értesítjük.
A pályázatokat a POLGÁRMESTERI HIVATAL
következő
címre „Sport alap pályázat”
GYOMAENDRŐD, Szabadság tér 1. sz.
kérjük megküldeni
3./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 2009. évi “Civil
szervezetek támogatási alap” felhasználására.
A pályázat célja: Az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb közösségi valamint a
Közművelődési Koncepcióban foglalt közművelődési célok és annak színteréül is szolgáló civil
szervezetek támogatása.
Tevékenységi kör szempontjából a pályázatok között előnyt élvez az a pályázó szervezet, aki
tevékenységével
Gyomaendrőd Város kulturális életét gazdagítja kulturális programok szervezésével, kulturális
emlékeinek gondozását felvállalja,
Szerepet vállal a város turisztikai és idegenforgalmi céljainak megvalósításában,
Olyan programokat szervez, mely a városunk kistérségi szerepét és jelentőségét növelik, növelhetik.
A pályázók köre: A bíróság által nyilvántartásba vett, társadalmi szervezetek és alapítványok (kivéve
a pártokat, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket,
valamint az egyházakat) melyek az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják
és - a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja szerint - nem folytatnak
közvetlen politikai tevékenységet, továbbá a megvalósítandó tevékenységük megfelel az önkormányzat
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kiemelt közművelődési és közösségi céljainak.(Kivétel: sporttevékenységet folytató szervezetek vagy
magánszemélyek.)
A pályázat feltételei:
-

Pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adatlapon
25/1999. (VIII.23.) Kt rendelet 6/A.-6/M §-ában
pályázatukat. Amennyiben a pályázat a kiírás formai
pályázó a pályázatból kizártnak tekintendő.
Önkormányzatának honlapján.

-

A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.

-

A pályázathoz csatolni kell az aláírt „Pályázó nyilatkozatai” nyomtatványt.
A támogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem pályázhat. Politikai tevékenységnek
minősül a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja szerint: közvetlen
politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi
önkormányzati választáson jelölt állítása.

-

Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben a civil szervezetek
pályázati alapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyév január 31. napjáig pénzügyi elszámolást
valamint 100 e Ft támogatási összeg felett tevékenységükről szakmai beszámolót nyújtottak be a
Képviselő-testületnek.

-

A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles pénzügyi
elszámolást és szakmai tevékenységéről beszámolót benyújtani a Képviselő-testület részére.
A pályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az
elnyert összeg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást 2003. évi XXIV. Tv 19. §.-a alapján.
A pályázóknak az Önkormányzattal a támogatás folyósításáról megállapodást kell kötniük, amely
megállapodásban rögzíteni kell az elszámolás feltételeit és módját.

-

lehet. A pályázó szervezetek és alapítványok a
foglalt eljárási rend alapján nyújthatják be
és tartalmi követelményeinek nem felel meg a
A rendelet megtekinthető Gyomaendrőd

Adatlap igényelhető: POLGÁRMESTERI HIVATAL
Tóthné Rojík Edit oktatási előadónál és Tóth Katalin ifjúsági referensnél
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/ 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Továbbá a www.gyomaendrod.hu honlapról letölthető
A
pályázatok Személyesen: 2009. március 31. 16 óráig.
benyújtásának
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2009. március 31.
határideje
Elbírálási időpontja 2009. április 20-i Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság ülésén.
Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó támogatásról a
Képviselő-testület a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján 2009. április 30-i testületi ülésen
dönt.
A pályázati elbírálás eredményéről a pályázókat levélben értesítjük.
A pályázatokat a POLGÁRMESTERI HIVATAL
következő
címre „Civil szervezetek alap pályázat”
GYOMAENDRŐD, Szabadság tér 1. sz.
kérjük megküldeni
Határidő:
Felelős:

A pályázat közzététele azonnal
Várfi András polgármester

20. Napirendi pont
Pályázati kiírás Idegenforgalmi Alap felhasználásra
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, a képviselő-testület 2007-ben hozta létre az
idegenforgalmi alapot. Az idei évi költségvetésben a rendelkezésre álló keret összege 2.970.000 Ft. A
pályázati felhívás és a pályázati adatlap tartalmáról a képviselő-testület dönt.
Felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
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A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla 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
56/2009. (II. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 2009. évi
Idegenforgalmi Alap felhasználására. A pályázati felhívást a határozat 1. számú melléklete,
míg a pályázati adatlapot a határozat 2. számú melléklete tartalmazza.
Határidő: azonnal
1. sz. melléklet az 56/2009.(II.26.) Gye. Kt. határozathoz
Pályázati felhívás
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2009. évi Idegenforgalmi Alap felhasználására
A rendelkezésre álló keret összege : 2.970.000.-Ft
Az Idegenforgalmi Alap rendeltetése:
Az önkormányzat és a civil szféra, vállalkozói szféra együttműködésének erősítése az idegenforgalom
területén, továbbá civil szervezetek, vállalkozások ösztönzése vonzerőt jelentő rendezvények
szervezésére, vendégbarát fogadtatás- és a nyújtott szolgáltatás színvonalának növelésére.
Támogatható tevékenységek:
 Szezonális, vagy szezon hosszabbító-, színvonalas-, éjszakai szórakozási lehetőséget is biztosító
vendégbarát programok szervezése (pl.: koncertek, előadások, egyéb kulturális-, sport programok )
 tematikus programok megszervezése, lebonyolítása ( pl.: turistáknak kínált tematikus programok,
)
 a turisztikai, vendéglátási célú létesítmények esztétikus külső megjelenésének megteremtése (pl.
parkosítás, virágosítás, díszkivilágítás),
 a turizmus, vendéglátás területén működő vállalkozások reklámtevékenységének támogatása,
 helyi turisztikai partnerkapcsolatok erősítése, közös kezdeményezések támogatása (pl. közös
kiadványok, szakmai programok ),
 beutaztató tevékenység ösztönzése,
 a város bemutatását segítő-, turisztikai programokhoz kapcsolódó tevékenység támogatása (pl.:
sétahajó, városnéző kisvonat, lovas hintó a túraútvonalon, idegenvezetés)
A pályázók köre:

Alapítványok, egyesületek, valamint az idegenforgalom és vendéglátás területén működő
vállalkozások, gazdasági társaságok, amelyek Gyomaendrőd közigazgatási területén végzik szolgáltató
tevékenységüket, vagy Gyomaendrőd közigazgatási területén valósítják meg programjaikat.
A pályázattal elnyerhető támogatás formája, mértéke:
 Vissza nem térítendő támogatás.
 A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke a projekt nettó összköltségének maximum 50%-a,
legfeljebb azonban az Idegenforgalmi Alap éves pályáztatható kerete.
Pályázati speciális feltételek:
 egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be,
 hiánypótlásra lehetőség nincs,
 előnyt élveznek a több szereplő együttműködésével megvalósuló projektek.
Elszámolható költségek:
 Anyagköltségek, anyag jellegű ráfordítások, igénybe vett szolgáltatások díja
 Tárgyi eszközök beszerzése (pl. gépek, berendezések)
 Helységek, technikai eszközök bérleti díja (pl.: színpad, hangtechnika, fénytechnika)
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Program megvalósításában részt vevő személyeknek kifizetett bér, megbízási díj és járulékai,
honorárium.
A döntéshozatal mechanizmusa:
A pályázatokat egy eredeti példányban az adatlapon jelzett mellékletekkel, valamint 1 példányt
elektronikus adathordozón (CD lemezen) kell benyújtani. A pályázat elbírálásáról Gyomaendrőd Város
Képviselő- testületének Ügyrendi-, Oktatási-, Kulturális-, Kisebbségi- és Esélyegyenlőségi Bizottsága
saját hatáskörben dönt.
A támogatás folyósítása támogatási szerződés alapján történik. A pályázó a felhasználásról pénzügyi és
szakmai írásbeli beszámolót köteles készíteni.
A támogatás odaítélésének feltételeit a pályázati kiírás és az adatlap együttesen tartalmazzák, melyek
letölthetők a www.gyomaendrod.hu honlapról.
A pályázat tartalmi követelményei:
A pályázat tartalmának meg kell felelnie a pályázati kiírásban szereplő témának és célnak. A pályázó
kötelezettségvállalása a finanszírozás önrészére vonatkozóan.
A pályázat formai követelménye:
Pályázat kizárólag a közzétett pályázati adatlapon nyújtható be az abban megjelölt mellékletekkel 1
példányban, valamint elektronikus adathordozón (CD lemezen) szintén 1 példányban.
Pályázati díj: pályázatonként 3.000.-HUF
A díj megfizetése teljesíthető a Polgármesteri Hivatal Adóosztályán átvehető csekken, vagy átutalással
az Önkormányzatának 53200125-11063402 számú számlájára.
A pályázat benyújtásának helye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Adóosztálya 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A pályázat benyújtásának módja:
Személyesen vagy postai úton.
A pályázat benyújtási határideje:
A pályázat elbírálásának határideje:

személyes leadás esetén 2009. március 31-én 16 óra.
postai úton a postai feladás dátuma 2009. március 31.
a pályázati határidőt követő soron következő bizottsági

ülés
További információ kérhető:
Polgármesteri Hivatal Adóosztálya 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Tel: 66/386-122
e-mail: ado@gyomaendrod.hu
2. számú melléklet az 56./2009. (II.26..) Gye. Kt. határozathoz
PÁLYÁZATI ADATLAP
Idegenforgalmi Célú Alap
2009. évi pályázatához
Határidő: 2009. március 31.
Benyújtandó: 1 eredeti példányban papír alapon, továbbá 1 elektronikus példányban CD
lemezen
Az adatlapot a megadott formátumban, oldaltartással –pontok, sorok kitörlése nélkül- kell kitölteni.
Ha egy pont – értelemszerűen – nem kerül kitöltésre, kérjük a „Pályázatomra nem vonatkozik” megjegyzést
feltüntetni
1.

