Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
16/2009.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. június 25-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester,
Babos László, Béres János, Czibulka György, Hangya Lajosné, Izsó Csaba,
Lehóczkiné Timár Irén, Dr. Palya József, Putnoki László, Szabó Balázsné,
Vass Ignác képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tímárné Binges Irén, Enyedi László, Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné
Jáksó Éva osztályvezetők, Lévai Éva személyügyi előadó, Tóthné Rojik Edit
oktatási előadó,
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 volt 12 fő.
Jelezte távolmaradását Jakus Imre, Rácz Imre és Dr. Kovács Béla képviselő, míg Illés János és Gellai
Józsefné képviselők késve fognak érkezni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Csányi István alpolgármestert és Vass Ignác képviselőt.
Az ülés napirendjét illetően elmondta, a meghívó szerint 9. napirendi pontnál módosítás került
kiosztásra, míg a 20. napirendi ponthoz tartozó melléklet szintén az ülés megkezdése előtt került
kiosztásra. A 12. napirendi ponthoz kiegészítés érkezett. Ugyanakkor 21. napirendként javasolta
megtárgyalni a 15055/34 hrsz-ú ingatlan telekhatár-rendezése, 22. napirendi pontként a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulása alapító okirat módosítás jóváhagyása, 23. napirendi pontként a Körösvölgyi Hulladékgazdálkodási, rekultivációs Önkormányzati Társulás társulási megállapodás
jóváhagyása, 24. napirendi pontként a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. alapító okirat módosítása, és
25. napirendként a Helyi közösségi közlekedés normatív támogatására pályázat benyújtása tárgyú
előterjesztéseket.
A meghívó szerint 8. napirendi pontként szereplő Tájékoztató Gyomaendrőd Város közbiztonsági
helyzetéről – Rendőrségi beszámoló megvitatásra azt követően kerül sor, amikor Oltyán Sándor a
szarvasi Rendőrkapitányság vezetője megérkezik az ülésre. Dévaványa önkormányzata szintén a mai
napon tart ülést, ahol ugyancsak napirendi pontként szerepel ez a téma, a kapitányságvezető jelenleg
ott vesz részt az ülésen.
Ugyanakkor célszerűnek tartotta, hogy a 18. napirendként szereplő Tájékoztató a településrendezési
terv tervezési folyamatáról, javaslat egyes testületi véleményt igénylő kérdés megvitatásához tárgyú
előterjesztés megvitatására a rendőrségi beszámoló előtt, illetve után kerülne sor.
Megkérdezte a képviselőket egyetértenek e a napirendre tett javaslattal, van e eltérő javaslatuk,
véleményük.
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A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba
igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
245/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1.
Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
2.
Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
3.
Közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák szakmai és törvényességi
ellenőrzéséről készített szakértői vélemény ismertetése
4.
Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2009/2010-es tanévben
indítandó tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
5.
Általános iskolai napközi konyhák nyári nyitva tartásának engedélyezése, óvodák nyári
nyitva tartásának tudomásul vétele
6.
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támogatási kérelmének elbírálása
7.
A Békés Megyei Vízművek Zrt. és a Társaság részvényesei közötti rekonstrukciós
együttműködési szerződése
8.
Tájékoztató Gyomaendrőd Város közbiztonsági helyzetéről - Rendőrségi beszámoló
9.
Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése
10. Beszámoló az úthálózat fejlesztési koncepcióról
11. Az éghajlatváltozás kihívásai – Városi Klíma c. felhíváshoz csatlakozás
12. Csatlakozás a megyei szintű gáz és villamos energia közös beszerzéshez
13. Menetrend szerinti helyi járatú autóbusz menetrendje
14. Közvilágítási hálózat bővítésre beérkezett kérelmek
15. Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület székhelyhasználati hozzájárulás kérelme
16. Hanyecz Lászlóné kérelme-ivóvíz bekötő vezeték cseréje
17. Tájékoztató az önkormányzati intézmények 1-5 havi finanszírozási helyzetéről
18. Tájékoztató a településrendezési terv tervezési folyamatáról, javaslat egyes testületi
véleményt igénylő kérdés megvitatásához
19. Tájékoztató az informatikai valamint működési és ügyvitel-korszerűsítési célú pályázati
projektek megvalósulásáról
20. Tájékoztató a Vállalkozásfejlesztési Alapra benyújtott pályázat elbírálásáról
21. A 15055/34 hrsz-ú ingatlan telekhatár-rendezése
22. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása alapító okirat módosítása
23. Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási, rekultivációs Önkormányzati társulás társulási
megállapodás jóváhagyása
24. Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. alapító okirat módosítása
25. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatására pályázat benyújtása
26. Bejelentések
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján az alábbi napirendi
pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül sor:
27. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatói állására érkezett pályázatok
28. Gyomaszolg Ipari Park Kft valamint a Gyomaközszolg Kft ügyvezető igazgatója
megbízásának módosítása
29. „Gyomaendrőd Város Egészségügyéért” Elismerő Oklevél adományozása
30. Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
31. Személyi térítési díj ügyben benyújtott fellebbezés
32. Gyomaendrőd, Juhász Gy. u. 4. szám alatti ingatlan vásárlásához támogatás kérése
A polgármesteri beszámolót megelőzően elismerő oklevél átadására került sor Ádám József részére.
A képviselő-testület legutóbbi ülésén határozott arról, hogy Gyomaendrőd Város Környezetvédelméért
Elismerő Oklevelet adományoz Ádám József részére a Nyugdíjas Kertbarát Kör elnökének. Ádám
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József eredményesen vezeti a kertbarát kört, akik rendezvényeikkel, bemutatóikkal, kiállításaikkal
hozzájárulnak a környezet védelméhez, a környezet szépítéséhez.
A képviselő-testület nevében átnyújtotta az elismerő oklevelet és egy szál virágot. Dr. Csorba Csaba
jegyző úrral gratuláltak Ádám Józsefnek, további sikeres munkát kívánva.
A következőkben szólt az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről.
Május 30-án részt vett Öregszőlőben a Bogrács Napja rendezvényen, amely immár hagyománynak
számít, nagy városi rendezvénnyé nőtte ki magát, oly annyira, hogy egy komoly gasztronómiai újság
újságírója is írt erről az eseményről. A 62 nevező igen jól érezte magát.
Május 31-én a városi művészeti iskola szervezésében a Hősök Napjára emlékeztek. Szép tartalmas
műsort készítettek, Domokos László országgyűlési képviselő volt az ünnep szónoka.
Május 30- Június 1 között volt Budapesten a Nemzeti Vágta, melyen második alkalommal képviselte
magát Gyomaendrőd. A város Stipsicz Bethlen Gábor jóvoltából nevezhetett be, a 2 millió Ft nevezési
díjat ő biztosította a Haszon Magazinon keresztül. Egy közös, népies jellegű standot állítottak ki,
melyet Dr. Szonda István tervezett. Házias tájjellegű ételt is italt kínáltak az érdeklődőknek. Kérésére
városunk szülötte, Szujó Zoltán jeles sportriporter népszerűsítette Gyomaendrődöt, jelenlétével emelte
ennek a rendezvénynek a színvonalát.
Június 2-án a Kner Imre Gimnázium adott helyet a városi Pedagógus Napi ünnepségnek, melyre
meghívták azokat a pedagógusokat, akik az elmúlt időszakban valamilyen kitüntetést vettek át, illetve
a képviselő-testület döntése alapján átnyújtották a „Gyomaendrőd Város Nevelésügyéért” Elismerő
Oklevelet Fekete László nyugalmazott pedagógusnak és Csapóné Papp Zsuzsa tanárnőnek. Ezen kívül
Gyémánt oklevelet vett át Solymosi Jánosné, Hunya Alajos pedagógusok, míg Arany Oklevelet kapott
Farkas Istvánné.
Június 4-én került sor egy jótékonysági élelemosztásra, ahol 145 család jutott tartós élelmiszerhez.
Június 8-án kezdődött a három napos Kis Bálint Napok ünnepségsorozat, szép színvonalas programok
voltak.
Június 13-án ballagási ünnepségek voltak a város általános iskoláiban.
Június 14-én a gyomai Tájház adott otthont a VIII. Suttyomba Népzenei Fesztiválnak. 2002 óta
minden évben más helyszínen került megrendezésre, a szervezők szerint a tájházban végre népies
körülmények között tarthatták, illetve a jövőben tarthatják meg ezt a népzenei fesztivált.
A tanévzáró ünnepségeken átadták a város jó tanuló, jó sportoló elismerő okleveleket, ajándékokat.
Június 16-án részt vette a gödöllői Gazdanapokon, amely a miatt volt érdekes, mert a városnak
jelentős mezőgazdasági területe van, melynek déli területeire fontos lenne megfelelő öntöző rendszert
kiépíteni. Ennek érdekében meg fogja keresni azokat a szakmai támogatókat, akik ezt segítenék.
Ugyanakkor az alternatív energiaforrásokat is keresni kellene. A gazdanapon lehetősége volt több
szántóföldön termeszthető energianövényt tanulmányozni, megismerni.
Szintén ezen a napon részt vett a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda tanévzáró ünnepségén.
Június 17-18-én turisztikában jártas és abban érintett újságírók töltöttek két napot Gyomaendrődön, az
Endrődi származású Tímár Mátyás újságíró vezetésével, akik az elkövetkező időszakban számot adnak
a város turisztikai elképzeléseiről, szépségéről, kincseiről, amiért érdemes idelátogatni.
Június 18-án egy Sportkonferencián vett részt az Önkormányzati Klub szervezésében. Korában egy
egészségmegőrző konferencián is részt vette, amely azért lényeges, mert a kettőt együtt kell kezelni.
Ősszel szeretnének elindítani egy programot, 2010-es tanévtől pedig jó lenne a testnevelési órák
számát megemelni az iskolákban, melyre meg van a lehetőség.
Június 20-án volt a Rumba Táncklub évzárója. Egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni, de
erről a helyről is gratulált a táncosok töretlen sikereihez.
Június 23-án egy kihelyezett Kistérségi Polgárvédelmi értekezlet volt Gyomaendrődön, a jövő hét
folyamán pedig a Kistérségi Pénzügyi Bizottság is itt tartja kihelyezett ülését. Gyomaendrőd város
szerepe fontos a kistérségen belül.
Június 24-én részt vette a Hőtechnikai és Gépipari Kft üzemrész átadásán, ahol egy olyan modern gép
kerül üzembe helyezésre, amellyel lényegesen csökkenthető egy-egy kazán elkészítésének
munkaórája.
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Az utóbbi hetekben egyre inkább foglalkoztatja a közvéleményt a város múzeumainak helyzete, sorsa.
Sok szó esik arról, hogy a motormúzeumot miért nem nyitja meg a város. Ennek oka, hogy az
változatlanul magántulajdonban van, akikkel a város kész együttműködni. Még ettől is többet
beszélnek a Kner Nyomdaipari múzeumról, melyről a tulajdonos úgy döntött, hogy annak
nyitvatartását felfüggeszti. Az önkormányzat részéről felhatalmazást kapott, hogy a tulajdonossal
folytasson tárgyalást a múzeum nyitva tartásának megőrzése érdekében. A tárgyalások során
felajánlást tett, hogy az önkormányzat biztosítja a működtetéshez szükséges személyzetet, míg a rezsi
kiadásokat a tulajdonos vállalja. Ezt azonban a tulajdonosi kör nem fogadta el, hanem évi 6 millió Ftot kér, amiért egy részleges nyitvatartást ajánlottak fel. A nyomda új vezérigazgatójával, Fazekas Péter
úrral történt beszélgetés során közölte, hogy a 6 millió Ft-os igény elfogadhatatlan az önkormányzat
számára, ezért meg kellene próbálni más irányban lehetőséget keresni arra, hogy ez az értékes
Nyomdamúzeum nyitva lehessen. A város újabb felajánlása 1-1.5 millió Ft bérleti díj, illetve a
személyi feltétel biztosítása, a rezsi költségek pedig egyezség alapján kerülnének biztosításra. A
vezérigazgató az ajánlatunkat továbbítani fogja a tulajdonosok felé.
A testvérvárosi kapcsolatokat illetően elmondta, június 17-22 között ifjú futballisták jártak
Schönekben egy ottani futballgálán, ahol nagyon jól érezték magukat. Schönekkel egyre szélesebb
testvérvárosi kapcsolatot tartunk fent.
Július 30 és augusztus 3 között szintén Schönekbe kaptunk meghívást a lámpás fesztiválra, melyre egy
hivatalos delegáció utazik, a városi művészeti kórusával együtt. Ugyanakkor a gyomai tűzoltó
egyesület meghívta a Schönecki tűzoltókat a halfőző versenyre. Erre még konkrét választ nem adtak,
de azt jelezték, hogy a Csabai Kolbászfesztiválra az idén is készülnek.
A Német Kisebbségi Önkormányzat is kinyilatkozta, hogy az általuk szervezendő Békés megyei
Kulturális Napra meghívta a német testvérváros delegációját.
A Pilznoi (Lengyelországi) meghívásnak most nem tud eleget tenni.
Július 4-6 négy fős delegáció utazik Vrútky-ba (Szlovákia) – személye, Dr. Csorba Csaba jegyző úr,
Dr. Kovács Béla képviselő úr és a tolmács.
Nagyenyeden május 22-24 között volt egy delegáció a Bethlen Napokon.
/ Gellai Józsefné képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 13 fő./
Befejezésként szólt még az Európai Parlamenti választásról, melyről számos vélemény hangzott el,
sokak részéről felmerült a kérdés, hogy van e hatása a belpolitikára. Megítélése szerint igen van,
melyről Európa több országában hasonlóképpen vélekedtek. A magyar belpolitikai helyzetben
különösen van jelentősége, országosan 56,6 % -ban magasan győzött a FIDESZ, Gyomaendrődön ez
az arány 51,14 % volt. Az itt ülő helyi képviselőknek elsősorban Gyomaendrőd érdekeit kell szolgálni,
de tudomásul kell venni, hogy az érdekérvényesítés eszköze a pártpolitika. Tehát, ha valaki azt
mondja, hogy nem szabad politizálni, nem jól vélekedik, hiszen bár milyen megnyilvánulásunk
politika, a pártpolitika pedig az, ha kimondjuk mellé az adott párt nevét. Pártpolitikáról pedig azért is
kell beszélni, mert a kormány az önkormányzati szférából az elkövetkező évben mintegy 150 milliárd
Ft-ot tervez kivonni. Ez azért van, mert meg kell felelni az IMF előírásainak, ami kb. 10 % állami
támogatás megvonást jelent, nekünk itt Gyomaendrődön ennyivel kell összébb húzni a „nadrágszíjat”.
Megköszönte a figyelmet, majd a napirendi pontok tárgyalása előtt megadta a hozzászólás lehetőségét
az alpolgármesternek, bizottságok elnökeinek, a képviselőknek, majd a jelenlévő érdeklődőknek,
tegyék meg napirend előtt bejelentésüket, kérdésüket.
Gombár Mátyásné érdeklődő állampolgár hiányolta, hogy a Polgármester úr nem szólt arról,
miszerint 3 millió Ft pályázati támogatást nyert a város a Fűzfás zugi illegális hulladéklerakó
megszüntetésére. Továbbá nem szólt arról sem, hogy Fülöp Istvánné a Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda igazgatója Teleki Blanka-díjat kapott Budapesten.
Sokat beszélnek a városlakók a nemrégiben kinevezett fürdővezetőről, annak fizetéséről, amit nagyon
soknak tartanak, több mint a Polgármester fizetése. A fürdő belépő is jelentősen megemelkedett, egy
felnőtt belépő 930 Ft, gyermek belépő 6 éven felül 700 Ft. Egy kétgyermekes családnak egy fürdő
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belépés 2500 Ft-ot jelent, ami nem kevés. Megoldást kellene találni arra, hogy legalább a helyi
lakosok, a nyugdíjasok kedvezményes áron kapják a fürdőbelépőt.
Visszatérő problémát jelent a helyi autóbusz közlekedés. A buszmenetrend nem jó, például hétvégén a
reggeli órákban nincs buszjárat a vasútállomásról, illetve Endrődről a fürdőbe.
Ugyanakkor nagy vízhangja volt a városban az óvodai anyák napi ünnepségnek. Nagyon csúnyának
tartotta a témával kapcsolatban megjelent Oláh Jánosné által írt „ A nagymamák visszavágnak”. c.
újságcikket, ami a város lapjában jelent meg. A cikk írója miért nem kérdezte meg az óvodát, hogy ki
adott utasítást arra, hogy nem mehetnek be a nagymamák. Mindenki előtt ismert, hogy az Iskola
igazgatója erről semmit nem tudott, az ő tudomása és beleegyezése nélkül döntött így az óvoda. Ezzel
kapcsolatban az igazgató nő az áprilisi képviselő-testületi ülésen elnézést kért a nagymamáktól,
viszont az óvoda vezetője ezt a mai napig nem tette meg. A két hónap alatt ezzel sikerült olyan
helyzetet teremteni, hogy teljesen lejáratták az iskola igazgatóját.
Szabó Balázsné bizottsági elnök reagálva a fenti hozzászólásra, sajnálta, hogy sem személye sem
pedig a bizottság tagjai nem értesültek korábban arról a hírről, miszerint Fülöp Istvánné igazgató nő
Teleki Blanka- díjat kapott. Nem tudja, hogy a díjra ki terjesztette fel az igazgató nőt, de erről sem az
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságnak, sem neki, mint a
bizottság elnökének nem volt tudomása. Ellenkező esetben a képviselő-testület részéről sem maradt
volna a köszöntés, gratuláció.
Dezső Zoltán érdeklődő állampolgár egy a város Képviselő-testületének címzett 56 aláírást tartalmazó
lakossági nyílt levélnek a tartalmát ismertette a jelenlévőkkel, melyet aztán átnyújtott Polgármester
úrnak.
/A levél a továbbiakban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
A maga részéről egyetértett a levélben megfogalmazott kérdésekkel, azt maga is aláírta. Az ilyen
döntések nyílt ülés tárgyát kellene, hogy képezzék, az érintett személynek az ülésen lehetőséget
kellene biztosítani arra, hogy nyilatkozzon, hozzájárul e a nyílt üléshez.
A fentieken túl többen sérelmezik azt is, hogy egy-egy pályázati eljárásnál a helyiek nem élveznek
előnyt, azonos feltételek mellett még sem a Gyomaendrődiek nyernek. Ez a korábbi testületnél is így
volt, a beruházási pályázatok úgy kerültek kiírásra, hogy helyi vállalkozó annak ne tudjon megfelelni,
akik aztán alvállalkozóként végezték el a munkát.
Gombár Mátyásné a bizottság elnök kérdésére elmondta, a Teleki Blanka-díj egy miniszteri
kitüntetés, nem tudja ki terjesztette fel az Igazgató nőt. Tudomása szerint Várfi András polgármester
úr is ott volt a névleges átadáson.
Várfi András polgármester reagálva a hozzászólásokra elmondta, a város ez idáig közel 500 millió
Ft-ot nyert különböző pályázatokon, melynek része az említett 3 millió Ft.
A Teleki Blanka-díjhoz ezúton gratulált Fülöp Istvánné igazgató nőnek. Mint már említette
hagyományteremtő céllal minden évben megrendezik a városi pedagógus napot, ahol valamennyi
kitüntetésben részesült pedagógust ismét köszönteni fognak.
Az óvodai anyák napját illetően az volt a véleménye, hogy túlragozták ezt a témát, nem volt akkora
jelentősége. Természetesen az újságnak hitelesen kell tájékoztatni, a másik oldalnak is meg kell adni a
lehetőséget a nyilatkozásra.
A buszmenetrendet többször vizsgálják, az anyagi lehetőség függvényében változatlanul azon vannak,
hogy a legjobb menetrend alakuljon ki.
A lakossági nyílt levélben megfogalmazott kérdéseket a képviselő-testület át fogja tanulmányozni, és
arra választ fog adni a város lakosságának a soron következő ülésen.
További bejelentés, hozzászólás nem volt, így az első napirend megtárgyalása előtt a lejárt határidejű
határozatok végrehajtására tett jelentéssel kapcsolatban kérte a képviselők döntését. Megkérdezte van
e kérdésük, hozzászólásuk a jelentéshez.
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Babos László képviselő a 241/2009.(V.28.) Kt. Kovacsics Imre megbízása a Liget Fürdő Kft
ügyvezetési feladatainak ellátásával tárgyú határozat végrehajtására adott jelentéssel kapcsolatban
kérdezte, hogy a megbízási díj nettó vagy bruttó összegben értendő. A vita során a Polgármester úr
részéről az hangzott el, - amivel a Jegyző úr is egyetértett - hogy bruttó összegről van szó, ezzel
szemben a jegyzőkönyvben szerepelő határozatban nettó összeg szerepel, a megbízási szerződésben
pedig bruttó van meghatározva. Véleménye szerint a képviselők a bruttó összeg tudatában hozták meg
a döntésüket.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva hangsúlyozta, a megbízási szerződésben szereplő összeget kell
véglegesnek tekinteni, ami bruttó 750 e Ft. Ez azt jelenti, hogy a liget-fürdő kft ezzel kapcsolatban
további kifizetést nem tehet.
/ Dr. Kovács Béla képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 14 fő./
Várfi András polgármester megerősítette a Jegyző úr által elmondottakat, a jelentés szövegében
tévesen szerepel, melyet kért javítani. Kérte a képviselőket, hogy a döntés meghozatalakor erre
legyenek figyelemmel.
További kérdés, hozzászólás nem volt a képviselő-testület a jelentést egyhangú, 14 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, 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 Képviselő-testülete
246/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 332/2008.(VIII.28.), 540/2008.(XII.18.),
38/2009.(I.29.), 95/2009.(III.26.), 119/2009.(IV.30.), 153/2009.(IV.30.), 158/2009.(IV.30.),
159/2009.(IV.30.),
160/2009.(IV.30.9,
161/2009.(IV.30.),
162/2009.(IV.30.),
166/2009.(IV.30.),
173/2009.(IV.30.),
180/2009.(IV.30.),
188/2009.(IV.30.),
189/2009.(IV.30.), 241/2009.(V.28.) Kt. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester ezt követően tájékoztatta a képviselő-testületet, miszerint a szabadságolási
ütemtervben az elmúlt hónapra ütemezett szabadságát nem állt módjában kivenni. Július hónapban 14től 29-ig összesen 12 nap szabadságot kíván letölteni. Ez idő alatt részben Csányi István
alpolgármester úr helyettesíti, de sürgős aláírás céljából bejön a hivatalba. Kérte a tájékoztató
tudomásul vételét.
A képviselő-testület a jelentést egyhangú, 14 igen szavazattal tudomásul vette, és az alábbi határozatot
hozta: Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné 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 Képviselő-testülete
247/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András polgármester 2009. június 14-29-ig
tartó- összesen 12 nap - szabadság kivételére vonatkozó tájékoztatóját tudomásul vette.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
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Várfi András polgármester felkérte Vass Ignác bizottság elnököt néhány szóban ismertesse a rendelet
módosítás lényegét.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. február 26.-i
ülésén fogadta el a város 2009. évi költségvetését, melynek fő összege 4.121.451 e Ft volt. Ebben az
összegben szerepelt 54 millió Ft rövid lejáratú hitelfelvételi lehetőség. Jelen rendeletmódosításra azért
van szükség, mert beépítésre kerülnek a különböző állami pénzeszközök átvételei, az önkormányzati
intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai, továbbá a képviselő-testület által hozott
döntések. A módosítással a költségvetési főösszeg 60.551 e Ft összeggel nő, 4.408.730 e Ft-ra
változik.
A módosítást a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület
számára.
Várfi András polgármester megköszönte az ismertetőt, 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, 14 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné 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
35/2009. (VI. 29.) Gye. Kt. rendeletét
a 2009. évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.
30.) Korm. rendelet 51–53. §–a alapján a 2009. évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt
rendelet (a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A KT rendelet 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 4.408.730.-E Ft-ra módosul, részletezve
az 1. számú melléklet szerint.
2. § A KT rendelet 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.585.626.-E Ft-ra nő,
részletezve a 2. számú mellékletben.
4. § A KT rendelet 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 111.954.-E
Ft-ra módosul, részletezve a 3. számú melléklet szerint.
5. § A KT rendelet 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege
364.094.- E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 330.523 E
Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 26.905.-E Ft-ra változik. Feladatonként részletezve a 4.
számú melléklet tartalmazza.
6. § A KT rendelet 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 1.347.056.-E Ft-ra módosul, a
tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
7. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2009. első félévi
beszámolóban szerepeltetni kell.
Gyomaendrőd, 2009. június
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2009. június hó 29. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
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Gyomaendrőd, 2009. június 29.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
2. Napirendi pont
Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
Várfi András polgármester Vass Ignácot a Pénzügyi Bizottság elnökét kérte fel a rendelet módosítás
lényegének ismertetésére.
Vass Ignác elmondta, annak idején a rendelet megalkotása során a szolgáltatási díjak bruttó összegben
kerültek meghatározásra, és ahhoz, hogy a július 1-i Áfa változást a Gyomaközszolg Kft, mint
szolgáltató érvényesíteni tudja, a rendeletben az összegeket nettó összegben kell szerepeltetni.
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a rendelet előterjesztés szerinti megalkotását.
Hozzászólás hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára. A szavazás
előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné 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 Képviselő-testületének
36/2009. (VI. 29.) Gye. Kt. rendeletét
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
44/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény (továbbiakban: Hgt.) 21. § (1) bekezdésében, 23. §, és a 24. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes
szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet)
rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja:
1. § A Rendelet preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény (továbbiakban: Hgt.) 21. § (1) bekezdésében, 23. §, és a 24. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes
szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet)
rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja:
2. § A 44/2007. (XII.27.) Gye. Kt. rendelet 4. számú melléklete helyébe e Rendelet 1. sz. melléklete
lép.
3. § A 44/2007. (XII.27.) Gye. Kt. rendelet 5. számú melléklete helyébe e Rendelet 2. sz. melléklete
lép.
Záró rendelkezések
4. § E Rendelet a 2009. július 1. napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2009. június
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Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2009. június hó 29. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. június 29.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1 sz. melléklet a 36/2009. (VI.29..) Gye. Kt. Rendelethez
Közszolgáltatási díj 2009. július 01-től
Edényzet típusa
80 literes
110, 120 literes
240 literes

