Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
11/2009.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. május 13-i rendkívüli 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
Tímár Irén, Putnoki László, Rácz Imre, Szabó Balázsné, Vass Ignác
képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Liszkainé Nagy Mária, Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezetők,
Tárgyalási joggal: Egeresi András Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője,
Hoffmanné Szabó Gabriella jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a rendkívüli ülésen megjelent képviselőket, a Jegyző urat,
Aljegyző urat és a hivatal részéről jelenlévőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 17 fős
testületből jelen van 16 fő. Dr. Palya József képviselő jelezte távollétét rendelés miatt.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Dr. Kovács Béla és Szabó Balázsné képviselőket.
Az ülés napirendjét az alábbiak szerint javasolta meghatározni:
1. Inkubátorház építése az Ipari Parkban -DAOP – 2900-1.1.1/A pályázat
2. Idegenforgalmi Alapra benyújtott pályázatok
3. Idegenforgalmi Alap céltartalékára beérkezett kérelmek
4. Bejelentések.
Az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján „Gyomaendrőd Város Sportjáért” Elismerő Oklevél
adományozása tárgyú előterjesztés zárt ülésen kerül megtárgyalásra.
Megkérdezte a képviselőket van e kérdésük, eltérő javaslatuk a napirendekkel kapcsolatba.
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, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
196/2009. (V. 13.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. Inkubátorház építése az Ipari Parkban – DAOP – 29-1.1.1/S pályázat
2. Idegenforgalmi Alapra benyújtott pályázatok
3. Idegenforgalmi Alap céltartalékára benyújtott kérelmek
4. Bejelentések
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Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Inkubátorház építése az Ipari Parkban – DAOP – 2009 – 1.1.1/A pályázat
Várfi András polgármester elmondta, az ipari parkot illetően két pályázat benyújtására volt lehetőség.
Az egyik az inkubátorház építés, a másik egy út építése az ipari park szélén. Időközben kiderült, hogy
a vasúti aluljáró építése során, amellett fognak egy szerviz utat építeni, így egyenlőre az elkerülő út
megépítésére nincs szükség. Ettől azonban fontosabb az inkubátorház építése, mivel számos
megkeresés volt ide települni kívánó vállalkozások részéről, melynek feltétele egy inkubátorház
megléte. Ebben kell segítséget nyújtani az önkormányzatnak a vállalkozások részére. Az előterjesztés
részletesen tartalmazza a pályázattal kapcsolatos tudnivalókat, illetve mellékletként szerepel az
inkubátorház tervdokumentációja is.
Felkérte a képviselőket a napirendi pont megvitatására.
Putnoki László képviselő a maga részéről nem támogatta a pályázat benyújtását. Elsősorban a
támogatás mértéke miatt, hogy 50 %-os önrésszel kell az önkormányzatnak hozzájárulni.
Másodsorban azért, mert a Körös kft. 2000 m2 –es üzemcsarnoka csak egy része a Kft-nek. A
mellékelt tervek szerint az inkubátorház is hasonló méretű csarnok lenne, ami nem elegendő egy
komolyabb vállalkozás betelepüléséhez. A jelen gazdasági helyzetben kicsi az esély arra, hogy ide
most vállalkozások jönnének. Egyébként is a városban vannak kiürült üzemcsarnokok, és valószínűleg
lesznek is, így nem biztos, hogy a városlakók pénzét ilyen beruházásra kell elpazarolni. Inkább keresni
kell a jobb kondiciójú pályázatokat, lehetőséget, ahol konkrét vállalkozásfejlesztésben tudnak részt
venni. Egy ilyen irányú pályázatot tudna támogatni, de ezt az inkubátorház építést pénzkidobásnak
tartotta.
Babos László képviselő véleménye szerint nagyon sok a bizonytalanság a befektetés megtérülését
illetően. A legnagyobb bizonytalanság, amivel nem foglalkozik az előterjesztés, hogy ma a
vállalkozásoknak nem arra van szüksége, hogy a termelésük fejlesztését segítsük, hanem a piacra
jutást, a piacon való elhelyezkedésüket. Megfelelő piac esetén lenne hely és erő arra, hogy megfelelő
kapacitással tudjanak foglalkoztatni a jelenlegitől jóval több munkavállalót.
Bizonytalannak vélte ezt a pályázatot, a megtérülés is hosszú időre van ütemezve, amennyiben
maximális kihasználtsággal fog üzemelni, aminek a maga részéről nem látta a valószínűségét.
Gellai Józsefné képviselő hozzászólásában aziránt érdeklődött, hogy az előterjesztésben szerepel
pályázatkészítés díjként 8 millió Ft, továbbá pályázat előkészítés címén 5.219 e Ft. Ez utóbbi költséget
ki fogja viselni, a Gyomaszolg Kft, vagy az önkormányzat.