Pályázat tárgya:
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2.

Pályázó szervezetre vonatkozó adatok

2.1.

Megnevezése:

2.2.

Szervezeti formája:

______________________________________________________

2.3.

Székhelye:

______________________________________________________

2.4.

Levelezési cím:

2.5.

_________________________________________________________

_____________________________________________________________

Aláírásra jogosult képviselőjének

és a

kapcsolattartó személynek

2.5.1. Neve:

________________________

_______________________________

2.5.2.

Telefonszám:

________________________

_______________________________

2.5.3.

E-mail:

________________________

_______________________________

2.6.

Cégbírósági bejegyzés/vállalkozói engedély kiállítás éve: _________________________

2.7.

Pályázó adószáma: ____________________________________

2.8

Magánszemély pályázó esetén adóazonosító jele: ________________________________

2.9

Pályázó főtevékenysége: ______________________________TEÁOR: ______________

2.10

Bankszámlára vonatkozó adatok:

2.10.1. Pénzintézet neve: __________________________________________________________
2.10.2. címe: _____________________________________________________________________
2.10.3. pályázó számlaszáma: ______________________________________________________
3.

Pályázatra vonatkozó adatok

3.1.

A pályázat tartalmának rövid ismertetése (max. egy oldal terjedelemben)

3.2

A megvalósítás teljes költségvetése

3.2.1

TELJES BEKERÜLÉS költsége
Kiadás megnevezése

Forint
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A megvalósítás összes költsége:
3.2.2. Források:
A megvalósításhoz meglévő saját forrás összege (Ft):
Más forrás megnevezése: ________________________
Más forrásból rendelkezésre álló összeg (Ft):
Az idegenforgalmi célú alapból jelen pályázat keretében igényelt támogatás összege (Ft):

3.2.3. Az igényelt támogatás összeg felhasználásának részletezése:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
4.
A program megvalósításában résztvevő szervezetek, vállalkozások:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
5.
A megvalósítást ajánló szervezetek, személyek:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
6.
Korábbi hasonló rendezvény(ek) referenciái (nem kötelező):
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
7.
A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATAI
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7.1.

Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázatban ismertetett dokumentumok rendelkezésemre állnak, azokat
betekintésre a támogató, vagy megbízott képviselője számára bármikor bemutatom, illetve kérésre
másolatban átadom.

7.2.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
- az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített
tartozásom nincs, valamint az adott célelőirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás
felhasználására vonatkozó szerződésben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem,
- a pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik ellenem csőd-, végelszámolási vagy felszámolási
eljárás, illetve lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozásom nincsen, továbbá amennyiben csőd-,
végelszámolási vagy felszámolási eljárás indul ellenem, illetve lejárt esedékességű meg nem fizetett
köztartozásom keletkezik a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét
bejelentem,
- a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve
annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási
engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére nem kötelezett,

7.3

Alulírott nyilatkozom, hogy az Idegenforgalmi célú alapból igényelt támogatás teljes
összegét a pályázatban foglaltak megvalósítására fordítom.

7.4

Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázatban leírtakat abban az esetben is megvalósítom, ha a
pályázatomban igényelt összeget csak részben kapom meg.

7.5

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen pályázatban foglaltakkal kapcsolatos
bármely változásról írásban tájékoztatom Gyomaendrőd Város a Polgármesteri Hivatalának
Adóosztályát.

7.6.

Kötelezettségek vállalok arra, hogy pályázatom pozitív elbírálása esetén a pályázati szerződés
megkötésének időpontjára csatolom az Állami Adóhatóság által kiadott UK12-es együttes adóigazolást,
továbbá az önkormányzati adóhatóság által kiállított adóigazolást arról, hogy az államháztartás
alrendszerei felé lejárt esedékességű tartozásom nincs.

Gyomaendrőd, 2009. ________________________________
____________________________
pályázó aláírása

9.

Csatolandó mellékletek a pályázati adatlaphoz:
•
•
•
•

cégbejegyzésről szóló végzés vagy vállalkozói igazolvány – másolatban
banki igazolás a bankszámla vezetéséről – 1 db eredetiben
cégszerű aláírás igazolása
pályázati díj befizetését igazoló dokumentum
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Nyilatkozatok Egyéb Szervezet részére
Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat
kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!
Nyilatkozó Egyéb Szervezet pályázó:
NEVE:
SZÉKHELYE:
CÉGJEGYZÉKSZÁMA:
ADÓSZÁMA:
KÉPVISELŐ NEVE:
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI OKIRAT SZÁMA:
NYILVÁNTARTÁSBA VEVŐ SZERV NEVE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)

Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.)
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)
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Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a
támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből nyilvános adatot a pályázati
eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és közzétegye a szerv által üzemeltetett
honlapon.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)
Nyilatkozatok Gazdasági Társaságok részére

Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat
kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!
Gazdasági Társaság pályázó:
CÉGNEVE:
SZÉKHELYE:
CÉGJEGYZÉKSZÁMA:
ADÓSZÁMA:
KÉPVISELŐ NEVE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.)
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)
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Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.

Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a
támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből nyilvános adatot a pályázati
eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és közzétegye a szerv által üzemeltetett
honlapon.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)
Nyilatkozatok természetes személy részére

Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat
kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!
Természetes személy pályázó:
NEVE:
LAKCÍME:
SZÜLETÉSI IDEJE:
SZÜLETÉSI HELYE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
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d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.)
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a
támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből nyilvános adatot a pályázati
eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és közzétegye a szerv által üzemeltetett
honlapon.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