Közszolgáltatási díj (Ft/ürítés)
142
192
283

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!
2 sz. melléklet a 36/2009. (VI. 29..) Gye. Kt. Rendelethez
Vállalkozók részére végzett hulladékszállítás díjai: 2009. július 01-től
Űrtartalom (liter)
80
110 - 120
1100
5000

Ürítési díj (Ft/ürítés)
429
647
3229
8945

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák
3. Napirendi pont
Közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák szakmai és törvényességi ellenőrzéséről
készített szakértői vélemény ismertetése
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsnét az Ügyrendi Bizottság elnökét röviden
ismertesse az előterjesztést.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület egy korábbi határozatában rendelete el
az óvodák szakmai és törvényességi ellenőrzését külső szakértő bevonásával. Az ellenőrzést az
IPSZILON Kiadó és Pedagógiai Szolgáltató Kft.-t két közoktatási szakértője, Dr. Becsei Józsefné és
Dancsóné Kasznár Mária végezték el. Az ellenőrzésről összegző vélemény készült, melyet átadtak a
hivatal oktatási ügyintézőjének, akivel megbeszélték az általános megállapításokat. A szakértői
vélemény megtekinthető Gyomaendrőd honlapján az oktatási intézményeknél.
Megnyugtató lehet a gyomaendrődi kisgyermekes szülők számára, hogy az ellenőrzés során nem
merült fel olyan érdemleges dolog, ami aggodalomra adna okot. Példaértékű és szakmailag kiváló
óvodapedagógusok által történik a kisgyermekek neveltetése, olyan tárgyi feltételek között, ami
megyei szintű elismerésben is részesíthető.
Várfi András polgármester megköszönte az ismertetőt, majd hozzászólás hiányában ismertette a
határozati javaslatot, és felkérte a képviselőket annak elfogadására.
A képviselő-testület 13 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, Izsó Csaba
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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
248/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az IPSZILON Kiadó és
Pedagógiai Szolgáltató Kft. által készített szakértői véleményt - Gyomaendrőd Város
Közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodáinak szakmai és törvényességi
ellenőrzéséről - megismerte és elfogadta.
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont
Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2009/2010-es tanévben indítandó
tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
Szabó Balázsné bizottsági elnök a napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, a közoktatási törvényben
foglaltak végrehajtásaként a város közoktatási intézményei a mellékletekben szereplő csoport
létszámok és csoportszámok engedélyezését kérik a Képviselő- testülettől. A táblázatban láthatóak a
tervezett létszámot és csoportszámok.
Az alapfokú művészetoktatási intézmény vezetője kérte, hogy mivel az intézményben az előzetes
beiratkozás jelenleg folyamatban van, a létszámok a szeptemberi beiratkozáskor még változnak, ezért
a beiratkozást követően, a szeptemberi testületi ülésen kéri a fenntartótól a 2009/2010-es tanévben
indítandó csoportok számának és létszámának engedélyezését.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a jóváhagyás megadását a határozati javaslatban foglaltak
szerint.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket döntsenek a határozati javaslatról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos
László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné 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 Képviselő-testülete
249/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009/2010-es tanévben a Kis
Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményben az alábbi csoportszámok indítását
engedélyezi:
Óvodai feladatellátás
Csoportok száma
- Százszorszép tagóvoda:
4 csoport
Csárdaszállási telephely:
1 csoport
Iskolai feladatellátás
Osztályok száma (1-8.):
22 osztály
Napközis csoportok száma:
10 csoport
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda fenntartója az alábbi osztályokban engedélyezi a maximális osztálylétszám
túllépését:
Évfolyam
Osztály

Tanulók
száma

Sajátos
nevelési Nevelési
igényű Tanácsadóban
nyilvántartott
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Átszámított
létszám

Maximális
létszám

Engedélyez
-hető max.
20 %-os
eltérés

3.

3.a
3.b

25
26

1
2

3
3

29
31

26
26

31
31

6.

6.a

24

2

5

31

30

36

Határidő:
Felelős:

2009. augusztus 31
Magyar Béláné megbízott intézményvezető
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. 95/A § (8) bekezdésében foglaltak alapján kérelemmel fordul az
Oktatási Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatóságához, melyben a Kis Bálint
Általános Iskola és Óvodában a maximális osztály és csoportlétszámokat meghaladó
óvodai csoportok és osztályok esetében az osztály és csoportlétszámok
engedélyezését kéri a 2009/2010-es tanévben:

Évfolyam
Osztály

Tanulók
száma

Sajátos
nevelési Nevelési
igényű Tanácsadóban
nyilvántartott
8
1
5
3
8
3
2
3
2

2.b
2.c
4.a
4.b
4.c

22
25
19
23
22

7.c

27

2

Megnevezés

Tanulók
száma

Sajátos
nevelési
igényű

Breki
Maci

27
30

1

2.

4.

7.

Határidő:

Átszámított
létszám

Maximális
létszám

30
31
30
28
27

26
26
26
26
26

Engedélyez
-hető max.
20 %-os
eltérés
31
31
31
31
31

31

30

36

2

Nevelési
Átszámított
Tanácsadóban
létszám
nyilvántartott
3
27
1
30

EngedélyezMaximális
hető max. 20
létszám
%-os eltérés
25
25

30
30

azonnal
III.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009/2010. tanévben a
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményben az alábbi
csoportszámok indítását engedélyezi, azzal, hogy amennyiben a tanulói létszám
változása csoportszám változást eredményez, az intézmény köteles az augusztusi
Képviselő-testületi ülésre a tényleges tanulói létszámok ismeretében a végleges
csoportszámokat újból elfogadásra benyújtani.

9-13. évfolyam

12 tanulócsoport

Évfolyam

Tanuló létszám

Csoportok száma

Maximális létszám

10. a.