Ugyanakkor a kockázatelemzésben az szerepel, hogy „a beruházás megvalósításával az Gyomaszolg
Ipari Park Kft, közvetve pedig az önkormányzat vagyona is gyarapszik.” Ez azt jelentené, hogy nem
egy az egyben az önkormányzat vagyona lesz, hanem az önkormányzat cégének a vagyona.
Hangya Lajosné bizottsági elnök megkérdezte, hogy a műszaki leírást elolvasva számára úgy tűnik,
hogy élelmiszeripari üzem nem települhet be. Ez valóban így van e.
Egeresi András a Gyomaszolg Ipari park Kft. ügyvezetője válaszolva a kérdésekre elmondta,
élelmiszeripari üzem valóban nem települhet, mert az ilyen üzemek létesítésére speciális előírások
vonatkoznak - vízminőség, szennyvízkezelés stb.
A költségeket illetően, vannak elszámolható és nem elszámolható költségek. A tervezési díjak,
műszaki ellenőrzés, közbeszerzés lebonyolítás díja az elszámolható költségek közé tartozik. A
pályázati sikerdíj viszont nem elszámolható, de ettől függetlenül azt ki kell fizetni. Egyenlőre nem
tisztázott, hogy a pályázatot közbeszerzéssel kell lebonyolítani, vagy nem, de ajánlatot mindenképpen
kell kérni. A vagyont illetően az elkészült épület az Ipari park könyveiben fog szerepelni vagyonként,
viszont az önkormányzat részére a tagi kölcsönt éves lebontásban a meghatározott ütemezés szerint a
Kft-nek vissza kell fizetni.
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Dr. Csorba Csaba jegyző pontosításként elmondta, a kérdéses 5.219 e Ft egy másik pályázatnak az
infrastrukturális pályázat előkészítésének, tervezésének a díja. Ez a beruházás a Polgármester úr által
említett elkerülő út építését jelentette volna.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, hogy erről a beruházásról sem tett le az önkormányzat,
hiszen az Ipari park elérhetősége miatt szükséges, hogy ott utak épüljenek. Jelen pályázatban viszont
erre nincs lehetőség, a következő várhatóan a IV. negyedévben megjelenő pályázati felhívás
megjelenésekor lesz erre lehetőség.
Czibulka György képviselő aziránt érdeklődött, hogy az építményadót ki fogja fizetni ezen építmény
után – az Ipari Park Kft, vagy a betelepülő vállalkozás.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, az építményadót a csarnok bérlője fogja fizetni, attól
függően, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft-vel hogyan állapodik meg.
Jakus Imre képviselő véleménye szerint a költségvetési rendeletben döntöttek ennek az ipari
csarnoknak a megépítéséről. Így most már nem a kivitelezésen van a fő hangsúly, hanem a kivitelezés
után a minél előbbi hasznosításon. Ezzel kapcsolatban megkérdezte, hogy az üzemcsarnok belső falai
is kiépítésre kerülnek e, vagy majd a betelepülő vállalkozáshoz igazítják. További kérdése az volt,
hogy amennyiben egy egyszerűsített élelmiszeripari vállalkozás, csomagoló, tésztagyártás települne
ide, úgy van e lehetőség arra, hogy az inkubátorház mellett a zöldövezetben un. fekete-fehér öltöző
létesüljön.
Várfi András polgármester reagálva elmondta, minimum négy vállalkozás betelepülése szükséges a
pályázati kiírás szerint. A tervek is e szerint készültek el. A belső falak mobilak, könnyen alakíthatóak
a vállalkozás igénye szerint. Fontos lenne, hogy élelmiszeripari tevékenységek legyenek a városban,
éppen a mai nap a Karamell Snack Kft. cég egyik ügyvezetője kereste fel, mely cég egyik telephelye
itt van Gyomaendrődön és ennek esetleges fejlesztése esetén 60-70 fő foglalkoztatása valósulhatna
meg.
Egeresi András a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője a csarnok műszaki kivitelezéséről
tájékoztatta a képviselő-testületet.
Putnoki László képviselő aziránt érdeklődött, hogy készült e felmérés, vagy esetleg van e konkrétum
arra vonatkozóan, hogy milyen vállalkozások települnének ide. További kérdése volt, hogy az
energiafogyasztás, annak mérése hogyan oszlana meg.
Gellai Józsefné képviselő pontosítás kedvéért kérdezte, hogy amennyiben közbeszerzési eljárásra
kerül sor, mi a garancia arra, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. saját kivitelezésben építi meg a
csarnokot. Vagy elképzelhető az is, hogy más fogja felépíteni.