21. Napirendi pont
2008. évi támogatást szolgáló alapokból elnyert támogatások pénzügyi beszámolója
Várfi András polgármester elmondta, a véleményező bizottságok javasolják a képviselő-testületnek,
hogy fogadja el az elnyert támogatások pénzügyi elszámolásáról készített jelentést.
Megkérdezte a bizottságok elnökeit van e kiegészíteni valójuk, megjegyzésük.
Kérdés, észrevétel nem volt, Várfi András polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a
határozati javaslatról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla 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
57/2009. (II. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2008. évi Civil, az
Ifjúsági és a Sportszervezetek támogatási alapjából elnyert támogatások pénzügyi
elszámolásáról készített jelentést.
Határidő: azonnal
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22. Napirendi pont
Tájékoztató a sportszervezetek beszámoltatásáról
Várfi András polgármester megkérdezte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai bizottság elnökét van e
szóbeli kiegészíteni valója. A beszámolók előzetes véleményezése a bizottság feladata, mi volt a
tapasztalat a beszámolókkal kapcsolatban.
Hangya Lajosné elmondta, az elmúlt évben 16 sportszervezet részesült önkormányzati támogatásba,
melyek a megadott határidőre- tárgyévet követő év január 31-ig – benyújtották beszámolójukat a
szakmai tevékenységükről. A 16 szervezet közül a Gyoamendrődi Férfi Kézilabda Club-nak voltak
beszámolási gondjaik, de ők aztán visszafizették a kapott támogatást.
A bizottság nevében javasolta a képviselőknek a tájékoztató elfogadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla 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
58/2009. (II. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2008. évben
önkormányzati
támogatásban
részesülő
sportszervezetek
szakmai
beszámolási
kötelezettségéről készített tájékoztatót.
Határidő: azonnal
23. Napirendi pont
Környezetvédelmi Egyesületek pénzügyi és szakmai beszámolója
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, az elmúlt évben 6 környezetvédelmi és
horgászegyesület részesült önkormányzati támogatásban, melyek a megadott határidőre a pénzügyi és
szakmai beszámolójukat benyújtották. A beszámolók elfogadásáról a Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a képviselő-testülettől kapott hatáskörében döntött.
Javasolta a képviselőknek a bizottság döntéseiről szóló tájékoztató elfogadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla 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
59/2009. (II. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Környezetvédelmi
Egyesületek pénzügyi és szakmai beszámolójáról szóló tájékoztatást.
Határidő: azonnal
24. Napirendi pont
Tájékoztató a 2008. évi Idegenforgalmi Alapból elnyert támogatások beszámolói, pénzügyi
elszámolásai elfogadásáról
Várfi András polgármester megkérdezte az Ügyrendi bizottság elnökét van e szóbeli kiegészíteni
valója.
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Szabó Balázsné bizottsági elnök el kívánta mondani, hogy az Ügyrendi bizottság egy pályázó
beszámolójának és pénzügyi elszámolásának elfogadásában nem döntött, a döntés megelőzően
helyszíni ellenőrzést tartanak.
Putnoki László képviselő csatlakozott a fenti hozzászóláshoz, ugyanis a szilváskertben nem látható
annak a pályázati célnak a megvalósulása, amire a pályázó a támogatást kapta. Kérte az illetékest,
adjon bővebb tájékoztatást ezzel kapcsolatban.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, mint ahogy a bizottság elnöke is elmondta, a helyszíni
szemlét követően tárgyalja újra a bizottság a pályázó beszámolóját és dönt annak elfogadásáról.
Putnoki László képviselő kérte, hogy bocsájtsák rendelkezésére a pályázati anyagot, - mire szólt a
pályázat. Személyesen naponta jár ennek a kertnek a szomszédságába, és nem látja, hogy ott bár mi is
történt volna. Ugyanakkor aziránt érdeklődött, hogy két pályázó esetében miért került sor határidő
hosszabbításra az elszámolásra.
Dr. Csorba Csaba jegyző javasolta Putnoki képviselő úrnak, hogy vegyen részt a helyszíni szemlén.
További hozzászólás hiányában Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a tájékoztató
elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla 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
60/2009. (II. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2008. évi
Idegenforgalmi Alapból elnyert támogatások beszámolói, pénzügyi elszámolásai elfogadásáról
szóló tájékoztatást.
Határidő: azonnal
25. Napirendi pont
A vásár-piacrendezési, illetve mérlegelési tevékenység tartós bérbeadás útján történő
üzemeltetésére benyújtott pályázatok elbírálása
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csabát a Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Izsó Csaba elmondta, mint emlékezetes a képviselő-testület a 2008. decemberi ülésén új pályázatot írt
ki a piac üzemeltetésére. A határidőre két pályázat érkezett- Best-Drink Kft és Kolohné Pelyva Edit
részéről. A pályázatok érvényességének a vizsgálatát és a tartalmi értékelést végző bizottsági
elnökökből álló munkacsoport megállapította, hogy a két pályázat közül a Best-Drink Kft. pályázata
érvénytelen, mivel a pályázati kiírásban előírt igazolásokat nem csatolta be. Ettől függetlenül az
előkészítő bizottság mindkét pályázat vonatkozásában elvégezte a kiírás bírálati szempontjai szerinti
értékelést, amely alapján a Best-Drink Kft 677 pontot, míg Kolohné Pelyva Edit 900 pontot ért el.
Mindezek alapján a bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a pályázatok ismeretében a
pályázati eljárást nyilvánítsa eredményesnek és kösse meg a bérleti szerződést a győztes Kolohné
Pelyva Edit pályázóval.
Várfi András polgármester elmondta, amennyiben a képviselő-testület elfogadja a bizottság
javaslatát, úgy a piac üzemeltetését – a korábbi évekhez hasonlóan – továbbra is Kolohné Pelyva Edit
fogja ellátni.
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Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla 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
61 /2009. (II. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a vásár-, piacrendezési, illetve mérlegelési
tevékenység tartós bérbeadás útján történő üzemeltetésére meghirdetett pályázati eljárását
eredményesnek nyilvánítja.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete döntése alapján a vásár-, piacrendezési, illetve
mérlegelési tevékenység tartós bérbeadás útján történő üzemeltetésére kiírt pályázat nyertese:
Kolohné Pelyva Edit, Gyomaendrőd, Bajcsy – Zs. u. 14/1. szám.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Kolohné Pelyva Edittel a vásár-, piacrendezési, illetve
mérlegelési tevékenységre 2009. március 1. napjától 2014. február 28. napjáig megállapodást
köt az alábbi bérleti szerződés alapján:
BÉRLETI SZERZŐDÉS
Mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata ( 5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1, adószám: 15346614-2-04, statisztikai szám: 0433455 ) képviseletében eljáró
Várfi András polgármester bérbeadó /továbbiakban: bérbeadó/,
másrészről a Kolohné Pelyva Edit / lakcíme: 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy – Zs. u. 14/1., mint
bérlő / továbbiakban: bérlő / között a mai napon és helyen a következő feltételek mellett:
1) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő – testülete …/2009.(II.26 Gye. Kt határozata
alapján a piaci-, mérlegkezelési-, és a vásárok rendezésére kijelölt területeket és a
felsoroltakhoz kapcsolódó tevékenységet 2009. év március hó 1. napjától 2014 év február 28.
napjáig bérbe adja bérlőnek, a bérlő, pedig azt bérbe veszi.
2) Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj bruttó 250.000 Ft/hó, azaz.: Kettőszázötvenezer
forint. A bérlő a bérleti díjat köteles havonta egyenlő részletekben előre tárgyhó 15. napjáig
bérbeadó részére a bérbeadó által kibocsátott számla alapján megfizetni. Bérlő tudomásul
veszi, hogy a bérleti díj mértéke az éves fogyasztói árindex figyelembevételével kerül
megállapításra. A bérleti díj módosításának esedékessége a tárgyévet megelőző év november
30.
3) Az átadásra kerülő ingó és ingatlanvagyonról, annak állagáról felek közösen jegyzőkönyvet
vesznek fel. Bérlő az átvett vagyontárgyak állagát köteles megőrizni és a szerződés lejártával
azt megőrizve visszaszolgáltatni. A felvett leltár ezen szerződés elválaszthatatlan mellékletét
képezi, amelyben rögzítik a tárgyi eszközök nyilvántartási értékét.
4) Bérlő köteles a profilkötött működést a bérlet időtartama alatt biztosítani, attól csak a
bérbeadó hozzájárulásával térhet el.
5) Bérlő ezen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jogszabály által előírt fenti tevékenységek
működtetéséhez szükséges képesítési feltételekkel rendelkezik, vagy ilyen személyt ( -eket )
alkalmaz.
6) Bérlő az 1./ pontban megjelölt tevékenysége az alábbiakat foglalja magában:
 piacok működtetése az endrődi illetve a gyomai piactéren,
 állatpiac rendezése az endrődi vásártéren ( hrsz.: 5159/18 ),
 kirakodó – és állatvásárok tartása tizenegy alkalommal,
 mázsaházak ( gyomai, endrődi ) üzemeltetése,
 kiegészítő szolgáltatások:
(a) hangos hirdetés a Pásztor J. úti piacon,
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(b) térítésmentes gombavizsgálat.
7) Bérlő tudomásul veszi, hogy a fent megjelölt tevékenységek ellátásához szükséges hatósági
engedélyek beszerzése és a hatósági előírások betartása az ő kötelezettsége. A
bérleményekben tárolt dolgokért a bérlő a felelős azokat saját veszélyére tárolja.
8) Bérlő a bérleti jogot illetve a tevékenységeket nem ruházhatja át.
9) Felek megállapodnak abban, hogy a bérlőt terheli az összes jogszabályok által meghatározott
működtetéssel kapcsolatos feltételek biztosítása.
10) Bérlő kötelezettséget vállal az általa benyújtott pályázatban kidolgozott évenkénti ütemezéssel
és műszaki tartalommal összesen 2.840.000 Ft értékű fejlesztési célok megvalósítására. Bérlő
a pályázatában vállalt fejlesztési célokat, azok évenként ütemezet időarányos teljesítését
magára nézve kötelezőnek tartja, az abban rögzített kötelezettségeket ezen szerződés
aláírásával is vállalja. Bérlő köteles beszámolni a bérbeadó felé tárgyév december 31. napjáig
a vállalt fejlesztési célok megvalósításáról.
11) Bérlő kötelezettséget kell vállal arra, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata által kiadott
hatályos helyi adókról szóló rendeletben meghatározott adóalanyoktól a piacokon és
vásárokon az iparűzési adó átalányt beszedi. Bérlőt a beszedett iparűzési adó átalány után 10
% jutalék illeti meg. Bérbeadó bérlő részére biztosítja az iparűzési adó átalány beszedéséhez
szükséges jogosítványokat.
12) Bérlő Gyomaendrőd Város Önkormányzata által rendezett vásárokról és fenntartott piacokról
szóló 23/1995. (VIII. 30.) KT számú rendeletében megállapított piaci – és vásári díjtételek
módosítását évente egy alkalommal kérheti. A bérlő által kért piaci – és vásári díjtételek
módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt.
13) A bérbeadó az alábbi rendkívüli felmondási indok alapján bonthatja fel a megállapodást.
A megállapodás felmondásának rendkívüli esete a bérbeadó részéről:
 amennyiben a bérlő a bérletet másnak átengedi,
 a bérleti díj megfizetésének elmaradása
 a fejlesztési célok évenként ütemezett időarányos teljesítésének elmaradása,
 az iparűzési adó átalány beszedésének tartós elmulasztása.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Alulírott szerződő felek jelen bérleti szerződést elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal
mindenben megegyezőt elfogadták, és jóváhagyólag aláírták.
Gyomaendrőd, 2009. ….
…………………………………………
…………………………………………
Várfi András
Kolohné Pelyva Edit
polgármester
bérlő
bérbeadó
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy kösse meg
bérlővel a megállapodást.
A megállapodás megkötésének feltétele, hogy Kolohné Pelyva Edit 30 napon belül bemutatja
az üzemeltetéshez szükséges vállalkozói igazolványt, vagy jogi személy illetve jogi
személyiség nélküli társaság létrehozása esetén a cég bejegyzéséről szóló okiratot.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete utasítja a jegyzőt, hogy a bérleti szerződés
megkötését követően bérlő részére adja ki az iparűzési adó beszedéséhez szükséges
jogosítványokat.
Határidő: 2009. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
26. Napirendi pont
Gyomaközszolg Kft. és az Önkormányzat közötti vállalkozói szerződésmódosítás jóváhagyása
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, a vállalkozói szerződés módosítására két ok
miatt kerülne sor.
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Az egyik, hogy a Kft. fő tevékenységének 90. 02.’03 TEÁOR kódszáma időközben megváltozott. A
másik, hogy indokolt a Gyomaközszolg Kft.-től megrendelni a gyepmesteri szolgáltatást is azért, hogy
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról szóló helyi
rendeletben foglalt köztisztaság, településtisztaság biztosítása, közegészségügy, valamint az épített és
természetes környezet védelme, mint célkitűzés maradéktalanul megvalósulhasson. A tevékenység
elszámolása úgy történne, hogy az Önkormányzat évente utólag, minden teljesítést követő év január
31.-ig a vállalkozó által benyújtott számla ellenében megfizeti az azt megelőző évben elvégzett
gyepmesteri tevékenységért járó díjat.
Felkérte a képviselőket a fentiek alapján hagyják jóvá a vállalkozói szerződés módosítását.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla 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
62/2009. (II. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaendrőd Város
Önkormányzata és a Gyomaközszolg Kft. között fennálló vállalkozói szerződés módosítását
az alábbiak szerint:
VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSA
Amely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500. Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1. képviseli: Várfi András polgármester) mint Megrendelő
Másrészről a Gyomaközszolg Kft.(5500. Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. képviseli: Egeresi
András ügyvezető igazgató) mint Vállalkozó között az alábbi napon és helyen a felek közt
2007. 01. 31-én kelt a „háztartási szilárd hulladék begyűjtésével kapcsolatos feladat ellátása”
tárgyú vállalkozói szerződés módosításának tárgyában:
1./ A felek megállapítják, hogy az eredeti szerződés 1./ pontjában foglalt, a vállalkozó
főtevékenységeként megjelölt „Hulladékgyűjtés,- kezelés” tevékenység 90.02’03 TEÁOR
kódszáma az alábbi TEÁOR kódszámra változott:
38.11-nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.12-veszélyes hulladék gyűjtése
38.21- nem veszélyes hulladékkezelés, ártalmatlanítás
38.22-veszélyes hulladékkezelés, ártalmatlanítás
2./ A felek megállapodnak abban, hogy az eredeti szerződés 2./ pontja az alábbi b.) ponttal
egészül ki:
2./ b.) A felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól a
Gyomaendrőd Város közigazgatási területén végezendő, a 38.21. TEÁOR kódszám alá tartozó
elhullott állatok kezelése, ártalmatlanítása tevékenységet (Továbbiakban: gyepmesteri
tevékenység). A jelen tevékenység elvégzéséért járó díjat Gyomaendrőd Város
Önkormányzata évente utólag, a Vállalkozó által benyújtott számla ellenében a teljesítést
követő év január 31.-e napjáig megfizeti.
3./ Ezen megállapodás a vállalkozói szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.
A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a PTK szabályai az irányadók.
A Szerződő felek a vállalkozói szerződés módosítását elolvasás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
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Gyomaendrőd, 2009.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviseli: Várfi András
Polgármester