36

1

35

Határidő:
Felelős:

2009. augusztus 27.
Dr. Kovács Béla intézményvezető
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Engedélyez-hető
max. 20 %-os
eltérés
42

IV.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény vezetőjét, hogy a szeptemberi beíratkozást követően a
szeptemberi testületi ülésen kérje a fenntartótól a 2009/2010-es tanévben indítandó
csoportok számának és létszámának engedélyezését.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja az
intézményvezető asszonyt, hogy a tényleges tanulólétszám ismeretében mutassa ki,
hogy a beiratkozott tanulók után hány főre vehető igénybe az állami normatíva és ez
milyen hatással van az intézmény finanszírozására.
Határidő:
Felelős:

2009. szeptember 24.
Holubné Hunya Anikó intézményvezető

/ Illés János képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 15 fő./
5. Napirendi pont
Általános iskolai napközi konyhák nyári nyitva tartásának engedélyezése, óvodák nyári nyitva
tartásának tudomásul vétele
Várfi András polgármester elmondta, a képviselő-testület minden évben tárgyalja az intézmények
nyári nyitva tartásának szüneteltetésének időpontját, mely idő alatt biztosított az ellátást igénylő
gyermekek ellátása az arra kijelölt óvodákban.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, 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, 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
250/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
I.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda Napközi konyhájának nyári nyitva tartásának szüneteltetését 2009.
július 20-tól augusztus 31.-ig, valamint engedélyezi a Százszorszép Óvod zárva tartását 2009.
július 20-tól augusztus 14-ig.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola Napközi konyhájának nyitva tartás szüneteltetését 2009.
június 16-tól augusztus 9.-ig.
III.
A Képviselő-testület a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák nyári nyitva
tartásának szüneteltetését az alábbiak szerint tudomásul veszi:
Óvoda
Vásártéri Óvoda
Napsugár Óvodák

Selyem úti Óvoda

Nyitva tartás szünetel
július 27-től augusztus 21-ig
Fő úti óvoda:
július 06-tól július 24-ig
Szabadságúti óvoda:
július 01-től július 24-ig
augusztus 3-tól augusztus 23.-ig
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Az ellátást igénylő gyermekeket
fogadó óvoda
Napsugár Óvodák
Vásártéri Óvoda

Napsugár Óvodák Fő úti Óvodája

Blaha úti –
Csemetekert Óvoda
Polyákhalmi úti –
Tulipános Óvoda

Július 27-től augusztus 21-ig

Napsugár Óvodák

Július 27-től augusztus 21-ig

Napsugár Óvoda

Jókai úti –Margaréta
Óvoda

június 22.-től július 17.-ig

Százszorszép Óvoda

Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány Támogatási kérelemének elbírálása
Várfi András polgármester Szabó Balázsné bizottsági elnököt kérte fel az előterjesztés lényegének
ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, az Ügyrendi Bizottság a Civil pályázati alapból tartalékba
helyezett 430.000 Ft-ot. A tartalékba helyezett összegből a bizottság saját hatáskörben 350 e Ft-ot
megítélt a Kulturális Egyesület számára. A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány pályázó
támogatására javaslatot tett a képviselő-testület felé, 80.000 Ft összegben.
A támogatás megítélésének feltétele, hogy az alapítvány az alapító okiratát módosítsa, és az
alapszabályzatát pontosítsa. A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány módosította az alapító okiratát
és a Békés Megyei Bírósághoz megküldte bejegyzésre. A Megyei Bíróságnál az Alapító Okirat
módosításának bejegyzés megtörtént. Mindezek alapján a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a
támogatás megítélését.
Várfi András polgármester egyetértett a bizottság javaslatával, miszerint 80 e Ft támogatást
állapítsanak meg a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány részére a 2009 évi Civil alapból tartalékba
helyezett fennmaradó összegéből.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a bizottság javaslatáról, a támogatás
megállapításáról.
A képviselő-testület vita nélkül, 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, 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
251/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján a Rózsahegyi Iskola
Alapítvány Diákjaiért Alapítvány részére 80.000 Ft - azaz Nyolcvanezer Ft – támogatást
állapít meg a 2009 évi Civil alapból tartalékba helyezett fennmaradó összegéből.
Egyidejűleg utasítja Várfi András polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi), és a támogatást csak a
szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

2009. július 15. illetve 2010. január 31.
Várfi András polgármester
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7. Napirendi pont
A Békés Megyei Vízművek Zrt. és a Társaság részvényesei közötti rekonstrukciós
együttműködési szerződése
Várfi András polgármester Izsó Csabát a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
bizottság elnökét kérte fel a napirendi pont ismertetésére.
Izsó Csaba elmondta, az előterjesztés lényege, hogy a Vízművek Zrt. a rekonstrukciós munkák
számláit megküldte az önkormányzatnak. A számlákat felülvizsgálva észrevétellel élt az
önkormányzat a Vízművek Zrt. felé, megkifogásolták a leszámlázott munkákat, a számla értékét. Az
önkormányzat nem látta indokoltnak a rekonstrukciós tervben szerepeltetni az üzemeltetéshez
szükséges, a folyamatos, zavartalan és biztonságos működést biztosító javítási munkákat. A
rekonstrukciós és az üzemeltetési költségeket válasszák ketté.
A vízművek az önkormányzat kérését elfogadta, és ennek megfelelően átdolgozta az
Önköltségszámítási Szabályzatot, annak érdekében, hogy a munkák költsége, a kiállításra kerülő
számlák összege kisebb legyen.
A módosított szabályzatot a véleményező bizottságok megtárgyalták, javasolják annak elfogadását a
képviselő-testület számára.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd ismertette a határozati javaslatot,
felkérte a képviselőket annak elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal a javaslatot támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, 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
252/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Békés Megyei Vízművek Zrt. és az
Önkormányzat közötti Rekonstrukciós Együttműködési Szerződés mellékletét képező
Önköltségszámítási Szabályzat módosítását.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert az elfogadó nyilatkozat
aláírására.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az elfogadott napirend szerinti 18.
Tájékoztató a településrendezési terv tervezési folyamatáról, javaslat egyes testületi véleményt igénylő
kérdés megvitatásával folytassák az ülést, tekintettel arra, hogy Oltyán Sándor r. alezredes még nem
érkezett meg a napirend szerint következő rendőrségi beszámoló megvitatására.
8. Napirendi pont
Tájékoztató a településrendezési terv tervezési folyamatáról, javaslat egyes testületi véleményt
igénylő kérdés megvitatásához
Várfi András polgármester köszöntötte Kmetykó János urat, a város főépítészét, az előterjesztés
készítőjét, valamint a településrendezési terv készítője, a VÁTI Városépítési Kft. képviseletében
megjelent tervezőket.
Tájékoztatásként elmondta, hogy az építési törvény kötelezően írja elő az önkormányzat számára,
hogy a településrendezési terv elfogadása előtt közmeghallgatást kell tartani, ahol ismertetik a
lakossággal a tervezési folyamatot. Ennek alapján a közmeghallgatásokat az alábbi időpontokban
javasolja megtartani. A Gyomai településrészen 2009. július 3-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri
Hivatal Nagytermében, míg az Endrődi településrészen 2009. július 9-én 17 órai kezdettel az Endrődi
Közösségi Házban.
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Felkérte a képviselőket, hogy a fenti javaslat alapján határozatban döntsenek a közmeghallgatás
tartásáról, azok időpontjáról.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangú, 15 igen szavazattal egyetértett 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, 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
253/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Települési rendezési terv várható módosításai
tárgyában közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás helye, ideje:
2009. július 3. 17 óra Polgármesteri Hivatal Nagyterme.
2009. július 9. 17 óra Endrődi Közösségi Ház
Határidő: azonnal
Ezt követően a Polgármester felkérte Kmetykó János főépítész urat ismertesse a tervet, annak
folyamatát.
Kmetykó János főépítész elmondta, a képviselő-testület korábbi döntése alapján folyamatban van
településrendezési terv módosítása. A képviselő-testület meghatározta azokat a fontosabb fejlesztési
területeket, amelyeket a tervezés során meg kell oldani. A testület elé beterjesztett tájékoztatóban az
említett határozat sorrendjében kerültek ismertetésre a tervezett megoldások, és a továbbtervezéshez
szükséges javaslatok. A tervezés jelenleg olyan stádiumban van, amikor még a véleményezési eljárás
nem kezdődött meg. Erre július hónap végén kerül sor a regionális tervtanács által, így a tervezőknek
még van idejük arra, hogy a jelen ülésen, illetve a közmeghallgatásokon elhangzó javaslatokat
figyelembe vegyék, és adott esetben azokat a terve beépítsék.
A terv jelenlegi állása, és az egyes pontokra tett tervezői javaslatok:
Fürdő környéke – sportpálya területe: a fürdő területéhez kapcsolódó terület felhasználási kategóriát
kibővítenék a jelenleg É-ra fekvő zöldterülettel, amely magántulajdonban van, és szálláshely
funkcióval rendelkezik. Ami egyeztetésen vetődött fel a gyalogos és kerékpáros forgalom
átvezetésének igénye, amely lehet közcélú területként kiszabályozott közlekedési terület vagy lehet
közcélra megnyitott magán út is. A terület D-i részén jelenleg egy erdő terület felhasználási
kategóriába tartozó terület van, melyet szintén összevonnák, terület felhasználás szempontjából a
fürdő funkciójához kapcsolódó funkciókhoz, és az így kialakult összes terület egy különleges területi
besorolást kapna, - fürdő és szálláshely terület. Ez befogadná mindazon funkciókat, amelyek a
fejlesztési elképzelés szerint itt elhelyezhetőek.
A sportpálya területét illetően, az ifjúsági tábor és a Hármas-Körös gátja közötti területet a jelenlegi
mezőgazdasági kertes terület felhasználásból, szintén különleges terület felhasználási területbe
sorolnák. A tervező eredeti elképzelése szerint a Vízmű sor meghosszabbításában lévő földút nem
kerülne kiépítésre, hanem a sportpálya és a gát közötti terület egy különleges terület felhasználási
kategóriát kapna, fürdő és szálláshelyek megnevezéssel, egyedi szabályozással. A véleményező
bizottsági ülésen elhangzott, hogy a sportpálya területét vegyék ki ebből a közös területből és csak
önállóan sportterület legyen. Ennek akadálya nincs, hiszen egy övezeti határ meghúzásával ez
kimondható, míg a pályától a gátig tartó terület szabadidő, sport és szálláshely besorolást kaphat.
Fáy u. végén lévő Belterületi mezőgazdasági kiskertes övezet: a tervezői javaslat szerint ez a terület
Kertvárosias lakóterületi besorolást kapna, így lakóépületek építésére lenne lehetőség. A meglévő út
kiszélesítésével mindkét oldalon a telkek beépíthetővé válnának, ugyanakkor lehetőség lenne arra,
hogy igény esetén a telkek tovább osztódjanak a szabályozáson belül. Hangsúlyozta, hogy ezeknek a
telkeknek a kialakítására kétféle lehetőség van, egyik hogy a város magára vállalja a telekalakítás
kötelezettségét, míg a másik, hogy lakossági szervezésre bízza az utcák létrejöttét, a telkek
kialakítását, amelyhez az ott élőknek társulást kell alakítani. Erre a megyében már több helyen jól
bevált módszerek vannak.
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Hantoskert u. folytatása – Körös gát melletti területek: Az utca és a gát között hétvégi házas
üdülőterület kerülne kialakításra a holtág és a gát mellet úttal, középső feltáró magánút létesítési
lehetőséggel. A telekalakítások itt is magán kezdeményezés alapján indulhatnának meg, építési
lehetőség csak a művelésből való kivonás, az utcakialakítások és az övezetre előírt közművesítettség
kiépítése után lenne biztosított. A tervezői javaslat, hogy a gát melletti utat tovább folytassák azokhoz
a telkekhez, amelyeknek a D-i irányba nincs közterületi kapcsolata- a 778-790- hrsz-ú telkek
közterületi kapcsolata érdekében.
Hantoskerti holtágra futó Pocoskerti terület: Ezek a területek jelenleg mezőgazdasági kertes
felhasználású területek, igen vegyes telekméretekkel. A tervezők először azt javasolták, hogy
üdülőterület csak a holtág mellett legyen, vagy az egész terület kapjon egy vegyes üdülőterület,
lakóterület besorolást, ami például a Balaton mellett több településen is elfogadott. A jelenleg
érvényes rendezési terv alapján viszont a tervezők azt javasolnák, hogy az egész terület kapjon
üdülőterület besorolást, mivel az érvényes helyi építési szabályzat üdülőterületen lakóépület építését
lehetővé teszi, az üdülőterületre előírt építési szabályok figyelembe vételével. Amennyiben a telkek
kialakítása önkormányzati szervezésben történik, egyrészt hatalmas költség, másrészt nem biztos,
hogy igény lesz rá, így majd az élet bebizonyítja, hogy az önkormányzat által lehetővé tett szabályozás
hogyan valósul meg. Így inkább azt kellene szorgalmazni, hogy a telek alakítások a szükséglet szerint
és lakossági szervezésben történjenek. A kezdeti lépés az utak kivonása lenne, míg a következő a
telkek kialakítása, és azt követné az infrastruktúra kiépítésre. Erre vonatkozóan szintén közműépítési
társulások szervezésében kellene gondolkodni. Az ütemezést az infrastruktúra kiépítés üteme
határozná meg, ott indulhatna a telekalakítás, ahol a közművekre való rácsatlakozás biztosított.
Az ipari park területbővítésével kapcsolatos övezetek meghatározása: A terv tartalmazza az ipari park
bővítés teljes területét. Jelenleg az ipari park területe erdő művelési ágú terület besorolásba tartozik,
melynek megszüntetésére kevés esély van. A tervezők véleménye szerint egy ipari parkon belül az
erdő kedvező hatást jelent, hiszen javítja a helyi mikroklímát. A javaslat szerint az erdő és a tervezett
út mellett lévő sávot – amely gazdasági területként nehezen hasznosítható- nem az erdőhöz kötnék,
hanem európai mintára az ipari parkban biztosítanának olyan területet, amelyre az ipari park
működéséhez szükséges szolgáltatások telepíthetőek. Meg kívánta jegyezni, hogy a Földhivataltól még
nem érkezett meg, de a hatósági véleményeztetés során megérkezik majd az a földtörvény kritérium,
hogy a településeken az átlagos aranykorona értéket meghaladó szántóterületek terület felhasználása
nem módosítható. Ezeken a területeken a szántó minőség eléggé rossz, így elképzelhető, hogy a
beépítésre szánt területté való átminősítéshez a Földhivatal nem fog hozzájárulni, ezért az egyelőre
kimarad az ipari park területéből.
Újkert sor D-i részének felülvizsgálata: A területen megmarad a nagyvárosias övezet, mivel ez az
övezet az, ahol úszótelkes beépítés is lehetséges. Ezek az épületek úszótelken helyezkednek el, nincs
önálló saját lakótelkük. Az összes többi beépítésre szánt terület településközpont vegyes terület, ami
olyan rugalmas terület felhasználási kategória, ami a települési igazgatáshoz szükséges építmények
elhelyezését biztosítja. Javasolták a tervező felé, hogy egy önálló közpark kialakítással biztosítsa azt a
zöldfelületet, ami egy ilyen lakóterületen belül szükséges. Ugyanakkor javasolták a terület
felhasználás ütemezését. Nem valószínű, hogy jelen terv hatályossága alatt a teljes terület
igénybevételére szükség lesz.
Fűzfás – zug felülvizsgálata: Ez a terület a városnak olyan potenciális és nagy értékű területe, amivel
hosszútávon célszerű gondolkodni. A tervezők javaslat, hogy a város tartalékolja ezt a területet olyan
fejlesztések területének, amelyek egy igazi városközponti terület kialakítását teszik lehetővé. A terület