Egeresi András a Gyomaszolg Ipari park Kft. ügyvezetője válaszolva a fenti kérdésekre elmondta, az
ITD jelzése alapján korábban targoncagyártó, papírgyártó üzemet kerestek, de volt konkrét érdeklődés
gyomaendrődi papírtermékeket gyártó vállalkozás részéről is.
Az energiakérdést illetően a tervezői egyeztetések során kérte azt, hogy függetlenül a betelepülő
vállalkozások számától, a rajzon lévő egységekre külön-külön helyezzenek el al-mérőket és
áramköröket. A közös területekre – porta, udvar, iroda - a felekkel külön meg kell állapodni a
költségek viselésére.
Amennyiben a Gyomaszolg Ipari park Kft lesz a projekt lebonyolítója, úgy a generál kivitelezésben
nem vehet részt- saját magának nem fizethet számlát, viszont alvállalkozóként dolgozhat. Tehát van
lehetőség arra, hogy a gyomaendrődi építőipari vállalkozások ebben részt vegyenek.
További kérdés, hozzászólás a képviselők részéről nem volt, Várfi András polgármester a határozati
javaslat I. pontját tette fel szavazásra, amely szerint támogatja a Gyomaszolg Ipari Park Kft azon
szándékát, hogy az Ipari Parkban inkubátorház építése érdekében pályázatot nyújtson be a DAOP2009-1.1.1/A felhívás keretében. Amennyiben a pályázat támogatásban részesül, Gyomaendrőd Város
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Önkormányzata, mint tulajdonos, a beruházások megvalósításához szükséges saját erőt 141.045 e Ft-ot
tulajdonosi kölcsön formájában, a kötvényből biztosítja.
A képviselő-testület a határozati javaslatot 12 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodás
mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: [Babos László nem, Béres János tartózkodás, 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, Putnoki László nem, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác nem,
Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
197/2009. (V. 13.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a Gyomaszolg Ipari Park Kft azon
szándékát, hogy az Ipari Parkban inkubátorház építése érdekében pályázatot nyújtson be a
DAOP-2009-1.1.1/A felhívás keretében. Amennyiben a pályázat támogatásban részesül,
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint tulajdonos, a beruházások megvalósításához
szükséges saját erőt 141.045 e Ft-ot tulajdonosi kölcsön formájában, a kötvényből biztosítja.
Határidő: 2009. május 15.
Felelős: Várfi András polgármester
Ezt követően a határozati javaslat II. pontjáról kérte a képviselők döntését, amely szerint a képviselőtestület támogatja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. azon szándékát, hogy az Ipari Park infrastrukturális
fejlesztése érdekében pályázatot készítsen elő. Az előkészítés költségét, várhatóan 5 219 eFt-ot az
önkormányzat tulajdonosi kölcsön formájában, a kötvényből biztosítja.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a javaslatot 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,
Putnoki László nem, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
198/2009. (V. 13.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a Gyomaszolg Ipari Park Kft azon
szándékát, hogy az Ipari Park infrastrukturális fejlesztése érdekében pályázatot készítsen elő.
Az előkészítés költségét, várhatóan 5 219 eFt-ot az önkormányzat tulajdonosi kölcsön
formájában, a kötvényből biztosítja.
Határidő: 2009. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
2. Napirendi pont
Idegenforgalmi Alapra benyújtott pályázatok elbírálása
Várfi András polgármester elmondta, mint ismeretes az elmúlt testületi ülésen az Ügyrendi-,
Oktatási-, Kulturális-, Kisebbségi- és Esélyegyenlőségi Bizottság döntését a pályázatok elbírálásáról
nem fogadták el, javasolták, hogy a bizottság újból bírálja el a pályázatokat, hozzon új döntést, mely
folyamatba szakértőt is vonjon be.
Ennek megfelelően a bizottság rendkívüli ülés keretében újra döntött a pályázatokról, melynek
eredménye az előterjesztésben olvasható. Az alapítványok vonatkozásában a bizottság megtette
javaslatát a testület felé a támogatás mértékére, - Suttyomba Alapítvány részére 1.000.000.-Ft -ot
javasoltak, míg a Templárius Alapítvány pályázót nem javasolták támogatásban részesíteni, tekintettel
arra, hogy a megvalósítandó kulturális program nem elsősorban idegenforgalmi célt valósít meg.
Megkérdezte a képviselőket, van e kérdésük a témával kapcsolatban.
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Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a bizottság döntését, illetve javaslatát 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, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen,
Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
199/2009. (V. 13.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Balázsné Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökének beszámolóját a
2009. évi Idegenforgalmi Alap első körös felhasználásáról elfogadja.