Gyomaközszolg Kft.
Képviseli:Egeresi András
Ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal
27. Napirendi pont
Településrendezési tervek felülvizsgálata
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csaba bizottság elnököt néhány szóban ismertesse az
előterjesztés lényegét.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a város településrendezési terve még 2000-ben került
elfogadásra, amely mára már korszerűtlen, elavult. Az EU csatlakozás miatt, továbbá a város fejlődése
érdekében szükséges annak felülvizsgálata. A feladat elvégzésére – nyílt közbeszerzési eljárás
keretében – a VÁTI Városépítési Kft-vel kötött szerződést az önkormányzat. A képviselő-testületnek a
következő feladata, hogy a tervező cég felé meghatározza, hogy az általános felülvizsgálaton kívül
milyen konkrét területekre vonatkozóan készítse el a rendezési tervek módosítását, hogy az azt
követően megfeleljen a legmodernebb kihívásoknak, 15-20 évre iránymutatást adjon azoknak, akik a
város fejlődéséért, szépítéséért munkálkodnak.
Az előterjesztésben felsorolt területek közül kiemelte a fürdő és annak környékét, melyet komplexen
kellene kezelni, és meg kell találni ennek a területi egységnek azt a funkciót, amit legjobban be tudna
tölteni. Az ott meglévő épületegyüttes megfelelő alapot nyújt a további bővítésekhez, fejlesztésekhez.
A Fáy utca végén lévő belterületi övezet vonatkozásában meg kell vizsgálni a jelenleg engedélyezett
max. 12 m2 –től nagyobb mértékű beépítés engedélyezésének lehetőségét, megnyitva így ezt a
területet az lakóházat építeni szándékozó városlakók előtt. Megfelelő infrastruktúrális beruházásokkal
ez a terület átadható építési övezetté.
A Hantoskerti út a város egyik legszebb területe. Az út jobb oldala hétvégi házas övezet, a baloldala
pedig családi házas övezet. Az utca folytatásában lévő zárt kerti, illetve kertes övezetben szintén
lehetne infrastruktúrális fejlesztéseket végezni, és pihenő, lakóövezetként kialakítani.
Az ipari park területére tervezett fejlesztésekhez szükség van további infrastrukturális beuházásokra,
ahhoz, hogy ott egy tehermentesítő, elkerülő utat tudjunk építeni, a további területek értékesítése
céljából. Az ipari park területe egy olyan fontos egység a településen, melyet ennek a képviselőtestületnek megfelelő komolysággal kell fejleszteni, egy olyan hosszú távú területfejlesztési tervvel,
amely az ipari park fejlesztési koncepciójával összhangban van.
További fontos terület a két település között az Újkert sor végén lévő területegység, mellyel
kapcsolatban szintén el kell gondolkodni, hogy ott milyen beruházások valósuljanak meg. Ez a terület
egy új városközpont egyik „magja” lehet, melynek kialakítása következtében ez a terület
felértékelődhet.
A Fűzfás-zug szintén a két településrész közötti igen értékes terület. Jelenleg itt is csak 12 m2
alapterületű gazdasági épület építése engedélyezhető, mely m2 korlátozás esetleges megszűntetésén
szintén el kell gondolkodni.
Foglalkozni kell továbbá az Orgona utcától délre eső területekkel, a Sóczó-zugi holtág feletti
területekkel. Ugyanakkor a jelenlegi regionális hulladékkezelő mű védőterületének lecsökkentésével,
és a Torzsás-zugi kertgazdasági területről.
Gyakorlatilag az általa vázlatszerűen felsorolt területi egységek vonatkozásában a testületnek el kell
gondolkodni azon, hogy azokkal mi a hosszú távú célja, stratégiája. A településrendezési terv célja,
hogy minden területet a legjobb tudásunk szerint a megfelelő funkcióval lássanak el.
Felkérte a képviselő-testület tagjait véleményezzék az előterjesztést, egészítsék ki javaslataikkal.
Hangya Lajosné bizottsági elnök aziránt érdeklődött, hogy a Nagy S. utcában a Református Egyház
tulajdonában lévő telkek be kerülnek e a településrendezési tervbe. ---- Már benne vannak.
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Az ipari park területbővítéssel kapcsolatos övezet átsorolás 8 ott élő családot érintené, ami azt
jelentené, hogy az ipari parkká történő átsorolást követően ezen családoknak el kell tűrni, hogy az oda
betelepülő vállalkozások esetleg megzavarják a köznyugalmukat, holott ők már ott élnek lassan
harminc éve. Bizonyos jogosítványokat jó lenne, ha meghagynának ezeknek a családoknak.
Szabó Balázsné bizottsági elnök megkérdezte, hogy a regionális hulladékkezelő mű védőterületének
lecsökkentése a IPPC engedélyben előírt 500 m-re azt jelentené, hogy jelenleg ennek a védőterülete
1000 m.
A felsorolás 7. pontjában szerepelő Hantoskerti holtágra futó Pocoskerti terület besorolásával