országosan is egyedülálló adottságokat rejt magába. A javaslat szerint az Újkert sori terület bevezető
útjánál egy körforgalmi csomópont alakuljon ki, a 46-os számú út jelenlegi átkelési szakaszán, mely
csomópontból egy híd vezessen a területre, melynek folytatásában legyen a területnek egy fő útja,
amely a gáton áthaladva a Körösön egy hajóállomás kiépítése esetén, annak megközelítése is
biztosított lenne. A belső területek felhasználására a jelenlegi kisparcellás telekfelosztást feladva egy
településközpont vegyes területi kiosztást javasolnának, ahová akár szálloda, gyógyszálló,
szórakoztató létesítmények lennének építhetőek. A terület közepén egy nagy közparkot és egy sétányt
alakítanának ki. Ismételten hangsúlyozta, hogy a Fűzfás zug ezen része a holtág vízminőségével, a
belső területek adottságaival sokkal többre érdemes annál, minthogy magántulajdonú üdülőterületté
alakítsák át. A holtág és a kisgát közötti területre egy üdülőterületi besorolás javasolt, feltáró utak
kialakításával. Ebben az esetben is javasolt, hogy önszervezéssel, lakossági szervezéssel kell a
telekkialakításokat és terület felhasználás módosítást elindítani és végrehajtani.
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Az Orgona utcától D-re eső területek: itt a lakóterületek státuszának megszüntetése javasolt, mivel
nincs rá igény, a terület mezőgazdasági kertes övezetbe kerülne átminősítésre.
Soczó-zugi holtág feletti területek: A terület üdülőházas üdülőterületi övezeti besorolása javasolt. Ez
annyiban különbözik a hétvégi házastól, hogy itt nagyobb üdülőépületek is elhelyezhetők. Ide
terveztek még egy különleges területet a Harcsás zugtól D-re, ahová gyógyszálló elhelyezését
tervezték az előző rendezési terv készítésekor. Véleménye szerint ez egy annyira periférikus területe a
városnak, hogy ide gyógyszállót létesíteni nem biztos, hogy célszerű.
A regionális hulladékkezelő mű védőterülete 500 m-re csökken.
A zugokról általában: ezek a területek egy-két kivétellel kertes mezőgazdasági övezeti besorolásban
vannak, gazdasági épületek építési lehetőségével, mely gazdasági épületek a telek területének 3 %ánál nagyobb alapterülettel nem létesíthetők. Mivel ezen telekre a tulajdonosok általában hétvégi
házat, üdülőt szeretnének építeni, ezért javasolt a hétvégi házas üdülőterületi felhasználás besorolás,
melynél az építéshez más feltételek megléte is szükséges lenne. Üdülő csak akkor építhető, ha szilárd
burkolatú úton megközelíthető, és a közművesítettség biztosított. A tervező javaslat szerint
üdülőterületté azokat a telkeket minősítsék, amelyek vízpartiak, vagy a vízparti telkeket kiszolgáló
utak másik oldalán helyezkednek el. Ez is lehetne egy rendező elv. Véleménye szerint ott ahol a terület
megközelítése jelenleg nem biztosított és nagy ráfordításokat igényel, ott az üdülőterület kialakítása
nem javasolt. Mindenképpen vizsgálni kell a tervben, hogy hol biztosított a közúti megközelítés, és
ami nem vízparti telkeket kiszolgáló utak másik oldalán van, az maradjon kertes mezőgazdasági
terület besorolásba.
A tervezővel együtt várják a kérdéseket, észrevételeket.
Ezen túlmenően a közlekedést érintően felkérte Zsilák Zoltán közlekedés tervezőt ismertesse a
jelenlévőkkel a 46-os út átvezetésével, a megkerülő út kiváltását célzó más megoldásra vonatkozó
javaslatát, amely mindenképpen megfontolásra érdemesnek ítélhető.
Zsilák Zoltán bemutatkozásként elmondta, hogy a VÁTI Városépítési Kft-nek, mint altervező
dolgozik a rendezési terv közlekedési munkarészeit készíti. A tervezés során merült fel a gondolat 46os másodrendű országos főút városokon átvezető nyomvonalát illetően. Mint köztudott a tervezett
elkerülő út nyomvonala a várost D-Ny-i részén kerülné el, és területbiztosítás szintjén áll.
Érdeklődésére, miszerint mikorra várható ebből elkerülő út, azt az információt kapta, hogy a rövid és
középtávú fejlesztési tervekben nincs tervbe véve a megépítése. Ennek nyomvonala klasszikus
elkerülő út. Nagylapost tekintve, ott nem oldaná meg a problémát, mert továbbra is ott menne
keresztül, és a vasúti átjárót követően fordulna el és teljesen új nyomvonalon, szántókon keresztül, új
híd építésével D-Ny-ról kerülné meg a várost. Ennek egyetlen előnye, hogy olyan területeket tár fel a
külterületeken, amelyek most épített közúttal megközelíthetetlenek. A nyomvonal a város megkerülve
a Katona J. utcánál visszatérne a régi 46-os nyomvonalra. Ennek hossza kb. 10 km, és legalább 20 m
széles sávot vennének el az amúgy jó minőségű szántóterületekből. Mint köztudott napjainkban is
folyik a 120-as vasúti fővonal átépítése, 160 km/ óra sebességű vonatok közlekedésére teszik
alkalmassá, ami a meglévő nyomvonalon halad végig. A vasúti pályának és ennek a sebességnek
bizonyos feltételei vannak, védőtávolság, védőövezet tekintetében. A vágánytengelytől két oldalt
bizonyos területeken semmi más nem építhető, az vasúti védőterület. Ahol lakóterületet érint, ott
fizikailag is lehatárolódik zajvédő falakkal, amelyek átlagban 2.5 méter magasak, tehát a vasút területe
ténylegesen is el lesz vágva a város területeitől. Ugyanakkor a vasúti pálya csak egy szűk területet
foglal el, kb. 10 m. Ebből kiindulva gondolták azt, hogy ezen a védő területen a vasútvonal Ny-i
részén javasolnák a 46-os út átvezetését, megoldva ezzel egyéb közlekedési problémát is. Mint tudjuk,
a vasút rekonstrukció kapcsán külön szintű kereszteződés épül a vasútvonal és a fő út
kereszteződésében, amelyen mellette a 46-os főút nyomvonal is külön szinten átmenjen az kb. 8
méternyi műtárgyhossz építést jelentene. A terv közlekedési munkarészében ettől függetlenül
javasolnának egy olyan megoldást, hogy a Kossuth L. utcát a vasútállomás épülete alatt egy
aluljáróval átvezethetnék az Ipari park területére és csatlakoztathatnák a körforgalomhoz. Így a két
városrész közötti forgalom nem csak a 46-os főútra összpontosulna. Ugyanakkor ez az elgondolás
amiatt is felvetődik, hogy hogyan kerül megoldásra a 46-os főút építés alatti forgalom elterelése. A
szakterületen erre a kérdésére sehol sem tudtak választ adni. Mindenképpen szükségesnek látszik egy
a vasúton való másik átvezetés. Erre lehet megoldás az említett vasút állomás mellett aluljáró.
Amennyiben más megoldás adódna a 46-os építés alatti forgalomelterelésre, akkor az aluljáró lehet
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kisebb keresztmetszetű, csak személygépkocsi forgalomra méretezett, de sokat könnyítene a két
városrész közötti kapcsolaton, átjutáson. Természetesen ezen a szakaszon is egy külön szintű
kereszteződés alakulna az új javasolt 46-os nyomvonallal, egy új csomóponttal biztosítanának
kapcsolatot. A fent említett Katona J. utcai csomópontnál is egy külön szintű kereszteződést
javasolnának. Hangsúlyozni kívánta, hogy ez az elgondolás a rendezési terv szintjén tart.
A Nagylaposi területet illetően megemlítette még, hogy az ott lévő forgalmas vasúti átjáró a vasút
rekonstrukció során maradna szintbeli, bizonyos forgalom alatt fél, a felett egész sorompós lezárással.
Meg kívánta jegyezni, hogy ez a vasúti sebesség egész Európában megkívánja a föld utak
vonatkozásában is a külön szintű kereszteződést. Nálunk ezt az előírást úgy módosították, hogy 160
km-től kelljen külön szintűnek lenni, ez alatt maradhat szintbeli. Ez azt jelenti, hogy a külterületi
földutak ugyan úgy megmaradnak, viszont ebben a Nagylaposi kereszteződésben javasolnának egy
külön szintű kereszteződést, ezen keresztül egy csatlakozást az új nyomvonalhoz.
Milyen előnyökkel is járhatna a fentiekben javasolt megoldás? Egyrészt, hogy rövidebb, a másik, hogy
a beruházási költsége lényegesen kisebb lenne, így nagyobb a megvalósulás realitása. Mivel másra
nem használható területen haladna, így egy sávba kerülne az a két szennyező forrás, ami vasúti illetve
a közúti közlekedésből ered. További említést érdemlő előny, hogy a mostani nyomvonal éppen a
holtágak melletti szakaszon nagyon nehezen kapott környezetvédelmi hozzájárulást. Ezt a problémát is
kiküszöbölhetnék ezzel a megoldással, hiszen ugyan olyan funkciójú, hasznosítású területen menne a
vasút és a közút is. A város szempontjából, amennyiben ezt minél hamarabb sikerülne megépíteni,
abból lenne hozadéka, hogy az Endrődi településrész belterületén a tervezett a kerékpárút
elhelyezésére is maradna hely. Ezen kívül javasolt nyomvonallal sokkal jobb városi kapcsolatok
alakulnának ki, mint eddig, míg a most érvényben lévő nyomvonal elkerülné a várost. Az új változat
egyetlen hátránya a most érvényben lévőhöz képest, hogy a NY-i területeket nem tárja fel.
Összegezve a fent említett elképzelést, javaslatot kérnék támogatni a testület részéről, melyet a
szakhatóságok a szóbeli tájékoztatás alapján jónak és támogathatónak tartottak.
Várfi András polgármester megköszönte Zsilák úrnak, hogy ilyen átfogó képet adott a város
közlekedésének jövőjéről. Jó lenne, ha megvalósulna, bizonyára a testület is tudná támogatni. Sajnos
az a tapasztalat, hogy az országban számos beruházás egymástól függetlenül valósul meg, az
elképzeléseket nem vetik össze az érdekelt hatóságok. Amennyiben ez az elkerülő út megépülne, úgy
városunk valóban a turisztika érdekében egy csendes, nyugodt város lenne.
Illés János képviselő kérdése volt a főépítész felé, hogyan tartalmazza rendezési terv azt a tendenciát,
hogy a holtágak mentén maradnak e védősávok a horgászok számára. A közlekedéssel kapcsolatban
kérdése volt, hogy mi az elképzelés a város belterületén esetleg kialakítandó körforgalommal
kapcsolatban, akár a Hídfő környékén, akár a stopnál, vagy az OTP területén. Mindhárom helyen
megvan a négy út találkozási pontja, emelné a város kertvárosias jellegét.
/ Gellai Józsefné képviselő kiment az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 14 fő./
Dr. Kovács Béla képviselő időszerűnek tartotta, hogy a városnak legyen egy főépítésze és átgondoltan
történjenek a településrendezési elképzelések. Nagyléptékű tervekkel állnak szemben, számára igen
tetszetős volt a Fűzfás zug, mint tartalék terület megőrzése. A Hantoskeri területre vonatkozó
javaslattal kapcsolatban észrevételezte, hogy mind a Pocos kertben, mind pedig az u. Gyebnár kertben
vízre mennek az igen hosszú telkek. A terv szerint kettévágnák ezeket az amúgy is keskeny telkeket,
feltáró úttal. Számára elgondolkodtató, hogy az a terület, amely így el lesz rekesztve a víztől, nem kell
majd senkinek, és a másik felével sem lehet mit kezdeni méretéből adódóan. Az ottani tulajdonosi
viszonyokat ismerve nem lesz pénzük arra, hogy ott utat, infrastruktúrát építsenek, és a városnak sem
lesz arra, hogy a perifériás területeket emeljék.
Összességében a rendezési tervet jónak tartotta, több ponton jól átgondolt, melynek eredményét a
remények szerint unokáik látni fogják.
Szabó Balázsné bizottsági elnök szintén a főépítész úrtól kérdezte, és a képviselő-testület figyelmébe
ajánlotta, hogy bizonyos esetekben védelmi vagy erdősávok, védelmi területek kialakításáról van szó,
amely különböző jogszabályok szabályozása alapján kell, hogy történjen. Kérdése, hogy
településrendezési feladatok megvalósításához biztosító sajátos jogintézményeket minden egyes
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esetben, minden pontnál vizsgálták e. Példaként említette, hogy a hulladékkezelő mű védőterülete
sem az elmúlt időszakban, de úgy tűnik most, a jelenlegi állásban sem jól van megrajzolva. Az elmúlt
időszakban voltak olyan övezetek ahol építési tilalmak voltak elrendelve, ennek ellenére több
százmilliós értékű beruházások épültek. Felhívta a testület figyelmét, hogy a döntés során kérjék fel a
felelősöket, hogy írják le, miszerint a településrendezési terv az Európai Unió jogának való
megfelelése biztosított minden ponton. Így nem fordulhat elő, hogy a későbbiekben az utánunk jövő
képviselő-testület visszamutogasson ránk, hogy olyan döntést hoztunk, amelyek magán emberek
érdekeit sértik. Értesülései szerint a vasútépítés során a környékbeli lakóházak ablakait hangszigetelt
nyílászárókra cserélik- előre gondolkodnak, építik a zajvédő falat. Egy képviselő-testületnek mindig
kötelessége arra figyelni, hogy a későbbiekben a közérdek soha ne bántsa a magánérdeket.
Gratulált a tervezői munkához.
Csányi István alpolgármester véleménye szerint közlekedés szempontjából a várost sokkal inkább
érinti a Dévaványa, Körösladány felé menő forgalom, mint a 46-os út forgalma. Így arról is kellene
gondolkodni, hogyan lehetne ezt a forgalmat legalább a város központjából elterelni. A holtágakat
érintően, ahol még lehet, jó lenne ha maradna eredeti funkciójában. Az eddigi 6 méteres szorgalmi
sávot már így is leszűkítették, a jelen rendelet szerint már ez 3 méter, egyre jobban kiszorítják a civil
lakosságot.
A sportpálya területére tett javaslatot csak abban az esetben támogatja, ha a megnevezésből a
szálláshely megnevezést kiviszik. Ellenkező esetben lehetőséget adnak arra, hogy a sportpálya melletti
magánterületre bármit építsen a tulajdonos. Nem szeretné, ha a gyomai sportpályák ügyét üzleti alapon
oldanák meg. Kérte továbbá, hogy a településrendezési tervben szerepeljen egy terület, amire
sportlétesítmény, sportcentrum lesz létesíthető. Ez egy régóta húzódó elképzelés, amit a város
közepére gondolnának megépíteni.
A közlekedési elképzelést illetően az Illés úr által is említett körforgalom megépítése nagyon célszerű
lenne. A város keskeny útjain egyre rosszabbak a közlekedési viszonyok, jó lenne, ha ezek kiváltására
is lenne valami tervezői javaslat.
Kmetykó János főépítész reagálva a kérdésekre ismételten hangsúlyozta, a településrendezési terv
munkaközi stádiumban van, a sajátos jogintézmény áttekintése még nem történt meg, erre azt
követően kerül sor, ha a terület felhasználással kapcsolatban minden döntést feldolgoztak a tervben.
Az üdülő és a jelenleg zártkerti területek vízparti részének közcélú használatára rendezési terv szintjén
semmi akadálya nincs, de ez tulajdonjogi érdekeket sért, hiszen a jelenlegi zártkerti területek
telekhatára lemegy a partig, így ott a magántulajdonra közcélú használat nem lehetséges. Amennyiben
a testület úgy dönt, hogy az ezt követően létesítendő területek parti sávjai közcélú használatot
kapjanak, úgy azt a rendezési tervbe be lehet építeni, viszont a már meglévő területeknél ez csak
kisajáítással lenne lehetséges, ami pénzbe kerülne az önkormányzatnak.
Mint már említette a tervben vannak promt döntések és távlatai elképzelések. Az üdülőterületek
kialakítása a belterületi lakó és üdülőterületek kialakítása azért váltak promt kérdéssé, mert ezek
jelenlegi területhasználata – zártkerti használat – ellehetetlenült. Nem használják, nem művelik ezeket
a kerteket. Azzal, hogy üdülőterületté nyilvánítják őket, nem biztos, hogy megoldás, ezért is
hangsúlyozta, hogy ütemezetten kell biztosítani, és lakossági igény alapján kell megszervezni.
Tanulmányokat kell folytatni olyan településeken, ahol ez jól működik. Nem elég egy rendezési tervet
elfogadni, hanem annak megvalósításához fel kell állítani más szabályokat is, újabb rendeleteket kell
alkotni az önkormányzatnak, melyekbe a köz és magánérdeket összhangba kell hozni. A rendezési terv
egy fizikai keretet biztosító terve a városnak ahhoz, hogy fejlődni tudjon. A társadalmi, gazdasági
kereteket máshol kell biztosítani. A tervezők olyan javaslatokat próbáltak tenni, amelyek megoldják a
problémákat, viszont olyan korlátokat felállítani, ami jogegyenlőtlenséget alakít ki a lakosság körébe,
nem lehet. Amihez kötni lehet ezen zárkertek beépítési lehetőség, az az a jogi szabályozás, ami egész
Európában érvényes, hogy csak akkor lehet építeni, ha azok az üdüléshez, lakhatáshoz szükséges
feltételek is biztosítva vannak.
A védősávok, védőterületeket illetően a terven dolgozó kert és tájépítő kollégák az összes
idevonatkozó rendelkezéseket figyelembe vették. Ezek azonban korlátozást jelentenek a lakosság
számára.