II.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Bizottság
javaslata alapján a 2009. évi Idegenforgalmi Alapból Suttyomba Alapítvány 5540 Szarvas,
Jókai út 32. alatti pályázót az Idegenforgalmi Alap terhére 1.000.000.-Ft azaz Egymillió
Forint összegű pályázati támogatásban részesíti. Ezzel együtt utasítja a Polgármestert, hogy a
pályázóval az előterjesztés mellékletét képező szerződésminta alapján kössön támogatási
szerződést.
III.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Bizottság
javaslata alapján a 2009. évi Idegenforgalmi Alapból Templárius Alapítvány 5502
Gyomaendrőd, Blaha L. út 21. alatti pályázót az Idegenforgalmi Alapból pályázati
támogatásban nem részesíti.
Határidő: 2009. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester
3. Napirendi pont
Idegenforgalmi Alap céltartalékára benyújtott kérelmek
Várfi András polgármester elmondta, a Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány és a Kner Tánc-Sport
Egyesület közösen kérelmet nyújtottak be az Idegenfogalmi Alap céltartalék terhére, összesen 160.072
Ft összegben. A kérelmezők az Országos Turisztikai Kiállításon szerepeltek, Gyomaendrődöt
népszerűsítették. A fellépéssel járó kiadásaik megtérítése indokolt számukra, melyre az
idegenforgalmi alap céltartaléka lehetőséget ad. A kérelemről az Ügyrendi-, Oktatási-, Kulturális-,
Kisebbségi- és Esélyegyenlőségi Bizottság döntött, és Kner Tánc-Sport Egyesület kérelmezőt 49.536.Ft összegű támogatásban részesítette, egyben javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Körösmenti
Táncegyüttes Alapítványt 49.536.-Ft összegű támogatásban részesítse.
A képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság döntését, illetve javaslatát
egyhangú, 16 igen szavazattal támogatták, 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, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
200/2009. (V. 13.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökének beszámolóját a 2009. évi
Idegenforgalmi Alap céltartalékának felhasználásáról elfogadja.
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II.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Bizottság
javaslata alapján a 2009. évi Idegenforgalmi Alap céltartalékából
Körösmenti
Táncegyüttes Alapítvány 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. alatti kérelmezőt 110.536.-Ft
azaz Egyszáztízezer-ötszázharminchat Forint összegű támogatásban részesíti. Ezzel együtt
utasítja a Polgármestert, hogy a pályázóval az előterjesztés mellékletét képező szerződésminta
alapján kössön támogatási szerződést.
Határidő: 2009. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester
Bejelentések
Csányi István alpolgármester a hulladékgyűjtő szigetek gyakoribb ürítését kérte a Gyomaszolg Ipari
Park Kft-től, főleg a nyári hónapokban. Éppen a napokban tapasztalta, hogy szinte az egész várost be
kellett járnia, hogy találjon egy viszonylag üres konténert, ahová a műanyag palackokat be tudja
dobni. Főleg a forgalmasabb helyeken történjen meg a gyakoribb ürítés.
Illés János képviselő a tisztánlátás miatt megkérdezte, hogy a fentiekben tárgyalt Idegenforgalmi
Alapra benyújtott pályázatok elbírálásáról nem második körben döntött a bizottság. Az elfogadott
határozatban első körös döntés elfogadásáról van szó, de ezt egyszer már tárgyalta a bizottság.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, hogy az első kör azt jelenti, hogy a bizottság első körben
eldöntötte, hogy mennyi támogatást ad az egyesületeknek, illetve mennyit javasol az alapítványoknak.
A legutóbbi bizottsági döntés, amely az előterjesztés táblázatában szerepel.
Hangya Lajosné képviselő asszony lakossági megkeresést tolmácsolt, miszerint a gyomai temetőben
lopják a frissen ültetett virágpalántákat. Kérte, hogy lehetőség szerint a mezőőrök, vagy a közterületfelügyelet folyamatosan tegyen ellenőrzést a temetőben. A problémát jelezte a temetőgondnok felé is.
Várfi András polgármester reagálva hangsúlyozta, a problémáról tudomása van, megtette a megfelelő
intézkedést.
Izsó Csaba képviselő jelezte, hogy sok a lakossági kritika a testületi ülések Tv közvetítésével
kapcsolatban. A hang torz, a kép szakadozik, élvezhetetlen a műsor. A minőséget felül kell vizsgálni,
ha már ennyi pénzt kifizet az önkormányzat.
Czibulka György képviselő megerősítette a fentiekben elmondottakat. További kifogás, hogy a
közvetítések időpontját is gyakrabban meg kellene jelentetni.
Várfi András polgármester – jelezni fogja a Videókrónika felé.
További érdemi bejelentés, hozzászólás nem volt, a Polgármester megköszönte a jelenlétet és az ülést
bezárta.
K. m. f.
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hitelesítő
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hitelesítő

407