kapcsolatban el kívánta mondani, hogy tudomása szerint a Városüzemeltetési osztály
vezetőjét már meg keresték az ott lakók, és jelezték, hogy nem megfelelőek az ott lévő
közművek és nem egységesen vannak az ottani épületek besorolva. Bizonyára akkor ezek
felülvizsgálata is meg fog történni.
Az ipari park bővítésével kapcsolatban felhívta a figyelmet, hogy a védelmi övezet kialakítása
azt is jelenti, hogy a védelmi övezet területe annak hasznosítása szempontjából mindenképpen
csökkent értékűvé válik. Ezzel azért jó, ha mindenki tisztában van.
Módosító indítványként javasolta a határozati javaslat kiegészítését, miszerint a tervek
készítője felelősség terhe mellett szavatolja azt, hogy azok minden esetben a törvényben
foglaltakkal összhangban, azzal egyezően lettek megtervezve.
Babos László képviselő a jegyző úr véleményét kérte a hulladékkezelő mű védőterületének
lecsökkentésével kapcsolatban. A folyamatban lévő bírósági per vonatkozásában jelenthet e valami
változást.
Dr. Csorba Csaba jegyző válasza: nem. Az előterjesztésben szerepelő területekre vonatkozó
javaslatokat a tervezők meg fogják vizsgálni, majd egy széleskörű szakhatósági egyeztetés után az
elfogadandó terveket a területi főépítész is véleményezi, és ezt követően került a képviselő-testület elé
elfogadásra rendeleti formába. Ezen túlmenően több közmeghallgatáson is ismertetésre kerül, ahol a
lakosság is véleményezheti.
Az előkészítés során a városüzemeltetési bizottsági is azokat a területeket javasolja elsődlegesen
felülvizsgálni, ahol a korábbi időszakban lakossági észrevétel volt, illetve olyan önkormányzati
fejlesztések fogalmazódtak meg, amelyek a most érvényben lévő rendezési tervet érinti.
Természetesen a tervezők és a szakhatóságok felelnek az abban foglaltakért, de végül a rendeletet a
képviselő-testület fogadja el.
Czibulka György képviselő felvetette, hogy a Dobó út és a holtág között lévő néhány egymással
szomszédos ingatlan eltérő besorolásban van. Az egyik üdülőterületi ingatlan, míg a másik
lakóingatlan.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető a felvetésre elmondta, az ott lévő hét ingatlan területi besorolása
mindegyiknél hétvégi házas üdülőterület. Azonban van, aki lakja az ingatlant, lakófunkcióval
használja és van, aki üdülőként.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a
határozati javaslatról Szabó Balázsné bizottsági elnök által javasolt kiegészítéssel, miszerint az
elkészített tervek felelősség terhe mellett szavatolják azt, hogy minden esetben a törvényben
foglaltakkal összhangban, azzal egyezően lettek megtervezve.
A képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla 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
63/2009. (II. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az alábbi területeken kívánja a fejlesztési alternatívák
kidolgozása után a településrendezési tervek módosítását felülvizsgálni:
 Fürdő környéke – Sportpálya területe
 Fürdő területén levő Ee övezet
 Az Ifjúsági tábor és a Hármas-Körös gátja közötti terület
 Fáy utca végén lévő belterületi mezőgazdasági kiskertes övezet
 A Hantoskerti utca folytatása – körgát melletti területek
 A Hantoskerti holtágra futó Pocoskerti terület
 Ipari park területbővítésével kapcsolatos övezetek meghatározása
 Újkertsor déli részének (Selyem úttól) felülvizsgálata
 Fűzfás-zug felülvizsgálata
 Orgona utcától délre eső területek
 Soczó-zugi holtág feletti területek (volt spárgaföld és jelenleg a MNV Ztr-től kért
földterületek)
 A regionális hulladékkezelő mű védőterületének lecsökkentése
 Torzsás-zug
Az elkészített tervek felelősség terhe mellett szavatolják azt, hogy minden esetben a törvényben
foglaltakkal összhangban, azzal egyezően lettek megtervezve.
Határidő: 2009. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
28. Napirendi pont
Liget Fürdő gyógyfürdővé minősítése
Hangya Lajosné bizottság elnök aziránt érdeklődött, hogy a gyógyfürdővé minősítés összefügg e a
korábbi fürdő vizének gyógyvízzé történő minősítésével.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, itt a magáról a fürdő minősítéséről lenne szó és az összes
abban kapcsolatos egészségügyi tevékenységről.
Vass Ignác bizottság elnök tájékoztatásként elmondta, a gyógyvízzé történő minősítést a hatályos
jogszabályok szerint 5-10 évente meg kell újítani. A gyógyfürdővé való minősítés pedig azt jelenti,
hogy olyan gyógy-szolgáltatásokat végez, amely az OEP által finanszírozott, és magas színvonalon
történik. A gyógyfürdő minősítésnek ott van jelentősége, hogy az OEP magasabb térítési díjat fizet. Ez
egy olyan rang és cím, amivel többletbevétel is jár.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, majd felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla 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
64/2009. (II. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Gyomaendrőd, Erzsébet
ligetben lévő Liget Fürdőt az üzemeletető Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. gyógyfürdővé
minősíttesse.
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Az eljárással kapcsolatos költségek a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.-t terhelik.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljáráshoz
szükséges nyilatkozatokat megtegye.
Határidő: 2009. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
29. Napirendi pont
Népliget utca forgalomszabályozása
Várfi András polgármester elmondta, azok az endrődi városrészen lakó szülők, akik gyermeke a
Rózsahegyi K. Kistérségi Ált. Iskolába jár, naponta tapasztalhatják, hogy milyen áldatlan forgalmi
állapot van az iskola környékén. Az utca forgalmi rendjét szabályozni kell. A Városfenntartó Bizottság
javaslata, hogy a biztonságos közlekedés, az iskolás gyermekek védelmének érdekében a Népliget utca
sportpálya felé menő, általános iskola melletti útszakaszát szélesítsék meg és a Kacsóh Pongrác utca –
Alkotmány utca (Népliget-Kacsóh Pongrác utca között), a Népliget utca általános iskola melletti
szakaszt pedig egyirányúsítsák. A munkák fedezete a 2009. évi költségvetésben meghatározott
útfelújítási keretből kerülne biztosításra.
Hangya Lajosné bizottság elnök aziránt érdeklődött, hogy konkrétan mennyi lenne a bekerülési
költség. A gyerekek biztonsága érdekében meg fogja szavazni az előterjesztést, viszont emellett el
kívánta mondani, hogy az ő választókörzetében már két alkalommal maradt el útépítés. Egyszer azért,
mert az egyházi iskola előtt kellett járdát építeni. Ez idáig minden évben kérte, hogy a vasútállomásnál
a sertésrakodó előtt szélesítsék meg az utat- megnőtt azon a szakaszon is a forgalom, két gépkocsi ott
nem fér el egymás mellett. Erre viszont a mai napig nem került sor, és az idén is igencsak lekerül a
listáról. A táblák kihelyezésével egyetért, de az út szélesítését napolják el – arra a bekerülési költség
meghatározásával a költségvetésben tervezett útfelújításokkal együtt kerüljön sor.
Izsó Csaba bizottság elnök hangsúlyozta, a bizottság csak arról döntött, hogy ezt az utat ki kell
szélesíteni, de arról nem volt szó, hogy milyen összegből. Ehhez is lesz költségvetés csatolva,
ugyanúgy, ahogyan a képviselők által benyújtott kátyúzási és útfelújítási igényekhez is. Megkérte
képviselő társait, mindenki a saját körzetében mérje fel az útberuházásokat, melyek feltérképezés után
egy-egy csomagban elvégezhetők lesznek. Javasolta az eredeti határozati javaslat elfogadását, mert a
kivitelezés egyben fog megtörténni a többivel.
Czibulka György képviselő tudomása szerint a képviselő asszony által említett útszakasz a Magyar
Közútkezelő Kht-hoz tartozik, ugyanúgy, mint a kenyérbolt (Kossuth L. u. – Pásztor J. u. sarok) előtti
szakasz is. Kérte, hogy a Közútkezelő Kht. felé közöljék ezeket a problémákat, gátolják az út teljes
tönkremenetelét.
Hangya Lajosné képviselőasszony nem értette, hogy miért élvez prioritást a most előterjesztett
anyagban szereplő út, mint az ő általa már korábban többször is beadott utak állapotának rendezése.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a beterjesztett előterjesztésben a forgalmi rend
változtatásáról van szó, a bizottsági ülésen merült fel, hogy önmagában a problémát a forgalmi rend
változtatás nem oldja meg, szükség volna az út szélesítésre. A forgalmi rend változtatási kérelmet
bármelyik képviselő által van előterjesztve, a Városüzemeltetési osztály az ülésre előkészíti.
Természetesen, ha beruházás kapcsolódik hozzá, akkor annak a pénzügyi fedezetét meg kell teremteni.
A forgalmi rend változtatását a képviselő asszony javaslatára elfogadhatja a képviselő-testület, míg az
útszélesítéssel kapcsolatos problémákat együtt kezelheti más útkérdésekkel.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában figyelemmel az elhangzott véleményekre,
javaslatokra, a határozati javaslatot azzal a módosítással javasolta elfogadni, miszerint a forgalmi rend
változását megvalósítják, ugyanakkor az út szélesítését támogatják azzal, hogy arra a település
belterületi útjainak felújítási munkáival egyidejűleg kerüljön sor.
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A képviselő-testület a javaslatot 12 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba nem, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén nem,
Dr. Palya József nem, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András tartózkodom.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
65/2009. (II. 26.) Gye. Kt. Határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a biztonságos közlekedés, az iskolás
gyermekek védelmének érdekében megvalósítja a Népliget utca általános iskola melletti
szakasza forgalmi rend változtatását.
A képviselő-testület a Népliget utca sportpálya felé menő, általános iskola melletti
útszakaszának megszélesítését és a Kacsóh Pongrác utca – Alkotmány utca (Népliget-Kacsóh
Pongrác utca) között támogatja, melynek megvalósítására a 2009. évi költségvetésben
meghatározott útfelújítási keretből biztosít fedezetet, azzal, hogy a település belterületi