490

Akkor, amikor a főépítészi megbízást elnyerte, akkor is hangsúlyozta, egy főépítész legfontosabb
feladata a város érdekeinek képviselete, ezt most vallja és a településrendezési terv készítése során is
ehhez tartja magát.
A sportpálya területét illetően marad a különleges terület kategória, de leválasztva egy önálló
övezetként, csak sportterület besorolást kap. Ez biztosítja, hogy a sportcélon kívül másra nem lehet
használni. A többi terület marad a szabadidő, sport és szálláshely övezet.
A sportcentrum létesítésére terület kijelölésnek semmi akadálya nincs, az Újkert sori részen elfér egy
olyan sportcentrum, ami a lakossági tömegsport céljait szolgálja.
A közlekedést illetően a körforgalom kialakítását támogatni tudná, ez az egyik legbiztonságosabb egy
városon belül. Ahol igény merül fel rá, oda a közlekedés tervezőnek a csomópont kialakításnál
körforgalmat kell betervezni. Az egyirányúsítás nem rendezési terv, hanem közlekedésszervezés
kérdése.
Zsilák Zoltán közlekedéstervező a körforgalommal kapcsolatban elmondta, a tervben egyik helyre a
Hídfőnél a Hősök tere csomópontban rajzoltak körforgalmat, ahol a legindokoltabb lenne az
elhelyezése, a kérdés csupán az, hogy mikor és ki finanszírozza. A tervezéskor úgy számolható, hogy
egy ilyen körforgalom 80-120 millió Ft-ba kerül. A másikat a Lidl bejáróval szembe terveznék,
ugyanis a Fűzfás zugi elképzelés megvalósulásával jelentősen megnő a forgalom ezen az útszakaszon.
A harmadikat, a már korábban is indítványozott Fő út és Bajcsy Zs. utca kereszteződésébe tartanák
jónak. Természetesen ezeken kívül is lehet még máshol a városban, bár a maga részéről nem
körforgalom párti, jól meg kell gondolni, hogy közlekedési szempontból az mennyi előnnyel és
hátránnyal jár, és csak azután megépíteni.
Várfi András polgármester megköszönte a tervezők munkáját, kérte őket, hogy az elhangzott
képviselői javaslatokat, észrevételeket vegyék figyelembe.
További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a határozati javaslatról, amely
szerint a településrendezési terv tervezési folyamatáról, javaslat egyes testületi véleményt igénylő
kérdések megvitatásához tárgyú tájékoztatót elfogadják.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné
igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki
László, Szabó Balázsné tartózkodás, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
254/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a településrendezési terv tervezési
folyamatáról, javaslat egyes testületi véleményt igénylő kérdések megvitatásához tárgyú
tájékoztatót, azt további egyeztetésre és továbbtervezésre alkalmasnak ítéli.
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
Tájékoztató Gyomaendrőd Város közbiztonsági helyzetéről – Rendőrségi beszámoló
Várfi András polgármester a város közbiztonságáról szóló beszámoló ismertetésére, kiegészítésére
felkérte Oltyán Sándor alezredest, a Szarvasi Rendőrkapitányság vezetőjét. Egyúttal köszöntötte még
Paraizs Tamás őrnagy urat, a Gyomaendrődi Rendőrőrs parancsnokát.
Paraizs Tamás őrnagy, a Gyomaendrődi Rendőrőrs parancsnoka néhány szóban kiegészítette a
Gyomaendrőd Város közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót. Az elkészített anyag öt
évre visszamenőleg készült, úgy véli ez alkalmas arra, hogy azokat a tendenciákat, melyek a város
közbiztonságában jellemzőek, valamint a következtetések levonhatóak ebből. Korábbi években két
évre visszamenőleg számoltak be. A konkrét cselekmények megtárgyalására természetesen a
beszámoló nem terjed ki. Célja az volt, hogy a Képviselő-testület lássa a helyi közbiztonság helyzetét.
Az elkövetett bűncselekmények számában az elmúlt öt évben a legjobb eredményt érték el.
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Véleménye szerint a hasonló települések tekintetében Gyomaendrőd város jó eredményeket ért el.
Megköszönte a Képviselő-testületnek, a társszerveknek és mindenkinek a munkáját, aki a rendőrség
munkáját támogatta.
Várfi András polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést az őrnagy úrnak. Véleménye szerint a
közbiztonság elsődleges feltétele egy kiegyensúlyozott társadalom, azt követően az olyan rendőrség,
amelyik helyesen intézkedik. Kell, hogy segítse a rendőrséget a lakosság, egy jó polgárőrség, mely
létszámban is megfelelő.
Czibulka György képviselő a beszámolót szemléletesnek tartotta. Érdeklődött, hogy a korábbi
kérésének megfelelően lehet-e arra megoldást találni, hogy piaci napokon a piac főbejáratánál a
rendőrségi jelenlétet megoldanák. Továbbra sem került megoldásra, hogy az ott lakók bejáratát a
piacra látogatók szabadon hagyják. Kérte a várakozó autók kitiltását erről a területről. Elmondta még,
hogy a Pásztor János út burkolatának védelmében a hatalmas tehergépjárművek forgalmát
csökkentsék. Megjegyezte még, hogy a gátat és az amelletti utat, a város szélén az autósok és a
motorosak gyorsasági pályaként használják. Kérte a rendőrség többszöri jelenlétét itt is, hogy ez
balesetek megelőzése végett ellenőrzés alatt álljon.
Hangya Lajosné képviselőasszony a beszámolót jónak és elfogadhatónak tartotta, a Humánpolitikai
bizottsági ülésen felmerült kérdéseket feltette. A korábbi évben kapott a rendőrség két robogót
használja-e, valamint, hogy ezt a polgárőrség használhatná-e. Következő kérdésében felvetette, van-e
titoktartási kötelezettség a rendőrségnél, mivel az egész városban beszédtéma volt a homoszexuális
tanár esete, mely véleménye szerint csak a rendőrségtől kerülhetett ki, mint információ. Megjegyezte
még, hogy a kerékpárosokat gyakran igazoltatja és bünteti a rendőrség, viszont a nagy
tehergépjárművek a városban mindenhol parkolnak, kevés a szigor az esetükben. A vasútépítéshez a
szállító járművek veszélyesen nagy sebességgel közlekednek az utakon. Felvetődött az iskola részéről,
hogy jó a most működő egy iskola – egy rendőr program, de hiányolják a DADA programot. A
nemrég lezajlott gyermekvédelmi tanácskozáson elhangzottaknak megfelelően a rendőrség munkájáért
köszönetét fejezte ki.
Szabó Balázsné képviselőasszony felvetette, hogy a nyári szünet idején a gyermekek csoportokba
verődve a lakatlan, elsősorban tanyás ingatlanokat előszeretettel látogatják meg. Hozzájuk szintén
valamelyik nap négy gyermek ment a tanyára. Kérdése, hogy ilyen esetekben mi a teendő, a
rendőrséget értesíthetik-e.
Oltyán Sándor alezredes, kapitányság vezető a kérdésekre adott válaszában elmondta, nem látja
akadályát, hogy a piaci napokon fokozott rendőri jelenlét legyen, az őrsparancsnok úr a szolgálatot
ennek megfelelően fogja szervezni. A gépjármű forgalom kitiltását nem találja célszerűnek, a
kihelyezett közlekedési tábláknak és jogszabályoknak tudnak érvényt szerezni. Tehergépjárművek
ellenőrzésére országos akció indult. Kérte a képviselők segítségét kérjék a lakosság türelmét az
építkezések idejére. A sebességhatár betartásának ellenőrzésén túl nem tudnak más intézkedést tenni.
A tehergépjárművek parkolásával kapcsolatban megjegyezte, hogy a városban önkormányzati
rendeletben lehet szabályozást hozni, melyet a közterület-felügyelőkkel együtt tudnak ellenőrizni. A
szabadvizeken és azok környékén való tartózkodás szabályozása szintén megegyezés alapján indult
idén is. Probléma még nem történt, jelzés esetén a rendőrség kivonul. Sajnos az eddig felvetett
problémák minden napi ellenőrzésére a rendőrőrs egész létszáma kevés. Természetesen a
bejelentésekre a rendőrség minden esetben reagált. A robogók használatával kapcsolatban elmondta,
használatban vannak, további intézkedések esetén a Jegyző úr megkeresését kéri. A sajtó felé történő
információ kijutását bűncselekménynek tartja, amennyiben valóban a rendőrségtől származott az
információ. Az intézkedés folyamán tudomása szerint egy rendőr és hat halőr volt jelen. A
képviselőasszony kijelentését, hogy az információ tőlük ment ki merésznek gondolja, mivel kollégái el
tudják különíteni, a személyes adatot a különleges adatokkal együtt. A csellengő gyerekekkel
kapcsolatban kérte, hogy jelentsék a rendőrség felé. Úgy véli, hogy a gond ott kezdődik, hogy a
gyerekek csellengnek, a szülők felelősségére hívta fel a fokozott figyelmet. Jogszabály sértés esetén
kéri a bejelentéseket. Végül a kerékpárosok ellenőrzését a korábbi éveknek megfelelően végzik, mivel
olyan számban történnek balesetek, melyek a kerékpárosokat érintik, amelyet Dunántúlon nem is
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tudnak elképzelni. Sok a kerékpáros a városban, az ittas kerékpáros is sok. Nyilvánvalóan minden más
járművel való közlekedőt ellenőriznek.
Babos László képviselő jónak tartja, hogy információ szivárgott ki a tanárral kapcsolatban, mert nem
tudja elképzelni, hogy gyermekeit, unokáit olyan személy tanítsa, akit élete során valamilyen
deformáltság ért, akár szexuális érdeklődése, akár az alkoholhoz való viszonya által. Úgy véli az
intézmény vezetőjéhez az információnak el kell jutnia.
Dezső Zoltán lakos kérte a képviselő-testületet, hogy a kamionokra vonatkozó közlekedési, parkolási
korlátozások meghozatalával egyidejűleg a Semmelweis utca végén lévő parkolósávról tiltsák ki a
buszokat. Az ott állásukkal a kempingezőket és az ott lakókat zavarják. Az út nem a buszok
forgalmára épült. Bejelentette, bejegyzésre került a GYÜSZT Egyesület működése, kérte a képviselőtestületet a turisztikával kapcsolatos döntéseknél vegyék igénybe az egyesület munkáját.
Várfi András polgármester megköszönte a bejelentést és a hozzászólást.
Oltyán Sándor alezredes a polgárőrséggel kapcsolatban még elmondta, hogy nagy gondot nem látnak
a működésben. Minden településen más feladatok ellátásában tudnak segíteni a rendőrségi munkában.
Például éjszakai járőrözésben, rendfenntartásban. A munkájukat megköszönte, hiszen munkájukat
saját szabadidejükben végzik.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában a képviselőket felkérte a beszámoló
elfogadásáról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal a rendőrségi beszámolót 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, 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
255/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város
Közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
/Oltyán Sándor rendőrkapitány és Paraizs Tamás rendőrszázados az üléstermet elhagyta./
10. Napirendi pont
Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése
Várfi András polgármester az előterjesztés ismertetéseként elmondta, módosított anyagot kapott
minden képviselő az ülés előtt az önkormányzati belterületi utak fejlesztése DAOP-2008-3.1.1/B
kódszámú pályázati felhívással kapcsolatban. Az önkormányzat 2008 decemberében döntött a
pályázatról és be is nyújtotta azt, melyre csökkentett műszaki tartalommal támogatást nyert. A
pályázat a Sebes György utca útfelújítása, szélesítése, korszerűsítése, továbbá öt belterületi lakóút,
gyűjtőút építése volt: Bánomkerti u., Bem u., Napkeleti u., Toldi u., Újkert sor. A pályázatot elbíráló
bizottság a Bánomkert utca útépítésének elhagyásával ítélte meg a 46 714 463 Ft összegű támogatást,
melynek további feltétele, hogy a Képviselő-testületnek határozattal kell igazolnia, hogy az adott utak
gyűjtőút funkciót töltenek be, és ennek megfelelően fognak a rendezési tervben szerepelni. A
beszerzésre közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, a Képviselő-testületnek Bíráló Bizottságot kell
választania.
Hangya Lajosné képviselőasszony megkérdezte a körzetében lévő Bánomkerti utca miért maradt ki,
milyen bizottság döntött erről.
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Várfi András polgármester a képviselőasszony kérdésére válaszolva elmondta, egy Dél-alföldi
regionális pályázatról van szó, melyben szerepelt a Bánomkerti út, a kormány döntéshozói döntöttek
úgy, hogy ez az út nem maradhat a pályázatban.
Lehóczkiné Timár Irén képviselőasszony elmondta a Ridegvárosi részen szintén a legtöbb aszfalt
burkolat nélküli út található.
Várfi András polgármester kérte a képviselőket a következő napirendben tárgyaljanak az utakról.
Jelen esetben a pályázatról kell dönteni, melynél a feltételek meg voltak határozva, ennek megfelelő
utakat megjelölve. A Bánomkerti utca is meg lett jelölve, a döntéshozó ezt kihagyta a beruházásból,
mely 70 milliós beruházást jelent.
Megkérdezte a napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában
felkérte a képviselőket a módosított előterjesztésben szereplő határozati javaslatokról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen 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, 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
256/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a DAOP-2008-3.1.1/B pályázatban szereplő
utak.(Újkertsor, Bem, Napkeleti és Toldi utcák) megépítése után azok gyűjtőút funkciót
fognak betölteni. Ennek megfelelően a településrendezési tervek felülvizsgálata során
elkészülő szerkezeti tervben gyűjtőútként szerepelnek.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen 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, 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
257/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Bem, Napkeleti, Toldi és Újkertsor
útépítésére és a Sebes György utca útfelújítása tárgyban indított közbeszerzési eljárás Bíráló
Bizottságának tagjait az alábbiakban határozza meg:
Jakus Imre
Dr. Palya József
Hangya Lajosné
Rácz Imre
Szetteli György
Liszkainé Nagy Mária
Szilágyiné Bácsi Gabriella
2./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Bíráló Bizottságot az ajánlatok
értékelésére és a döntés előkészítő javaslat meghozatalára.
3./
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Döntő Bizottságot a döntés
meghozatalára, valamint utasítja a döntést követő testületi ülésen az eljárásról szóló
tájékoztatás benyújtására.
4./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás
lebonyolító közbeszerzési tanácsadó cég megbízására.
Határidő: közbeszerzési eljárás lefolytatására: 2009. augusztus 30.
Felelős: Várfi András polgármester
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen 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, 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
258/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a DAOP-2008-3.1.1/B kódszámú, Önkormányzati
tulajdonú belterületi valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése c. pályázaton
támogatással megvalósuló Sebes György utca felújítása, korszerűsítése és szélesítése, a Bem
u., a Napkeleti u., a Toldi u. és az Újkert sor útépítési beruházás forrásösszetétele az alábbiak
szerint alakul:
A beruházás elszámolható összes költsége (100 %):
Igényelhető támogatás (65 %):
Saját erő (35 %):
Forgalomba helyezés, nyilvánosság:

71 868 405 Ft
46 714 463 Ft
25 153 942 Ft
919 500 Ft

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a megvalósításhoz szükséges saját erőt, továbbá
támogatás elnyerése esetén a forgalomba helyezés és nyilvánosság költségeit, azaz összesen
26 073 442 Ft-ot a 2009. évi költségvetéséből biztosítja.
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
Beszámoló úthálózat fejlesztési koncepcióról
Várfi András polgármester felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét, az előterjesztés rövid
ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a tárgyalásra került anyag komplexen
tartalmazza, nemcsak az úthálózat fejlesztési koncepciót, hanem a kerékpárút-hálózatfejlesztést és a
parkolók helyzetét is a városban. 2003. évben készült el az úthálózat-fejlesztési koncepció, 2006-ban
ehhez a kerékpárút-hálózatfejlesztési koncepció csatlakozott, kitekintést adva a 2013. évig.
Tartalmazza a Selyem utca nyomvonalának kiegyenlítését, korrekcióját, a 46-os és dévaványai főút
találkozásánál egy körforgalmi csomópont kialakítását. A koncepció tartalmazza még a parkolóhelyek
kialakítását a Hősök útja és a Kossuth L. utcákon.
A kerékpárutaknál két pályázat került beadásra, a támogató hatóság egyik esetben sem adott
támogatást. Javasolja a képviselő-testületnek minden képviselő a saját körzetében lévő utak, utcák
helyzetét tárgyalják meg.
Czibulka György képviselő megkérdezte, mikor kezdődik meg a kátyúzás azokon az utakon,
melyeket az év eleji összeírásban leadtak a képviselők. Külön kérése volt a Vásártéri lakótelepen a
megoldás megtalálása, mivel eső esetén hétvégén nem megközelíthetőek megfelelően az épületek. A
lakótelep negyedszázados történelmében a felépítés után semmilyen felújítás, javítás nem történt.
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Izsó Csaba bizottsági elnök válaszában elmondta, a kátyúzás kivitelezésére már a Gyomaszolg Ipari
Park Kft. ügyvezetője megtette a lépéseket, megkérte adjon választ erről.
Egeresi András a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője közölte, a közelmúltban megkapták a
megrendelőt a Városüzemeltetési osztálytól, terveik szerint egy-két héten belül kerül sor a
kátyúzásokra. Bejelentette még, hogy a Fűzfás-zugi lejáró javítása elkészült.
Vaszkó Katalin lakos hozzászólásában szintén a Vásártéri lakótelepen meglévő gondokra hívta fel a
képviselők figyelmét. 1974 óta semmilyen felújítás, fejlesztés ott nem történt. A múlt hétvégi esőzés
során szárazon nem lehetett a 21. épületet megközelíteni, amelyben lakik. Az előző havi ülésen
tárgyalt illegális hulladéklerakókról szóló előterjesztésnél bemutatott képeket a televíziós közvetítés
során nem láthatták a nézők. Megjegyezte, hogy a vasút és a Vajda tó környékén ismét sok szemetet
raktak le.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólást, megjegyezte, minden lakossági vélemény
feljegyzésre és kivizsgálásra kerül. A lakosságnak lehetősége van a képviselők általi kérdések
feltevésére is, mely úton a válaszokat is megkaphatják.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban. Hozzászólás nem volt ezért a
képviselőket felkérte a napirendi pontban szereplő határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen 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, 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
259/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a település úthálózat és kerékpárút hálózat fejlesztési
koncepciójáról és a fejlesztések megvalósításáról szóló beszámolót elfogadja.
Az út-, és kerékpárúthálózat fejlesztési koncepció felülvizsgálatát a Településrendezési tervek
elfogadása után fogja elvégezni 2010-ben.
Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
12. Napirendi pont
Az éghajlatváltozás kihívásai – Városi Klíma c. Európai Mobilitás Hét, Európai Autómentes
Nap megrendezése
Várfi András polgármester felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét az előterjesztésről való
tájékoztatásra.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium által
meghirdetett Európai Mobilitási Hét és Európai Autómentes Nap 2009. szeptember 16. és 22. között
kerül megrendezésre. A városnak is lehetősége van csatlakozni a programhoz, hogy csökkenjen a por,
zaj és a szmog. Három lehetséges alternatívát ajánlanak melyhez lehet csatlakozni. A Városfenntartó
Bizottsági ülésen arról döntöttek, hogy a Hősök útja – Kossuth L. utca – Rákóczi utca területeken
sebességkorlátozást vezetnek be, valamint a Semmelweis utcán lakóövezet táblát helyeznek ki.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Elmondta, még ha csak kismértékben is de
hozzá tud járulni a város lakossága az éghajlatváltozás káros hatásának csökkentéséhez.
Kihangsúlyozta, hogy a program iskolai időben lesz, ajánlja a pedagógusoknak, hogy a gyermekeknek
hirdessék meg az akciót. Lehetősége van civil szervezeteknek is, hogy több ponton csatlakozzanak az
akcióhoz. A csatlakozásról a határozati javaslat első pontja ad tájékoztatást. További hozzászólás
hiányában felkérte a képviselőket, erről a határozati javaslati pontról szavazzanak.
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A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal a csatlakozást 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, 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
260/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete csatlakozni kíván „Az éghajlatváltozás kihívásai
Városi Klíma c. Európai Mobilitás Hét, Európai Autómentes Nap” című felhíváshoz, és
támogatja egy maradandó intézkedés megvalósítását – sebességkorlátozás bevezetése a Hősök
út, Kossuth út és a Rákóczi út közötti szakaszra, valamint a Semmelweis utcán lakóövezet
tábla kihelyezése, - melynek pénzügyi fedezetét a 2009. évi költségvetésből biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2009. június 30.
Várfi András polgármester

13. Napirendi pont
Csatlakozás a megyei szintű gáz és villamos energia közös beszerzéshez
Várfi András polgármester az előterjesztésről való tájékoztatásként elmondta, hogy elérkezett az az
idő, amikor a gázhoz, a villamos energiához is hozzá lehet jutni a szabad piacon. Ezt a város megteheti
maga is, de célszerűbb megyei összefogással ezt megvalósítani. Már több mint 40 település jelezte a
csatlakozási szándékát. Ezáltal megyei szinten zajlana a közbeszerzés, mely egy nagyobb mértékű
összegnél lényegesen nagyobb árelőnyök elérését jelentheti.
Dr. Csorba Csaba jegyző kiegészítésként elmondta, a képviselők a testületi ülést megelőzően egy
pótanyagot kaptak meg, mely szervesen kapcsolódik a beszerzési megállapodás közbeszerzési eljárás
együttes lefolytatása napirendi ponthoz. A Szindikátusi szerződés az érintett önkormányzatok energia
beszerzésre társaság létrehozását célozza meg, míg a pótlólagosan kiadott anyag egy konkrét
közbeszerzési eljárásra – a villamos energia beszerzésre – kötendő közös megállapodásról szól azon
önkormányzatoknak, amelyek a Szindikátusi szerződést megkötik. Javasolta a tisztelt Képviselőtestületnek, hogy együtt tárgyalja a két anyagot, mely esetén az első számú határozati javaslatot
egészítse ki. Felhatalmazza a polgármestert a Szindikátusi szerződés, valamint a villamos energia
együttes beszerzésére vonatkozó beszerzési megállapodás aláírására. Hozzátette még, hogy olyan
speciális szakértelmet igényel a közbeszerzési eljárás lefolytatása, mely miatt célszerűbb az
önkormányzatoknak együttes megbízást adni a közbeszerzési szakértő felé.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a
napirendi pontot érintően. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket az első határozati javaslatról
való szavazásra, a jegyző úr által elmondott kiegészítéssel módosítva.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal a kiegészített határozati 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, 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
261/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozatával csatlakozik a
megyei szintű közös gáz és villamos energia beszerzéshez és az arról szóló szindikátusi
szerződéshez és vállalja az abban foglalt kötelezettségek teljesítését.
Felhatalmazza a polgármestert a Szindikátusi Szerződés valamint a villamos energia együttes
beszerzésére vonatkozó Beszerzési Megállapodás aláírására.
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Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
Menetrend szerinti helyi járatú autóbusz menetrendje
Várfi András polgármester felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét, hogy az előterjesztésről rövid
tájékoztatást adjon.
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatásában elmondta, a Mobilbusz Közlekedési Kft. a helyi
autóbusz menetrendben változtatást kíván eszközölni. Indokolta az iskolai szünettel, a Mammut Tec
cégnél létrejött munkarend változás miatt, valamint a fürdőbe látogatók megváltozott igényeivel. Az új
menetrend javaslatot az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Lehóczkiné Timár Irén képviselőasszony megkérdezte, hogy a MÁV menetrendet figyelembe
vették-e az autóbusz menetrend módosításakor.
Liszkainé Nagy Mária Városüzemeltetési osztályvezető válaszában elmondta, a MÁV menetrendje
ebben az időszakban nem változott, ezért az azokat érintő járatokon nem változtatott a 2008. december
15-i képviselő-testület által elfogadott menetrendhez képest.
Várfi András polgármester megállapította, hogy a képviselőasszonynak a válasz megfelelő volt.
Megkérdezte van-e még kérdés, észrevétel. További hozzászólás nem volt, ezért felkérte a
képviselőket szavazzanak a határozati javaslatban foglaltakról.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal a csatlakozást 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, 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
262/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Mobilbusz Közlekedési Kft által kidolgozott
autóbusz menetrendet jóváhagyja.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
Gyomaendrőd, volt Győzelem TSZ termelési központjában, Sugár út 81. sz. előtt, Német-zugi
soron, Szabó Ervin út 11. sz. előtt közvilágítási hálózat bővítése kérelem
Várfi András polgármester felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, négy olyan közvilágítási hálózat bővítési kérelem érkezett
melyet állampolgári bejelentésre vizsgálat a városüzemeltetési osztály. A műszaki ügyintéző
megvizsgálta mind a négy helyszínt: Tanya VI. ker. (volt Győzelem TSZ központ) egyik lakóingatlana
elé kér közvilágítást – nettó 700 ezer forint költséggel – a bizottság nem támogatja a kérelmet. A 2009.
évi költségvetésben erre egy millió forint van elkülönítve. Második kérelem a Sugár út 81. sz. előtt
közvilágítást kevésnek tartja az ott lakó. A világítás sűrűségét a vizsgálat megfelelőnek tartja – 1
lámpatest felszerelése nettó 80 ezer forint – a bizottság nem támogatja a kérelmet. Harmadik kérelem a
Németzugi sor 6. sz. alatti ingatlan tulajdonosától érkezett, ahol szintén nagyobb szakaszt kellene
ellátni közvilágítással. A kiszámított költsége nettó 1,8 millió forint – a bizottság nem támogatja.
Negyedik kérelem a Szabó Ervin utca 11. sz. alatti lakos egy lámpatest elhelyezését kérte – nettó 80
ezer forint – a bizottság nem támogatja. Kérte a Képviselő-testület tagjait döntsenek mind a négy
kérelem elbírálásában.
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Hangya Lajosné képviselő asszony a Tanya VI. kerületi kérelem tárgyában elmondta, a kérelmezett
részt ismeri, ott lakik három család. A környéken egy lámpa van csak, teljes sötétség van. A Gubuznai
családnak köszönhetően van csak egy alternatív világítás. Korábbi években is kérték, de mindet
elutasították. Hozzátette, hogy három ház vezetékes vízzel sem rendelkezik. A Németzugi sori
kérelemre javasolta, hogy a következő évre tervezzék, a másik három kérelmet pedig az idei évi
költségvetési tételből valósítsák meg. Kérdezte, hogy a bizottság mire vár, miért nem javasolta egyik
kérelem elfogadását sem.
Izsó Csaba bizottsági elnök válaszában elmondta, a bizottsági ülésen kialakult egy olyan
konszenzusos vélemény, miszerint, ahol minden második oszlopon van lámpatest, ott nem indokolt
még egy elhelyezése. Amennyiben egyet támogatnak, akkor folyamatosan érkeznek hasonló kérelmek,
lavinát indítanak el. A megfelelően alátámasztott, beérkezett kérelem esetén szeretnék a keret
felhasználását megtenni.
Várfi András polgármester úgy véli nem volna szerencsés a döntés a következő félévre halasztani,
mivel a most elhangzottak alapján sok kérelem érkezhet be. A meghatározott keretet ésszerűen
használják fel. Egyetért Hangya Lajosné képviselőasszony javaslatával.
Hangya Lajosné képviselőasszony javasolta a képviselőknek nézzék meg éjszaka a környéket. A
környéken ipari terület is van, ahol szintén nem árt, ha megfelelően ki van világítva. Amennyiben
most nem kapnak támogatást, a kérelmet a továbbiakban szintén be fogják adni.
Csányi István alpolgármester támogatja Hangya Lajosné javaslatát azzal, hogy a két kérelmet (Szabó
Ervin u. és Németzugi sor) ne támogassák, mert elindul a lavina a minden oszlopra elhelyezendő
lámpatest miatt.
Illés János képviselő szintén az alpolgármester úr által elmondott javaslatot támogatja, azaz a Tanya
VI. kerületre vonatkozó közvilágítási hálózatbővítésre vonatkozó kérelmet.
Várfi András polgármester összefoglalóan elmondta, a többség az első számú kérelem támogatása
mellett döntött. További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy mind a négy kérelemről
külön-külön szavazzanak.
Először az I. határozati javaslat a) pontjáról kérte a döntés meghozatalát.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal és 2 tartózkodással, 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, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László
tartózkodom, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác tartózkodom, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
263/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közvilágítás hálózatának bővítése kapcsán a
Gyomaendrőd, volt Győzelem Tsz. termelési központjában közvilágítási lámpatest és oszlop
elhelyezését támogatja, továbbá felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, a megállapodás megkötésére.
Határidő: a felszerelésre: 2009. október 31.
Felelős:
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester a II. határozati javaslat b) pontjáról kért szavazást.
A képviselő-testület 13 igen és 1 nem szavazattal, valamint 1 tartózkodással a határozati javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi
István igen, Gellai Józsefné tartózkodom, 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 nem, Vass Ignác igen, Várfi András
igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
264/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közvilágítás hálózatának bővítése kapcsán a
Gyomaendrőd, Sugár utca 81. szám előtti közvilágítási lámpatest oszlopra történő
felszerelését nem támogatja.
Határidő:

azonnal

Várfi András polgármester a III. határozati javaslat b) pontjáról való szavazásra kérte fel a
képviselőket.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással a határozati 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, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Szabó Balázsné tartózkodom, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
265/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közvilágítás hálózatának bővítése kapcsán a
Gyomaendrőd, Német – zugi soron közvilágítási hálózat bővítését, 4 db közvilágítási
lámpatest oszlopra történő felszerelését nem támogatja.
Határidő:

azonnal

Várfi András polgármester a IV. határozati javaslat b) pontjáról való szavazásra kérte fel a
képviselőket.
13 igen, 1 nem – Szabó Balázsné, 1 tartózkodás- Gellai Józsefné
A képviselő-testület 13 igen és 1 nem szavazattal, valamint 1 tartózkodással a határozati javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi
István igen, Gellai Józsefné tartózkodom, 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 nem, Vass Ignác igen, Várfi András
igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
266/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közvilágítás hálózatának bővítése kapcsán a
Gyomaendrőd, Szabó Ervin utca 11. szám előtti közvilágítási lámpatest oszlopra történő
felszerelését nem támogatja.
Határidő:

azonnal

16. Napirendi pont
Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület székhelyhasználati hozzájárulás kérelme
Várfi András polgármester az előterjesztés ismertetéseként elmondta, a Gyomaendrőd Kultúrájáért
Egyesület képviselői azzal a kéréssel fordultak a Képviselő-testülethez, hogy járuljanak hozzá, hogy
az egyesületük székhelyeként a Katona József Művelődés Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti
Gyűjtemény kerülhessen megjelölésre. Az egyesület bejegyzés alatt van. Az egyesületet létrehozó
szarvasi személyek, akik olyan rádióadót hoznának létre, amely Gyomaendrődön sugározna műsort. A
székhely bejegyzéshez való hozzájárulást támogathatónak tartja.
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Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Hozzászólás hiányában
felkérte a képviselőket az I. sz. határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal a Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület
székhelyhasználati bejegyzéséhez hozzájárult, 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, 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
267/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Gyomaendrőd Kultúrájáért
Egyesület kérelmének helyt ad és hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület a Katona József
Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjteményt – Gyomaendrőd, Kossuth
út 9. sz. - mint önkormányzati tulajdont székhelyként jelölje meg.
Az egyesület bejegyzését követően a Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és
Helytörténeti Gyűjtemény és a Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület között megkötött
helyiség használati szabályzatot köteles a két szerződő, elfogadásra beterjeszteni,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elé.
Határidő:

azonnal

17. Napirendi pont
Hanyecz Lászlóné kérelme – ivóvíz bekötő vezeték cseréje
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, Hanyecz Lászlóné Gyomaendrőd, Álmosdomb u.
4. sz. alatti lakos kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a Gyomaendrőd, Árpád u. 7. sz. alatti
földrészleten épülő családi ház ivóvízellátásának hosszú távú zavartalan működésének biztosítása
érdekében az ivóvíz bekötővezeték cseréjéhez hozzájárulni szíveskedjen. Az ivóvízvezeték cseréjéhez
az önkormányzati hozzájárulást megadja a képviselő-testületi döntés alapján, a rekonstrukciós tervben
való szerepeltetését azonban nem látja indokoltnak.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Hozzászólás hiányában
felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselők egyhangú 15 igen szavazattal határozati javaslattal egyetértenek, 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, 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
268/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Hanyecz Lászlóné Gyomaendrőd, Árpád utca 7. sz.
alatti családi ház ivóvíz bekötő vezeték cseréjét tudomásul veszi. A 2009. évi rekonstrukciós
tervbe nem kívánja beépíteni, kivitelezésére anyagi fedezetet nem biztosít.
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek 1-5 havi finanszírozási
helyzetéről
Várfi András polgármester a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnökét kérte fel az előterjesztés
ismertetésére.
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Vass Ignác bizottsági elnöktájékoztatásul elmondta, mind a Polgármesteri Hivatal, mind az
Önkormányzat önállóan működő intézményei 1-5 havi gazdálkodási eredményei alapján elmondható,
hogy takarékosan működtek. 1,1%-os túlfinanszírozás a Rózsahegyi K. Általános Iskolában van.
Megkérdezte van-e a napirendi pontot érintő kérdés, észrevétel. hozzászólás nem volt, ezért felkérte a
képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselők egyhangú 15 igen szavazattal határozati javaslattal egyetértenek, 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, 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
269/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
Város
intézményeinek I-V. havi gazdálkodásáról készített tájékoztatót elfogadja.

Önkormányzata

Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
Az informatikai valamint működési és ügyvitel-korszerűsítési célú pályázati projektek
megvalósulásáról
Várfi András polgármester a tájékoztató ismertetésére felkérte Megyeri László aljegyzőt.
Megyeri László aljegyző röviden elmondta, egy pályázati projekt részeként a Békési Kistérségi
Társulás a településeket összekötő nagy sebességű, nagy informatikai optikai hálózatot épített ki,
melynek végződése Gyomaendrődön van. Erre a hálózatra a Polgármesteri Hivatalon kívül több
önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmény is lett kapcsolva. Hamarosan várható, egy olyan
szolgáltatás indítása, melynek révén az önkormányzati intézmények be tudnak lépni a hivatal
alkalmazási rendszereibe. Egy helyi vállalkozás az Antenna Hungáriától megrendelte az internet
szolgáltatást. Számunkra ez előnyös, mert így az endrődi településrészen is elérhető lesz az optikai
hálózat, így a Kirendeltség, a Rózsahegyi K. Általános Iskola, esetleg a Gondozási Központ is
csatlakozhat. Az ÁROP pályázat támogatási szerződését mai napon írta alá Polgármester úr. A
beszállítókkal hamarosan megkötésre kerül a szerződés, így további alkalmazások korszerűsítésére is
sor kerülhet. Lényeges, hogy a pénzügyi információs rendszer nagy kiterjedésű és jól működjön.
Várfi András polgármester a tájékoztatást megköszönte. Megkérdezte van-e az előterjesztést érintő
kérdés, észrevétel. hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslat mind a négy,
egymásnak nem ellentmondó pontról egyszerre történő szavazásra.
A képviselők egyhangú 15 igen szavazattal határozati javaslatot 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, 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
270/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
I.

II.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az informatikai valamint
működési és ügyvitel-korszerűsítési célú pályázati projektek megvalósulásáról szóló
tájékoztatót elfogadja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Antenna Hungária Zrt-vel
a menedzselt VLAN és internet szolgáltatás tárgyában kötött AH 24.841/2009
szolgáltatási szerződést, a PolarNet Kft-vel informatikai szolgáltatás tárgyában kötött PN03/2009 szerződést, illetve Professzionál Informatikai Zrt-vel a GovSys 4.0 bővített
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III.

IV.

tanúsítású ügyiratkezelő szoftver bevezetése és ASP szolgáltatás tárgyában kötött
I.671/2009 szerződést jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg az endrődi
közintézményeknek az kistérségi informatikai hálózatba kapcsolhatóságának műszaki és
költségvetési hatását. Pozitív feltételek esetén az informatikai keret terhére saját
hatáskörben döntsön ez évi bekapcsolásukról.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a folyamatban lévő fejlesztések és
tendenciákra figyelemmel az Önkormányzat 2010-2014-re szóló középtávú informatikai
koncepcióját az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójával egy időben
terjessze be.