útjainak felújítási munkáival egyidejűleg valósul meg.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
30. Napirendi pont
A polgármester szabadságolási ütemterve 2009. évben
Várfi András polgármester bejelentette személyes érintettségét, kérte a döntéshozatalból történő
kizárását.
A napirendi pont vitájának levezetésére felkérte Csányi István alpolgármester urat.
Felhívta a képviselők figyelmét, hogy a kizárásról a képviselő-testület vita nélkül határoz. A határozat
meghozatalához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla 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
66/2009. (II. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András polgármestert kizárja a Polgármester
szabadságolási ütemterve 2009. évben tárgyú előterjesztés döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Csányi István alpolgármester megkérdezte, van-e a 2009. évi polgármesteri szabadságolási
ütemtervhez hozzászólás.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András nem szavazott.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
67/2009. (II. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Várfi András
polgármester szabadságolási ütemtervét 2009 évre.
Határidő: azonnal
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31. Napirendi pont
Gyomaendrődi Hírmondó beszámolója
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Hírmondó megjelentetésének biztosítása érdekében a 2008. évi
költségvetési rendeletébe 2,5 millió forint támogatási összeget biztosított az újság kiadásáért felelős
Gyomaendrőd Közéletéért Egyesület részére, mely a határozat értelmében köteles beszámolni a
megjelentetéshez biztosított támogatás felhasználásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról. Ennek
megfelelően az Egyesület elnöke a beszámolót elkészítette, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
Megállapította, hogy hozzászólás nincs. A képviselőket felkérte a beszámoló elfogadásáról való
szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal és 1 tartózkodással a beszámolót elfogadta, az
alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné tartózkodás, Vass Ignác igen, Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
68/2009. (II. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrőd
Közéletéért Egyesület Elnökének beszámolóját a Gyomaendrődi Hírmondó megjelentetéséhez
és terjesztéséhez biztosított önkormányzati támogatás felhasználásáról.
Határidő: azonnal
32. Napirendi pont
Beszámoló az önkormányzat által 2008 évben végzett közfoglalkoztatásról
Várfi András polgármester megkérdezte a Humánpolitikai Bizottság elnökét kívánja-e az
előterjesztést kiegészíteni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, mind a közcélú, mind a közhasznú és mind a
közmunkaprogramos foglalkoztatás hasznos volt. Bízik benne, hogy ez évben is sok mindent meg
tudnak oldani, nem lesz könnyű feladat, mivel sokkal több emberrel kell foglalkozni. A Hivatalnak és
a Zöldpark Kft-nek sokkal több feladatot ad a program, de bízik benne, hogy a végrehajtás
zökkenőmentes lesz. Április elejéig el kell készíteni a közfoglalkoztatási tervet. Gond az, hogy a
dologi kiadásokat a kormány nem biztosítja hozzá jelenleg a munkafelügyelő bérét sem.
Közmunkások közül viszont nehezebb munkahelyi vezetőt keresni. A hasznosabb munkavégzés
érdekében meg kell találni rá a módot. Hozzátette még, hogy tavaly is sok feladatot sikerült
megoldani.
Várfi András polgármester elmondta, az elmúlt évi közfoglalkoztatás beszámolóját kell most
elfogadni. Képviselő asszony azonban kitekintést adott az idei közmunkaprogramra. Több fórumon
elhangzott, hogy a dologi rész korábban még költségvetésben 20 milliárd forinttal szerepelt, azonban
az mostanra elmaradt. Így gyakorlatilag lesznek dolgozóink, akiket foglalkoztatni kell. Ugyanakkor
kistérségi szinten lehetőség volt pályázni brigádvezetőkre, a Hivatal 2 főre nyújtott be. Amennyiben
sikerrel jár, akkor két fő munkavezetői feladatok ellátására alkalmas személy foglalkoztatására lesz
lehetőség.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a 2008. évi
közfoglalkoztatásról szóló beszámoló elfogadásáról való szavazásra.
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A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal a beszámolót elfogadta, az alábbi határozatot hozta:
[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen,
Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
69/2009. (II. 26.) Gye. Kt. Határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2008. évben végzett
közfoglalkoztatásról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
33. Napirendi pont
Tájékoztatás Otthoni Hospice Ellátás folytatásáról
Várfi András polgármester megkérdezte a Humánpolitikai Bizottság elnökét kíván-e a
tájékoztatáshoz hozzászólni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, gyakorlatilag arról van szó, hogy korábbi tájékoztatással
ellentétben Dr. Csernai Katalin Kft-t, helyett Dr. Bencze és Társa EÜ. Kft. végzi az Otthoni Hospice
ellátást Gyomaendrődön.
Dr. Palya József képviselő hozzátette, hogy a napi Hospice ellátást nem is lehet szegedi székhelyű
vállalkozásnak ellátni, mivel az napi 12-16 órás szolgáltatást igényel. A közelben szolgáltatást nyújtó,
szarvasi székhelyű cég már jelen volt gyógytorna és egyéb szolgáltatással. Területileg a Dr. Bencze és
Társa EÜ. Kft. kapja meg a szolgáltatást.
Gellai Józsefné képviselőasszony hozzászólásában elmondta, korábban ő nem szavazta meg a Dr.
Csernai Katalin Kft-t, mert már akkor érezte, valami nincs rendbe. Viszont a Dr. Bencze és Társa EÜ
Kft. munkálatait jobban ismeri. Eddig csak gyógytornával voltak a városban jelen, valamint az
otthonápolásban részben. A napi több órát hogyan és miként tudják szolgáltatni az otthonápolásban,
előtte még mindig rejtély, de biztosan látnak ebben esélyt. Korábban a helyi egészségügyi dolgozók is
ekkor másodálláshoz jutottak.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a tájékoztató elfogadásáról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla 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
70/2009. (II. 26.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Dr. Bencze és
Társa EÜ. KFT bejelentését, mely szerint 2009. január 01. napjától az OEP finanszírozású
Komplex Otthoni Hospice Ellátást Gyomaendrőd Város közigazgatási területén is biztosítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Városi Egészségügyi
Intézmény igazgató főorvosát, dr. Torma Évát, hogy az OEP finanszírozású Komplex Otthoni
Hospice Ellátásról tájékoztassa a háziorvosokat.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg visszavonja a
485/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. határozatát.
Határidő: azonnal
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34. Napirendi pont
Tájékoztató a lakótelepi lakások hulladékszállításáról
Várfi András polgármester elmondta, a lakótelepi lakások és a hulladékszállítási szerződések
számának összefüggéséről ad tájékoztatást. Arra alkalmas még, hogy a problémáról tovább
beszélgessenek.
Czibulka György képviselő hozzászólásában elmondta, mint érintett és lakótelepi lakásokkal
körülvett képviselő látja az ezen a téren fellépő anomáliákat. A hulladékszállítási díj bevezetésekor
sokat beszélgetett a lakókkal erről a rendszerről. A szerződések megkötése nem az elvárásoknak
megfelelően került megkötésre, valamint a befizetések. A bölcsőde környékén kuka erdő lenne, ha az
előírásoknak megfelelően minden lakás külön kukával rendelkezne. Javasolta a Gyomaközszolg Kftnek, hogy az egy lakás – egy szerződés kitételt, az elzárva tartást minden lakásban szórólapon
hirdessék meg. Másrészt javasolta a billenő kukák vagy konténerek kihelyezésének lehetőségét
vizsgálják meg. Szeretné, hogy minden érintett kapjon erről felvilágosítást, ismerjék meg a
lehetőségeket, a teendőket.
Babos László képviselő elmondta, a lakásonkénti edényzetek száma sok, a tárolása sem megoldott
megfelelően. Javasolta a Bizottság fontolja meg, hogyan kívánja végrehajtani a hulladékszállítást,
kukaedények és a szerződések kötését. Az alapdíj bevezetését javasolja bevezetni lakásonként, melyet
mindenkinek meg kell fizetni. Minden azóta érkezett előterjesztés bizonyítja, hogy ebben igaza volt.
Javasolta az átgondolást, majd egy későbbi időpontban való, komolyabb előterjesztését.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, valóban tény, hogy a város jelentős része kertes családi házban
lakik. Sok család lakik azonban társasházban is, akiknek ugyanolyan jogaik és kötelezettségeik
vannak, mint a többi lakosnak. Nem lehet diszkriminációt alkalmazni a szolgáltatás alóli
mentességgel. Úgy kell igazságot tenni, hogy mindenkinek elfogadható legyen. Megállapodtak
bizottsági ülésen arról, hogy nem egyéni kukákra építve, hanem lakótelepeken, lépcsőházi
közösségenként egy-egy konténer használatával oldanák meg a hulladék tárolását és szállítását. Fő
szempontnak tekintették, hogy minden lakás rendelkezzen szerződéssel. Ne legyen kuka erdő,
lépcsőházanként egy konténer legyen, ami zárható.
Vass Ignác képviselő hozzászólásában elmondta, úgy gondolja, az elfogadott rendeletet nem lehet úgy
megalkotni, hogy attól függően vonatkozik valakire, hogy hol lakik. Egységesen kell viselni a
terheket. Nehéz minden speciális esetben a teherviselést kitalálni. A konténer kihelyezésnél újabb
tarifa díjakat kell megalkotni. Az elindított számítási rendszerhez képest valamilyen differenciálást
kell megoldani, a kertes házas számlázási rendszerhez képest. Úgy véli a normális működéshez az ott
lakóknak jó partnereknek kell ehhez lenni.
Illés János képviselő úgy gondolja, ha egy lakótelepen 100 lakás van, akkor 100 embernek ki kell
fizetni a téli egy, nyári kettő ürítést. A hulladék mennyiség szerint a szolgáltató számlázni fog a lakók
felé, amennyiben többet számláz, mint a kötelező ürítést, akkor a lakóközösség arányosan fizet. Az