Határidő: azonnal, illetve 2009. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
20. Napirendi pont
Beszámoló a Vállalkozásfejlesztési Alapra benyújtott pályázat elbírálásáról
Várfi András polgármester az előterjesztés ismertetésére felkérte a Pénzügyi és Gazdasági bizottság
elnökét.
Vass Ignác bizottsági elnök a napirendi pont ismertetéseként elmondta, a Képviselő-testület a
21/2009. (IV. 2.) Gye. Kt. rendelete értelmében a Vállalkozásfejlesztési Alap létrehozásáról döntött. A
támogatásra kamatmentes hitel formájában lehetett pályázni. A beérkezett pályázatokat a létrehozott
szakmai bizottság előminősítette és javaslatot tett a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság felé. A
meghirdetett határidőre egy pályázat érkezett, melyet június 8-án a Szakmai bizottság tárgyalt,
javasolja a kért támogatási összeg megítélését a pályázó Leontex Kft. részére. 6 millió forint összegű
kamatmentes hitelt 3 éves visszafizetési futamidővel a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja
elfogadásra a Képviselő-testület felé, azzal a feltétellel, hogy a felajánlott ingatlanra az Önkormányzat
a jelzálogot a 6 millió forint folyósításának fejében teljes egészében bejegyezhesse. A vállalkozásról
elmondta, a Leontex Kft. egy varrodát szeretne üzemeltetni, 12 fő részére munkahelyteremtő cégként.
Hangsúlyozta, hogy a támogatás folyósításnak feltétele a jelzálogjog bejegyzés.
Illés János képviselő hozzászólásában elmondta, úgy gondolták, hogy a nehéz gazdasági helyzetben
nem lesz jelentkező. Mivel a beadási határidő csak egy dátumot tartalmazott, javasolja egy újabb
időpont kiírását beadási határidőként.
Várfi András polgármester válaszában elmondta, a határidő kiírásáról az augusztusi képviselőtestületi ülésen előterjesztett anyag alapján dönthetnek a képviselők. Megkérdezte megfelel-e a válasz.
További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a pályázónak odaítélt támogatásról döntsenek.
A képviselő-testület tagjai 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással határozati javaslatot 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, 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
271/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Vass Ignác Pénzügyi
és Gazdasági Bizottság elnökének beszámolóját a Vállalkozásfejlesztési Alap 2009. évi első
félévi felhasználásáról.
Határidő: azonnal
21. Napirendi pont
A 15055/34 hrsz.-ú ingatlan telekhatár-rendezése
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Várfi András polgármester a napirendi pontról a következőek szerint tájékoztatta a jelenlevőket. Az
önkormányzat tulajdonában van a 15055/34 hrsz-ú, 867 m2 területű ingatlan. A hivatal adóosztálya
ellenőrzése során tapasztalta, hogy ezen a területen egy ingatlan áll. Kiderítették, hogy a Pap-zugban a
telkek egyel elcsúsztak, azaz valaki nem a megfelelő telket használta. Megoldásként a
telektulajdonosokkal egyezséget kötött, mely eredményeként rendezik a természetbeni állapotnak
megfelelően a telekhatárokat a Földhivatalnál. Az Önkormányzatnak 700 ezer forint kártalanítást
fizetnek, a határozati javaslat erről szól.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Megállapította, hogy hozzászólás a napirendhez nincs, ezért
felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület tagjai egyhangú 15 igen szavazattal a határozati javaslatot 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, 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
272/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete figyelemmel az 540/2008.(XII.18.)Gye.Kt.
határozatára elfogadja a 15055/20, :/21, :/22, :/23, :/24, :/25, :/26, :/27, :/28, :/29, :/30, :/31,
:/32, :/33 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosok ajánlatát a 15055/34 hrsz –ú ingatlan telekhatárrendezésére az alábbi módosításokkal:
1. A telekhatár-rendezéssel kapcsolatban felmerült valamennyi költséget a 15055/20, :/21,
:/22, :/23, :/24, :/25, :/26, :/27, :/28, :/29, :/30, :/31, :/32, :/33 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosok
viselik.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a telektulajdonosok ajánlatát elfogadva a telekhatárrendezési eljárás során létrejött önkormányzati tulajdonú földrészlet tulajdonjogáról a 700 eFt
kártérítési összeg megfizetésével egyidejűleg mond le.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen
határozati javaslat feltételeinek teljesülése esetén a 15055/34 hrsz –ú ingatlan telekhatárrendezésére, és kártalanítás szükséges okiratait aláírja.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
22. Napirendi pont
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása alapító okirat módosítás jóváhagyása
Várfi András polgármester elmondta, a 2005-ben létrejött az önálló jogi személyiségű, önálló
gazdálkodási jogkörrel rendelkező Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás költségvetési szerv több
önkormányzat által. Az előterjesztés a társulás alapító okiratának több pontban történő módosításáról
szól. Javasolta az előterjesztett formában való elfogadását.
Megkérdezte van-e kérdése, észrevétele a jelenlevőknek. Megállapította, hogy hozzászólás a napirendi
ponthoz nincs, ezért felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület tagjai 15 igen szavazattal egyhangúlag az alapító okirat módosítását 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, 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
273/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozatával jóváhagyja a Körösszögi Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának módosítását. A Képviselő-testület által
jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat az előterjesztés
mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
23. Napirendi pont
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási
megállapodása jóváhagyása

Rekultivációs

Önkormányzati

Társulás

Társulási

Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, Kondoros Nagyközség gesztorságával közös
célként került kitűzésre a hulladéklerakók rekultiválását. A KEOP-7.2.3.0-2007-0013 számú projekt
keretében Kondoros, Gyomaendrőd, Szarvas, Békéscsaba, Csabacsüd, Csárdaszállás, Kétsoprony,
Körösladány és Szabadkígyós települések önkormányzatai konzorciumi szerződést megkötve adták be
a pályázatot. A projekt első fordulója lezajlott, arról az előterjesztésben részletes beszámolót találnak.
A második forduló eredményességéhez a felek létre kívánnak hozni egy Önkormányzati Társulást,
melynek neve: Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás, Kondoros
Nagyközség gesztorságával.
A képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal a megállapodást jóváhagyja 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, 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
274/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozatával jóváhagyja a
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási
megállapodását. A Képviselő-testület által jóváhagyott Társulási Megállapodás a jelen
határozat 1. számú mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
1. sz. melléklet
Települési szilárd hulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok
elvégzése a továbbiakban KEOP-7.2.3.0-2007-0013 azonosítószámú projektre létrehozott
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodása
Az alábbi felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei, a Magyar Köztársaság
Alkotmánya 44/A.§ (1) bekezdés h) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében, foglaltak, valamint a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) 16-18. §-ai
alapján, a települési szilárd hulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok
elvégzése érdekében, a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet
(MeHVM rendelet) 11.§(2) bekezdés e) pontjában előírtakra figyelemmel:
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1. Kondoros Nagyközség Önkormányzata 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. sz.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
3. Szarvas Város Önkormányzata 5540 Szarvas, Szabadság u.25-27. sz.
4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.
5. Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata 5551 Csabacsüd, Szabadság út 41. sz.
6. Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi u.17. sz.
7. Kétsoprony Község Önkormányzata 5674 Kétsoprony, Dózsa u.11. sz.
8. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa út 2. sz.
9. Szabadkígyós Község Önkormányzata 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7. sz.
önkormányzatok, mint alapító tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok)
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás néven önálló jogi
személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást, továbbiakban Társulást hoznak létre és
biztosítják annak működési feltételeit.
PREAMBULUM
Alapító tagok a társulás létrehozását megelőzően a KEOP-7.2.3.0-2007-0013 számú projekt
első fordulójában konzorciumi szerződést kötöttek, amelyben rögzítették,hogy a pályázat II.
fordulóra történő beadásáig létrehozzák a jelen jogi személyiséggel rendelkező társulást.
Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok, elsősorban az Európai Unió szervei által
elfogadott vonatkozó közösségi jogszabályokat, a KEOP-7.2.3.0-2007-0013 számú projekt
megvalósításával összefüggő hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá
az Ötv., a Ttv., az államháztartásról szóló, 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) a költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.), a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény (Számv. tv.) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII. törvény továbbiakban Hgt. - és az ezen törvények végrehajtásával kapcsolatos egyéb jogszabályok,
illetve a Ptk. rendelkezéseit veszik figyelembe.
A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat
szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az
arányos teherviselés alapján hozzák létre, a tagok települési önkormányzati feladatainak
hatékonyabb, célszerűbb megoldására.
A KEOP-7.2.3.0-2007-0013 számú hulladékgazdálkodási projekt a társulást alapító
önkormányzatok együttműködésére épülő az önkormányzatok jogszabályban előírt kötelező
közfeladatai közé tartozó települési hulladékkezelési közszolgáltatásról való gondoskodási
kötelezettség teljesítéséhez szükséges környezetvédelmi előírásoknak meg nem felelő
hulladéklerakók rekultivációját és ezen munkálatok eredményességét 5 éven át tartó műszaki
ellenőrzési tevékenység és az e tevékenység keretében történő állapotfelmérő munkálatok
elvégzését valósítja meg.
I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE
A Társulás neve: Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Társulás
A Társulás rövidített neve: Körös-völgyi HRT.
Székhelye: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. sz.
Működési területe: a társult települések közigazgatási területe
A Társulás alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: A társult önkormányzatok
képviselő-testületei.
A Társulás irányító szerve: Kondoros Nagyközség Önkormányzata 5553 Kondoros, Hősök
tere 4-5. sz.
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Törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal
A Társulás létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat) megnevezése, kelte, száma:
(A Kt.2.§ (1) bekezdése szerint)
A Társulás, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének kinevezési,
megbízási, választási rendje: A költségvetési szerv vezetőjének kinevezésére vonatkozó
hatáskört, az átruházott hatáskörben a Társulási Tanács gyakorolja.
A Társulási Tanács elnökét a Társulási Tanács tagjai választják a Ttv. 12.§ szerint.
A Társulás, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv Alapító Okirata jelen
megállapodás 1. számú, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.)
kormányrendelet –továbbiakban Ámr. – 13./A.§ szerinti Szervezeti és Működési Szabályzata
jelen megállapodás 2. számú mellékletét képezi.

II. A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA
A Társulás a KEOP projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt követő 5 éves
fenntartási időszakra jött létre.

III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA
A Ttv. 16-18. §-aiban és a 2008.évi CV törvényben foglalt rendelkezések valamint Ámr. 12.§
(3) bekezdés b) pontja alapján, a Társulás jogi személyiséggel rendelkező, helyi
önkormányzati költségvetési szerv.
A Társulás az Ámr. 15. § (1) bekezdés a) pontja és a 15. § (3) bekezdése szerint az
előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező, a Kt.
18.§ (2) bekezdés és az Ámr. 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján önállóan működő
költségvetési szerv.
A Társulás szellemi, fizikai támogató, ezen belül különösen a Társulás gazdálkodási,
pénzügyi-gazdasági feladatait Kondoros Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala,
mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el, jelen társulási
megállapodással egyidejűleg kibocsátásra kerülő Alapító Okiratban foglaltakkal összhangban
illetve, az Ámr-ben, továbbá az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben – továbbiakban Áhsz. - foglaltak,
és az Ámr. 14.§ (6) bekezdés b) pontja szerinti megállapodás szerint.
A Társulás, a projekt végrehajtása során, a társult önkormányzatok, mint a KEOP projekt
közös kedvezményezettjeinek (MeHVM rendelet 11.§ (2) bek. e) pont) megbízásából, a projekt
lebonyolításáért felelős projektgazdaként jár el.
Az alapító önkormányzatok megbízásából a Társulás irányító szerve – az alapítók
képviseletében – a Kt. 5.§-a szerint kezdeményezi a Társulásnak a kincstárnál történő
nyilvántartásba vételét.
A Társulás a nyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napjával jön létre.

IV. A TÁRSULÁSRA
HATÁSKÖRÖK

ÁTRUHÁZOTT
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ÖNKORMÁNYZATI

FELADAT-

ÉS

A Társulás tagjai a Ttv. 20.§ (3) bekezdésére figyelemmel, az Ötv 9. § (3) bekezdésében,
illetve 10.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazással élve – az Ötv. 18.§ (1) bekezdése szerinti
Szervezeti és Működési Szabályzataik egyidejű módosításával -, az Ötv. 8.§-ban, illetve a Hgtben meghatározott, kötelezően ellátandó települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási
feladatok közül a Társulásra ruházzák át a Társulás célját képező projekt megvalósításával
kapcsolatos alábbi feladat- és hatásköröket:
Jelen Társulásban résztvevő önkormányzatok feladata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII.Tv. értelmében a területükön a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és
feltételekről szóló 20/2006 ( IV.5) KvVM rend. 15-17§. szerint hulladéklerakó lezárása,
utógondozás, rekultiváció.
A társult Önkormányzatok ezen feladatukat együttműködve, összehangoltan a Társulás útján
látják el oly módon, hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges anyagi eszközök megszerzésére
pályázatot nyújtanak be a Települési szilárdhulladék lerakókat érintő térségi szintű
rekultivációs programok elvégzése című KEOP.2.3.0.pályázati felhívásra.
A Társulás tagjai a Társulás, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének
kinevezési jogkörét a Társulási Tanácsra ruházzák át.

A Társulás alaptevékenysége(i):
Szakágazat száma:
390000
megnevezése:
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

Szakfeladat száma:
megnevezése:

902113
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

A Társulás az alaptevékenységén kívül, kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.
A Társulás a KEOP projekt megvalósítása során, ellátja a projektgazda feladatát.
V. A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA
A Társulás pénzeszközeit a Kondoros Nagyközség Önkormányzata által meghatározott
hitelintézetnél nyitott bankszámlán kezeli. Más hitelintézetnél bankszámlát nem nyithat.
Hitelintézet megnevezése: OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió
Bankszámlaszám: 11733003-15346676
A Társulás gazdálkodására az Áht., az Ámr., a Számv. tv., továbbá az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm.
rendelet – továbbiakban Áhsz. – előírásai alkalmazandók.

V.1. A Társulás működésének költségvetési forrása:
A Társulás tagjai a Társulás, mint költségvetési szerv működésének forrásait saját
költségvetésükből, lakosságszám-arányosan biztosítják, a gesztorként eljáró önkormányzaton
keresztül. Az éves működési célú támogatási igényről és az egyes Tagokat terhelő befizetési
kötelezettségekről a Társulási Tanács az adott költségvetési évet megelőző év december 15.
napjáig, határozattal dönt. A Társulási Tanács határozata alapján, a gesztorként eljáró
önkormányzat legkésőbb az adott költségvetési év január 10. napjáig, írásban értesíti a
Tagokat a következő évi befizetési kötelezettségeikről és azok esedékességéről.

508

V.2. A Társulás Vagyona:
1. A Társulás tagjai jelen megállapodásban foglalt feladatai megvalósítására közös
pénzügyi alapot (a továbbiakban: alap) hoznak létre.
Az alap a társulás vagyona.
A pénzügyi alapban lévő összeget a Társulási Tanács által meghatározott céltól
eltérően felhasználni nem lehet.
A pénzügyi alap forrásai, fajlagos működési hozzájárulás:
- A működési hozzájárulást a tagok évenként két részletben: első részlet tárgyév
március hó 31-ig, második részlet tárgyév szeptember hó 31-ig- fizetik be a Társulás
számlájára.
- Pályázati forrás.
2. A Társulás részére a tagok alapításkor vagyontárgyat nem adnak át.
A Társulás működéséhez szükséges pénzügyi forrást a tagok az alapítás évében 10Ft/
állandó lakos fajlagos működési hozzájárulás alapul vételével határozzák meg.
A fajlagos hozzájárulás mértékének meghatározásánál a 2007. év december hó 31-ei
állandó lakosságszám az irányadó.
A következő költségvetési években szükséges működési hozzájárulás fajlagos
mértékét, a várható működési hozzájárulás megfizetésének részletes feltételeit a
Társulási Tanács javaslatára a tag önkormányzatok képviselőtestületei határozzák
meg.
A tagokat terhelő működési hozzájárulás megfizetésének részletes feltételeiről a
Társulási Tanács dönt.
A fizetendő működési hozzájárulás esedékességéről és a fizetés módjáról a Társulási
Tanács elnöke írásban tájékoztatja a Tagokat. A működési hozzájárulás költségvetési
fedezetét a Tagok a mindenkori helyi önkormányzati költségvetési rendeletükben
biztosítják.
3. A tulajdonnal való rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja. A rendelkezési
jog gyakorlásának, átruházásának szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat
rögzíti.
4. A Társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak szaporulata a Társulás
tagjait pénzügyi hozzájárulásuk arányában illeti meg
V.3. A KEOP projekt keretében megvalósuló beruházás és annak tulajdonjoga:
A KEOP projekt keretében, Tagok az alábbi létesítmények megvalósítását tervezik:
Kondoros Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező 0237/13, 0236/13, 0239/11 helyrajzi
számú szilárd hulladéklerakó terület rekultivációja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonát képező 0130/12, 0130/15 helyrajzi számú
szilárd hulladéklerakó terület rekultivációja.
Szarvas Város Önkormányzata tulajdonát képező 3544/6, 3544/7, 3544/11, 3544/12 helyrajzi
számú található szilárd hulladéklerakó terület rekultivációja.
Csárdaszállás Község Önkormányzata tulajdonát képező 223/2 helyrajzi számú szilárd
hulladéklerakó terület rekultivációja.
Kétsoprony Község Önkormányzata tulajdonát képező 037/4 helyrajzi számú szilárd
hulladéklerakó terület rekultivációja.
Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező 0336/2 helyrajzi számú szilárd
hulladéklerakó terület rekultivációja.
Békéscsaba Megyei Jogú Város tulajdonát képező 0164 helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó
terület rekultivációja.
Körösladány Város Önkormányzatának tulajdonát képező 0958/9 helyrajzi számú szilárd
hulladéklerakó terület rekultivációja.
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Szabadkígyós Község Önkormányzatának tulajdonát képező 084/1 helyrajzi számú szilárd
hulladéklerakó terület rekultivációja.
Tagok vállalják, hogy a projekt megvalósítása érdekében biztosítják a KEOP-7.2.3.0-20070013 számú projekttel érintett ingatlanok tulajdonjogának, használati jogának a projekt
céljainak megfelelő rendezettségét.
A Társulás a Támogatási szerződés teljesítése során a településeken megvalósult vagyont a
vagyon aktiválásakor, vagy üzembe helyezésekor minden további ellenszolgáltatás nélkül az
érintett települési önkormányzat részére tulajdonba adja.
A Társulás tagjai vállalják, hogy a Projekt eredményének közös fenntartásáról gondoskodnak.
A KEOP projekt során a felsorolásban szereplő rekultivált ingatlanok értékesítésére nem kerül
sor.
V.4. A KEOP projekt megvalósításának forrásai:
V.4.1. A beruházás finanszírozása
A társulás tagjai aláírásukkal elfogadják, hogy a pályázat 1. és 2. fordulójában a
rekultivációs munkák településekre vetített, becsült beruházás költségei a
következők:
Település