egyéni lakosnak is ki kell fizetni a kötelező ürítést, az azon felül kitett kukák ürítését is ki kell fizetni
értelemszerűen ürítésenként számolva.
Várfi András polgármester elmondta, a hulladékszállítással kapcsolatban mindig csak a negatív
példákról beszélnek. Arról hogy milyen szemetes a hullámtér a dűlőutak és, hogy ez azért van mert
bevezette a képviselő-testület a hulladékszállítási díjat. Véleménye szerint nem azért, hanem azért
mert az emberekben van egyfajta hanyag magatartás, nem csak városunkban. Az összes parkoló
melletti hulladéktároló tele van, nem az ott parkolók által odatett szalvétáktól. Pozitív példák kellenek,
már az iskolában a szelektív hulladékgyűjtést és a komposztálást kell népszerűsíteni. Vannak olyan
lakótömbök, ahol mindenkinek van kukája, van azonban példaértékűen megszervezve a gyűjtés, pl. a
Kolmann lakótelepen. Ott Dezső Zoltán megszervezte a hulladékszállítás, szerződéskötés problémáját,
nincs gond a hulladéktároló konténerek tárolásával sem.
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Dezső Zoltán lakos elmondta, az alapvető problémát ott látta, amikor a lakótelepi közös
képviselőséget átvette, hogy a lakótelepeknél a hulladékszállítás helye a jobb helykihasználás miatt
lakásnak lett kiadva. Nincsenek a lakótelepeken kukák, konténerek tárolására megfelelő hulladéktároló
helyiség. Bárhol konténert helyeznek el, a szemetet a lezárt edény mellé leteszik. Meg kell oldani
minden lakótelepen a zárható tárolók létrehozását, ott kell elhelyezni a megfelelő számú
hulladéktároló edényt. Nem ért egyet a javaslattal, miszerint minden lakos rendelkezzen egy kukával,
lakótelepen ez lehetetlen. Meg kell vizsgálni, hogy a szokásos gyűjtésnél a mennyiség mennyi. Vissza
kell osztani lakónként. A lakótelepen minden héten elviszik a szemetet, minden héten fizetnek érte.
Visszaosztáskor kiderül, hogy egy lakosra mennyi fizetési kötelezettség jut. Kertes házanként sokszor
csak kéthetente kell fizetni. Kevesebb kukával is meg lehet oldani a hulladékszállítást, konténerben,
lakosokra visszaosztani. Így a szolgáltatást végző is megkapja a pénzt. Közös képviselőként
megkötötte a szerződést negyvenöt lakásra, tulajdonosára. Az ott keletkezett hulladékot, elzárt
állapotban, kezelhetően a közös költségen kifizetik. A számla a visszaellenőrzéskor rendezésre kerül.
A Vásártéri lakótelepen is körülrakják szeméttel, ha nem zárt helyen tárolják a konténert. Meg kell
oldani a tárolás, ami az önkormányzatnak, a lakóknak, a szolgáltatóknak pénzbe kerül. Az épület
átadásakor kellett volna elgondolkozni a hulladék elhelyezésről. Valószínűleg néhány konténerrel
megoldható a sok kukaedény helyett. Megoldhatónak találja minden lakótelep esetében. Korábban is
felajánlotta a közös képviselőknek, érintetteknek, hogy szívesen segít a rendszer kialakításában.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, az előterjesztésben egy tájékoztatásról van szó, melynek lényege,
hogy a szolgáltatóval közösen megvizsgálásra került, hogy a lakótelepeken hányan kötöttek
szerződést. Ennek jelentősége, hogy az önkormányzat döntése alapján folyamatosan megvizsgálásra
kerülnek azok az ingatlanok, akik nem kötöttek a Gyomaközszolg Kft-vel szerződést. A tájékoztató
lényege, hogy az az önkormányzati díjkompenzáció, amit az önkormányzati képviselő-testület
megállapított, az tovább csökkenthető, hiszen vannak olyan területek, ahol nem kötöttek szerződést a
szolgáltatóval. A rendszeresített edény milyenségéről később kell dönteni, elsődlegesen a szolgáltatás
igénybevételére kötelezett személynek a döntése. Nem feltétlenül kukára gondol a szolgáltató, hiszen
azok a korszerű járművek, amelyek a begyűjtést végzik, a konténeres ürítést is képesek elvégezni.
Korábban csak kukát tudtak üríteni. A folyamatot folytatni kell, természetesen a szolgáltatónak is egy
árajánlatot kell kidolgozni más edényzet esetén a díj érvényesítésre. Konténer esetén a szállítási
költségek kedvezőbbek. A tájékoztató összességében erre irányul, valamint arra, hogy a
díjkompenzációként megállapított 25 millió forint elégséges, adott esetben csökkenthető legyen.
Babos László képviselő egyetértve a jegyző úrral elmondta, egy tájékoztatóban sem szabad leírni
olyat, ami a képviselő-testületben is botrányt okozhat. Azért kerül ide, hogy észrevételüket,
fenntartásaikat elmondják. Amennyiben így közelítik meg, hogy a szerződéssel nem rendelkező
ingatlan tulajdonosakat felszólítja a rendeletben foglaltak teljesítésére. Keresni kell a lehetőséget, meg
kell beszélni a lakosokkal.
Izsó Csaba képviselő hozzászólásában elmondta, mindenki ugyanazt mondja csak másként. Egyetért,
hogy ne legyen kukaerdő a lakótelepeken. Bizottsági üléseken úgy döntöttek, megkérik udvariasan az
ingatlan tulajdonosokat, hogy vegyenek részt a rendszerben, felszólításról nem volt szó. A kötelezően
igénybeveendő szolgáltatásról kapnak tájékoztatást. A tájékoztatóban leírt szó szerint említett
mondatok a bizottság véleményével nem egyeznek meg.
Várfi András polgármester összefoglalóan elmondta, egy tájékoztatóról beszélnek, melyben
sajnálatos módon sok pontatlanság van, mely ilyenkor sem engedhető meg. Az előkészítésnek
megfelelőnek kell lenni. Ez alkalmas arra, hogy ennek megfelelően a Városfenntartó Bizottság a
Gyomaközszolg Kft-vel együtt egy megfelelő elképzelést dolgozzon ki, amiben szerepelhet a konténer
is. Nem csak a rendelet alkotás a feladata az önkormányzatnak, hanem olyan rendelet alkotása, mely
normálisan végre is hajtható. Mindig a város szépítéséről beszélnek, ehhez ötleteikkel járuljanak
hozzá. A tájékoztatás továbbgondolásra alkalmas a kiegészítésekkel együtt, melyek eddig
elhangzottak.
Vaszkó Katalin lakos úgy véli, mindenképpen tájékozatlanságra vall, hogy ilyen megfogalmazásra
került az előterjesztés.
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Nem mindegy, hogy ki hány négyzetméteren lakik, véleménye szerint sokkal több a szemét egy
nagyobb alapterületű kertes házban, még akkor is ha sok mindent eltüzel. A konténerrel kapcsolatban
elmondta, a lakótelepen élő időseknek gondot okozhat, hogy azt kulccsal kinyissák, és abba ürítsék a
szemetest. Ideiglenes közös képviselőként a szerződésen az ő neve szerepel, de ott a lakosok száma,
neve nincs feltüntetve.
Várfi András polgármester elmondta, a tájékoztató munkalapjaiból pontosan kiderül, hogy melyik
épületben hány szemétgyűjtő van, és hány lakás van. Nem a lakókról van szó. Nem javasolja a
részletekbe való menetelt. Ismerve a hozzászólót, biztos benne, hogy segít az időseknek a szemetet
levinni. A tájékoztató a kritikai észrevételekkel kiegészítve, megjegyezte, az előterjesztést készítő
lehetett volna figyelmesebb.
Izsó Csaba bizottsági elnök a tájékozatlanságról annyit mondott, maga részéről a tájékozatlanságot
nem érzi igaznak, az előterjesztést nem ő írta.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a tájékoztató elfogadásáról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal a tájékoztatót elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr.
Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
71/2009. (II. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város képviselő-testülete a lakótelepi lakások hulladékszállításáról szóló
tájékoztatót elfogadta.
Határidő: azonnal
35. Napirendi pont
Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozata leadásáról
Várfi András polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse röviden az
előterjesztést.
Szabó Balázsné bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta a helyi önkormányzati képviselők
jogállásáról szóló törvény alapján az önkormányzati képviselőknek és a polgármesternek minden év
január 30-ig a törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A Képviselő-testület a
Szervezeti és Működési szabályzatában a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság feladatkörébe rendelte. Minden képviselő és
polgármester úr leadta határidőre a vagyonnyilatkozatát. Képviselő asszony átvette és a bizottság
formailag, tartalmilag mindent rendben talált. Kérte, hogy ilyen formában fogadja el a képviselőtestület.
Várfi András polgármester a tájékoztatást megköszönte. Hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket a tájékoztató elfogadásáról való szavazásra.
A képviselők egyhangú, 16 igen szavazattal a vagyonnyilatkozat leadásáról szóló tájékoztatót
elfogadták és az alábbi határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi
István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla
igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi
András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
72/2009. (II. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város képviselő-testülete az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozata
leadásáról szóló tájékoztatót elfogadta.
Határidő: azonnal
36. Napirendi pont
Beréné Dr. Katona Piroska kérelme
Várfi András polgármester a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét kérte fel az előterjesztés
ismertetésére.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, Dr. Katona Piroska gyermekorvos azzal a kéréssel fordult a
képviselő-testület felé, hogy a Gyomaendrőd, Szabadság tér 3. sz. alatti orvosi rendelőjének fűtését
esetlegesen termálvízzel oldaná meg. A bizottsági ülésen is úgy döntöttek, a jelenlegi kútkapacitás
sem felel meg erre a célra. Valamint felvetették, hogy gazdasági szempontból sem lenne jó megoldás a
fűtés megoldása ezzel a rendszerrel a rendelő számára, hiszen akkor a vízhasználati díj is
megkétszereződik ilyen felhasználási célra. Az átfolyós rendszer esetén nagyobb mennyisége kell
folyamatosan használni, és az elhelyezése is gondot okozhatna. A bizottság javaslata, hogy a jövőben
is tartózkodjon a képviselő-testület attól, hogy bárhová fűtési céllal a termálvizet továbbadja.
Dr. Palya József képviselő tájékoztatásul elmondta, Dr. Katona Piroska doktornőt tájékoztatta a
részletekről. Már akkor elállt az eredeti szándékától. A jövőben ilyen kérést nem nyújt be a képviselőtestület felé.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Elmondta, a határozatban szerepel, hogy a
B-129 jelű kút tervezett üzembeállítása után a kérelem újbóli megvizsgálásra kerülhet. Ennek
módosítására nem tettek javaslatot. Így az eredeti határozati javaslatról való szavazásra kérte fel a
képviselőket, további hozzászólás hiányában.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla 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
73/2009. (II. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Beréné Dr. Katona Piroska kérelmét nem teljesíti, a
B-4 jelű kúthoz kapcsolódó termálvíz vezetékről nem biztosít lecsatlakozást, mivel a kút nem
rendelkezik szabad kapacitással, kapacitása teljes mértékben kihasznált.
A B-129 jelű kút tervezett üzembeállítása után a rendelkezésre álló termálvíz mennyiség
ismeretében a fürdő igényének maximális kielégítése után fűtési rendszerek felülvizsgálata
során a kérelem újból megvizsgálásra kerül.
Határidő: azonnal
37. Napirendi pont
Vidéki rendezvények, falunapok rendezése 2009.
Várfi András polgármester elmondta, az ülést megelőzően kapták kézhez a képviselők a vidéki
rendezvények, falunapok 2009. évi rendezésére vonatkozó előterjesztést. Ennek értelmében lehetőség
van pályázat benyújtására az Új Magyarországért Vidékfejlesztési Program keretében vidéki
rendezvények, falunapok szervezésére 2009. című pályázatára.
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Különböző produkciókra, valamint a rendezvény lebonyolításához szükséges technikai eszközök és
programelemek igénybevételére, azaz kölcsön. Azon kívül a produkciókra 200 ezer forint összegben.
Most a rendezvényről nem kell dönteni. Azt a későbbiekben is meg lehet határozni.
Jakus Imre képviselő úgy érezte a pályázatot az eszközpark tekintetében kell benyújtani. Látva a
Sajt- és Túrófesztivál, a Halfőző versenyt, melyeknél minden évben vesznek sátrakat és nem lehet
megmenteni sem őket a szél miatt. Kisebb típusú ponyvás sátrakat javasolt megvásárolni a város
részére, hogy évekre biztosítva legyen a színvonalas rendezvényekre az eszközpark.
Várfi András polgármester hozzászólásában elmondta, Jakus Imre képviselő úr a pályázat által
megszerezhető eszközökről többet gondol, mint amit valójában az takar. Sajnos nem olyan horderejű a
pályázat, hogy tartósan megoldják a gondokat. Itt konkrétan egy rendezvény lebonyolításához
szüksége eszközök igénylésére van lehetőség. A nagyrendezvények teljes eszközparkját sajnos ez a
lehetőség nem oldja meg.
Illés János képviselő megkérdezte egy vagy két pályázati lehetőségről van-e szó. A helyi többnapos
rendezvényekre véleménye szerint nem nyújt megoldást, csak egynapos kisebb rendezvényre.
Várfi András polgármester válaszában elmondta, az eszközöket kölcsön adják. A pályázat valójában
kis településeknek ad lehetőséget, ugyanakkor városunk kisebb rendezvényei közül egynél nyújthat
segítséget. A képviselő-testületnek javasolta az elfogadást.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a
pályázat benyújtására vonatkozó határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen,
Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László tartózkodom, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
74/2009. (II. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretében meghirdetett „Vidéki rendezvények, falunapok szervezésére támogatás
2009-ben” című pályázati felhívásra.
Határidő: azonnal
Bejelentések
Lehóczkiné Timár Irén képviselő asszony hozzászólásában elmondta, a Népliget utcai
forgalomszabályozásról szóló előterjesztés kapcsán a képviselőket elhívja bármelyik nap reggelén,
nézzék meg, hogy a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Áltanos Iskola előtti közlekedés milyen. Az
iskolajárat busz megérkezésekor még nagyobb gond a közlekedés, amíg a gyermekek a buszról
leszállnak, az hosszú folyamat. Az alsós épület előtt lényegesen több autó van a gyermekeket iskolába
hozók miatt. Az ott lakók közlekedését ez minden reggel hét és nyolc óra között akadályozza, zavarja.
Délután ugyanez megtörténik. Balesetveszélyek a tanulók számára, bosszantó az ott élők részére és a
nevelőknek. Úgy tudja az előző képviselő-testület ígérete volt egy komolyabb parkoló megvalósítása,
az azonban elmaradt.
Czibulka György képviselő hozzászólásában elmondta, a Főorvos asszonyt kérte, próbálják
megoldani, hogy a városban is legyen lehetőség a cukorbetegek ellátására. Nagyjából 200-250 beteget
érint a városban. Az ő ellátásuk igényli, hogy Békéscsabán vagy Szarvason kell megjelenniük.
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Dr. Kovács Béla képviselő a Hantoskerti holtág vízátemelő elkészültével kapcsolatban vetette fel,
miszerint az ártéri oldalon két hatalmas kupac föld ott maradt, ugyanakkor az árvíz felőli oldalon
lépcsőzetesen kialakítottak szelvényt, ami szintén ott maradt. Valamint hatalmas tuskók vannak.
Megkérdezte vissza megy-e valaki rendbe tenni.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta a beruházó még visszamegy a helyszínre. Jótállási
bankgaranciát kötött le, ennek terhére végzi el a munkát. Amennyiben a kivitelező nem jön vissza, ez
a bankgarancia elég arra, hogy a feladatot megoldja bárki által az önkormányzat.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő asszony a Czibulka György képviselő által felvetetteket erősítette
meg. Hivatkozott arra, hogy a legújabb rendelkezés szerint az inzulinos cukorbetegeknek is el kell
járni hat havonta Békéscsabára a Gondozóba és meg kell erősíttetni, hogy jár neki az ingyenes
injekció. Hasonlatként elmondta, az amputált lábúak igazolják, hogy nem nőtt-e ki a lábuk.
Véleménye szerint támogatni kellene a cukorbetegeket, mivel ez a feltétel megnehezíti az életüket.
Szükség lenne városon belül egy ilyen ellátásra.
Dr. Csorba Csaba jegyző kérte a képviselő-testület döntését a „Belvízprogram az élhetőbb
településekért” programmal kapcsolatban. Dankó Béla Kondoros polgármestere, mint az
önkormányzati megállapodásban megválasztott konzorciumi gesztor önkormányzat polgármestere, a
tegnapi nap folyamán megkereste az önkormányzatot. A Belvíz III. ütem megvalósításra a Megye
állami támogatást kapott, melyet nem tud lebonyolítani, ezért volt szükséges a konzorciumi
megállapodás létrejötte. A megállapodás aláírásra került, a műszaki tartalom megvizsgálása tette
szükségessé a módosítást. Sziklai Zoltán, a megyei Területfejlesztési Osztály vezetője elmondta,
Gyomaendrődöt ez a megállapodás nem jelentős összegben érinti. Kérte a képviselő-testületet,
hatalmazza fel Várfi András polgármester urat a konzorciumi megállapodás módosításának aláírására
azzal, hogy a következő képviselő-testületi ülésen számoljon be erről. Amennyiben nem ért ezzel
egyet a képviselő-testület úgy következő hét elején rendkívüli ülést kell összehívni. Javasolta
polgármester úr megbízását a képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester figyelemmel a Jegyző úr által elmondottakra, javasolta határozatban
rögzíteni, miszerint a képviselő-testület megbízza a Polgármestert az „Belvízrendezés az élhetőbb
településekért” című DAOP-2008-5.2.1./D-0002 azonosító jelű kiemelt projekt megvalósítására
irányuló új Konzorciumi Együttműködési megállapodás aláírására.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 16 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla 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
75/2009. (II. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert az „Belvízrendezés az
élhetőbb településekért” című DAOP-2008-5.2.1./D-0002 azonosító jelű kiemelt projekt
megvalósítására irányuló új Konzorciumi Együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Szabó Balázsné képviselő asszony hozzászólásában elmondta, a városban beindult a
mozgáskorlátozottak rehabilitációs foglalkoztatási csoportja. Új forma, pontos információkkal még
nem tud szolgálni, később részletes tájékoztatást ad. Jelenleg két csoporttal történik a foglalkoztatás,
igénylik a városban élő mozgáskorlátozottak ezt a lehetőséget.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzászólásában utalt az előző képviselő-testületi ülésen meghozott
döntésre, miszerint a Szociális Kerekasztalt kiegészítette a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Kirendeltség vezetőjével. Az elmúlt héten volt a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülése, melyen
kérte a Szociális Kerekasztalban való részvételének lehetőségét.
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Jelentősége a közmunkaprogram miatt van. Úgy gondolja ennek akadálya nincs. Kérte a képviselőtestület tagjait a Szociális Kerekasztalt egészítse ki a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
képviselőjével.
Várfi András polgármester felkérte a képviselő-testület tagjait a jegyző úr által elmondottak szerint, a
Szociális Kerekasztal tagjainak, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselőjével való kiegészítésről
való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla 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
76/2009. (II. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a szociális kerekasztal tagjait kiegészíti a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat által delegált 1 fő –vel.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester további bejelentés hiányában, tájékoztatásként elmondta, eredményesen
zárult a képviselő-testületi ülés előtt megtartott Hunya-Csárdaszállás-Gyomaendrőd Intézményi
Társulási ülés. Megköszönte a képviselő-testület eredményes munkáját, aminek köszönhetően előre
vitték Gyomaendrőd ügyei. Megköszönte a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak munkáját, részvételét
és az ülést bezárta.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Illés János
hitelesítő

Vass Ignác
hitelesítő
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