1. Kondoros
(Gesztor)
2.
Gyomaendrőd
3. Szarvas
4. Békéscsaba
5. Kétsoprony
6.
Szabadkígyós
7.
Csárdaszállás
8. Csabacsüd
9.
Körösladány
Összesen

1.
forduló
ban
becsült
előkészí
tési
költsége
k (Ft)
10 080
000
14 400
000
14 400
000
40 680
000
2 016
000
1 944
000
1 440
000
4 320
000
3 600
000
92 880
000

Tagonként az elkülönített alszámla száma:
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1.
forduló
ban
biztosít
andó
saját
forrás
mérték
e (Ft)
1 512
000
2 160
000
2 160
000
6 102
000
302
000
292
000
216
000
648
000
540
000
13 932
000

Beruházás
nettó
költsége
(Ft)

140 000 000
200 000 000
200 000 000
565 000 000
28 000 000
27 000 000
20 000 000
60 000 000
50 000 000
1 290 000
000

Beruházás
áfával
növelt
költsége
(Ft)

168 000
000
240 000
000
240 000
000
678 000
000
33 600
000
32 400
000
24 000
000
72 000
000
60 000
000
1 548 000
000

Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházások ütemében szükséges költségek
forrását a Társulás rendelkezésére bocsátják. Amennyiben a tag önkormányzatok a Társulási
Tanács elnökének írásbeli értesítésében foglalt határidőre az esedékes szükséges költség
rendelkezésre bocsátását elmulasztják, a Társulás székhelye szerinti önkormányzat a tag
önkormányzat költségvetési elszámolási számlája ellen azonnali beszedési megbízás
benyújtására jogosult. A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben
bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek a Társulás székhelye szerinti Önkormányzat
megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására
jogosultat azzal, hogy tagok a szükséges költség teljes összegének megfizetéséig, a
felhatalmazást nem vonhatja vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát, a tagok
kötelesek a Társulásnak átadni.
Felek megállapodnak abban, hogy ha a Székhely Önkormányzat nem tesz eleget a Társulás
felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat
kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely
önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást (inkasszót) nyújtson be.
Tagok tudomásul veszik, amennyiben valamely önkormányzat a jelenlegi megállapodásban
vállalt fizetési kötelezettségeit határidőben és felhívásra nem teljesíti, az esetben a kötelezett
késedelembe esnek. A fizetésre kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdve a Ptk.
megfelelő rendelkezései szerint köteles a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot
fizetni. A kamatfizetési kötelezettség beáll akkor is, ha a kötelezett késedelmét kimenti.

VI. ÜZEMELTETÉS
Tagok kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy a mindenkori vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően kiválasztott üzemeltető útján gondoskodnak a Felügyelőség által
előírt a hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására vonatkozó környezetvédelmi
követelmények betartásáról.
Az utógondozási időszakban a rekultivált hulladéklerakó karbantartásáért, megfigyeléséért és
ellenőrzéséért a mindenkori üzemeltető felelős a 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet 3. számú
mellékletében foglaltak figyelembevételével. Az üzemeltető köteles az utógondozás
időszakában észlelt környezetszennyezésről a Felügyelőséget –az észleléstől számított 8 napon
belül – értesíteni.
VII. ELŐZETES MEGÁLLAPODÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK, A TÁRSULÁS ÉS
TAGJAI FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI
Jelen társulási megállapodás aláírásával a tagok, mint önkormányzatok kötelezettséget
vállalnak arra, hogy közös környezeti és gazdasági érdekeiknek megfelelően, ezen
megállapodás kereti között az alábbiak szerint működnek együtt:
VII.1. Tagok kötelezettséget vállalnak a jelen megállapodás betartására, különös tekintettel
a jelen megállapodás IV-VI. fejezeteiben rögzített , Tagokat terhelő kötelezettségek
teljesítésére.
VII.2. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében
kölcsönösen együttműködnek egymással.
VII.3. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett térség környezetvédelmi
érdekeit, egységes fejlődését szem előtt tartva, a szerződésben foglalt elveket betartják, a
továbbiakban annak érvényesülését nem akadályozzák, a rendszer működését aktív
tevékenységgel szolgálják, közreműködnek a megvalósításban. Tagok továbbá
megállapodnak abban, hogy kizárólag a projekt alapdokumentumaival összhangban
lehetséges a rendszerhez történő csatlakozás.
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VII.4. Tagok megismerik, átgondolják és értékelik a térségi hulladékgazdálkodási rendszer
szerepét, a szerződésben megfogalmazott jogokat és kötelezettségeket, elfogadják a
kialakított felelősségi rendszert.
VII.5. Tagok tudomásul veszik, hogy a társulási megállapodás felmondására csak a jelen
megállapodás XII. fejezetében meghatározottak szerint van lehetőség. Tagok elfogadják,
hogy esetleges felmondásuk a társulás számára jelentős hátránnyal is járhat, melyért teljes
felelősséggel tartoznak, és az általános jogelveknek megfelelően, teljes körűen jótállni
kötelesek.
VII.6. Tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a projekt végrehajtása során a magyarországi
hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint a vonatkozó EU előírások szerint járnak el,
így különösen figyelemmel lesznek a közbeszerzési törvény, a koncessziós törvény, a Hgt.
és a hatósági árszabályozás rendelkezéseire.
VII.7. A társult önkormányzatok átvállalják a fejlesztés közös megvalósításából, kiváló
önkormányzat(ok) szükséges költség részének finanszírozását azzal, hogy a kiváló
önkormányzattal szemben fenntartják a kiválással általa okozott károkért való kártérítési
igényüket.
VII.8. Ezen szerződés elfogadása és aláírása a tagok részéről egyben kötelezettségvállaló
elfogadó nyilatkozat is. A társuló önkormányzatok tudomásul veszik, hogy jelen
megállapodásban foglalt kötelezettségeik teljesítéséért, a támogatást folyósító szervezetek
felé, egyetemleges és korlátlan felelősséggel tartoznak.
VII.9. Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen szerződés
elveit és az itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik: a saját hatáskörben
történő jogszabályalkotás, helyi rendezési tervek, szolgalmi jogok, belterületbe vonás,
telekhatár módosítás, továbbá minden olyan feladat, mely nélkülözhetetlen a projekt
végrehajtásához.
VII.10. A Tagok kötelezettséget vállalnak a projekt megvalósításához szükséges adatok
szolgáltatására, továbbá a már meglévő üzemeltetési és közszolgáltatási szerződéseik
rendelkezésre bocsátására. E körben a Tagok nem hivatkozhatnak településük érdekeire,
mint „üzleti titokra”.
VII.11. A Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt
megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azokat üzleti titokként kötelesek
kezelni.
VII.12. A Tagok vállalják, hogy az alábbi feladatok előkészítésében, illetve a szükséges
döntések meghozatalában a Társulással és a projekt megvalósítását munkafeladatként
végző Projektirodával együttműködnek:
VII.12.1. Szervezeti, gazdasági területen:
 Amennyiben az szükséges, együttműködési megállapodások megkötése az érintett
települések között;
 A projekt kidolgozásáért felelős szervezet részére megbízás adása;
 A működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
 Nemzetközi támogatás pályázati feltételeinek biztosítása;
 A projekt teljes körű lebonyolítása, ideértve a beruházások teljes pénzügyi, a
számviteli és adóügyi elszámolását és a tagokkal való belső elszámolást is;
 Lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás (PR) dokumentálása;
 Pályázati részvételek szervezése, koordinálása;
 Tervezési, szolgáltatási feladatok pályáztatásának kidolgozása;
 Beszerzési feladatok (gépek, eszközök) pályáztatásának kidolgozása;
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Építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
A projekt végrehajtáshoz szükséges szerződéseket, megállapodások előkészítése, adott
esetben megkötése.

VII.12.2. Műszaki területen:
- A környezetvédelmi előírásoknak meg nem felelő hulladéklerakók rekultivációja
A fent meghatározott feladatainak ellátása során a Társulás köteles féléves – ezen belül
negyedéves bontású – munka és pénzügyi ütemtervet készíteni. Ezt a Társulási Tanács
félévente jóváhagyja. A Társulás ezen ütemterv szerint köteles eljárni. A feladatellátásról a
munkaszervezet köteles a Társulási Tanácsnak negyedévente írásban beszámolni.

VIII. BELSŐ SZERVEZETI RENDSZER
Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti rendszerben
állapodnak meg:
Szervezeti rendszer:
1. Társulási Tanács
2. Társulási Tanács Elnöke,
3. Felügyelő Bizottság
4. Projekt Menedzsment Szervezet (Projektiroda)
Tagok elfogadják, hogy a KEOP-7.2.3.0-2007-0013 számú projekt támogatási kérelmezési
eljárásért, valamint a projekt végrehajtásáért felelős szervezetként, azaz projektgazdaként a
Társulás jár el.
A Projektgazda tudomásul veszi, hogy valamennyi – a pályázati projekt elnyerése, illetve
megvalósítása szempontjából érdeminek minősíthető, illetve a tagok által megjelölt –
kérdésben a mindenkor hatályos közösségi és hazai jogszabályokban, a Támogatási
Szerződésben és a jelen megállapodásban foglaltak szerint köteles eljárni és a megtett
lépésekről utólag a Társulási Tagoknak, és a Felügyelő Bizottságnak beszámolni köteles.
Azon jognyilatkozatokat, amelyeknek következtében a Társulás tagjai számára a Támogatási
Szerződéstől eltérő kötelezettségek keletkeznek, csak a Társulási Tanács előzetes
egyetértésével teheti meg. Ez esetben a Társulási Tanács tagjai kötelezettséget vállalnak, hogy
a vonzáskörzetükhöz tartozó önkormányzatokat a döntésről tájékoztatják.

Társulás

Projektgazda

Társulási Tanács
(döntéshozó szerv)

Felügyelő Bizottság
(belső ellenőrző szerv)

Projektiroda
(projektmenedzsment)

VIII.1. Társulási Tanács
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A Ttv. 11. §-a alapján a Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult Tagok
polgármestereinek összességéből áll.
A társult önkormányzat szavazati arányát a Tanácsban a beruházáshoz történt hozzájárulás
arányában állapítják meg azzal, hogy a Ttv. 10. § (3) bekezdése értelmében egyik Tag sem
rendelkezhet a szavazatok több mint 50 %-ával.
A Társulási Tanács dönt a jelen Társulási Megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai
által átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját feladat- és
hatáskörben.
VIII.1.1. A Társulási Tanács feladat- és hatásköre:
a. a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének a megválasztása, visszahívása,
b. a Társulás, mint költségvetési szerv vezetőjének kinevezése,
c. a működési hozzájárulás mértékének megállapítása,
d. Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,
e. a hatáskörbe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint
szakértői vélemények figyelembe vételével,
f. Tag kizárásának elhatározása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban
résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott
döntése szükséges,
g. jelen társulási megállapodás módosítása, mely határozat hatálybalépéséhez a
Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével
hozott döntése szükségeltetik,
h. Társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat a Társulásban résztvevő
képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntésével lép
hatályba,
i. Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása. A költségvetés első
félévi, háromnegyedévi és éves végrehajtásáról szóló beszámoló; éves
mérlegének elfogadása,
j. az érintett tárcákkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal a támogatási
szerződések megkötése,
k. a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok
meghatározása,
l. a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának
elemzése és értékelése,
m. a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg
állásfoglalás a kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák
körében,
n. a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása,
o. a Támogatási Szerződés elfogadása, annak módosítása,
p. A jelen megállapodás IV. fejezetében meghatározott, átruházott önkormányzati
feladatokkal kapcsolatos illetve az átruházott hatáskörbe tartozó döntések
meghozatala.

VIII.1.2. A Társulási Tanács működése:
A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek
mindegyike jóváhagyta a társulási megállapodást, megválasztotta képviselőjét, és a társulási
tanács alakuló ülése kimondta megalakulását.
A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze kell
hívni. A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács hatáskörébe tartozó kérdésekben kell
dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza, illetve ha a
törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva azt az illetékes Közigazgatási Hivatal
kezdeményezi.
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A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend
összeállításában a Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van.
A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze írásban, az ülés
napját megelőzően legalább 15 nappal korábban. Sürgős esetben ennél rövidebb idő is
lehetséges, de csak a tagok megfelelő értesítése mellett.
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a Tanács tagjainak több mint fele jelen
van, és a jelenlévő tagok a szavazatok több mint 66 %-val rendelkeznek.
Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon túli, de 30 napon belüli
időpontra kell az újabb ülést összehívni.
A Társulás Tagja eseti jelleggel egy alkalomra szólóan közokiratban vagy teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást adhat az általa delegált képviselő helyettesítésére,
mely meghatalmazás hatálya a határozatképtelenség miatt megismételt ülésre is kiterjed.
A Társulási tanács ülésére bármely tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb személyek
meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz
hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek.
Az ülésen a határozati javaslatról nyílt szavazással, a szavazati arányok megállapításával
döntenek.
A Tanács határozatait az Ötv. 15. §-ában meghatározott szabályok szerint hozza.
A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek. A Társulási
Tanács tagjai a Társulási Tanácsban hozott döntésekről kötelesek 30 napon belül írásban
(elektronikus, vagy postai úton) tájékoztatni az őket delegáló önkormányzatokat.
A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az
ülésen résztvevő képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás
lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvre a
képviselő-testületek üléséről szóló jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel,
hogy a jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke és a Tanács által felhatalmazott személy írja
alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül az elnök megküldi a társulás székhelye
szerinti Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalnak.
VIII.1.3. A Társulási Tanács elnöke
A Társulási Tanács Elnökét és 2 elnökhelyettesét a Társulási Tanács tagjai sorából az alakuló
ülésen, 2/3-os többségi szavazással választja meg határozott időre.
Az elnök, az elnök-helyettesek megbízatása önkormányzati képviselői tisztségük betöltéséig
áll fenn.
Az Ötv. 33/A. § (1) bekezdés l) pontjában foglalt összeférhetetlenségi szabályra figyelemmel,
Polgármester a Társulás, mint költségvetési szerv vezetője nem lehet.
A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében
a. képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más
hatóságok előtt,
b. intézkedik a Társulás kincstárnál vezetett nyilvántartásában szereplő adatok
változásának nyilvántartásba vétele iránt, az alapító okirat módosítását követő 15
napon belül,
c. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
d. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének,
éves beszámolójának elkészítéséről,
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e. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi,
f. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás
működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról,
g. ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a Társulási
Tanács számára előírt,
h. a Támogatási Szerződést és az egyéb szerződéseket, valamint azok módosításait a
Tagok nevében aláírja,
i. bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a
hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban
közreműködő bármely érdekeltet,
j. képviseli a Társulást a közbeszerzési eljárás folyamatában a KSz és a Közbeszerzések
Tanácsa felé. Aláírja a megvalósításra vonatkozó KEOP-2.3.0 számú projekt
keretében a közbeszerzési pályázatokon nyertes cégekkel kötendő szerződéseket.
Az elnök Társulással összefüggő feladatai megvalósításához –a közbeszerzési szabályok
betartása mellett – jogosult szakértők igénybevételére, valamint segítő munkaszervezet
igénybevételére a Társulás költségén. Az elnök tevékenységét segítő munkaszervezet azonos a
Projektirodával.
A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének
megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok
szerint felel.
Az elnöki megbízatás megszűnik:
- önkormányzati képviselői tisztségének megszűnésével,
- az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással,
- a Társulási Tanács által történő visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással.
Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával
járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a Társulási Tanács
ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából. Az elnök lemondásával az
elnökhelyettesi megbízatás nem szűnik meg.
A Társulás elnökhelyettesének megbízatási időtartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések
irányadóak.
A Társulás elnökhelyettese az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén – a
Társulási Tanács által meghatározott helyettesítési rendben – teljes jogkörrel helyettesíti a IX.
fejezetben foglaltak szerint.
VIII.2. Projektiroda
A Társulási Tanács a KEOP-7.2.3.0-2007-0013 azonosító számú projekt megvalósításához
szükséges operatív feladatok ellátása céljából projektmenedzsment szervezetet, azaz
Projektirodát köteles működtetni. A Projektiroda összetételére és működésére a KEOP projekt
részletes megvalósíthatósági tanulmányához közzétett útmutatóban leírtakat kell alkalmazni.
A Projektiroda vezetőjét, műszaki- beruházási vezetőjét, valamint pénzügyi-gazdasági
vezetőjét a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével lebonyolított
kiválasztási eljárást követően a Társulási Tanács elnöke bízza meg. A Projektiroda
vezetőjének megbízása nem terjedhet túl a Társulás feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeken.
A Projektiroda jogi személyiséggel nem rendelkezik. Munkáját a KEOP-7.2.3.0-2007-0013
azonosító számú előkészítési projekthez kapcsolódó, de már a megvalósításra vonatkozó
projekt befejezéséig végzi.
A Projektiroda működésének, és minden egyéb más, a KEOP-7.2.3.0-2007-0013 számú
projekthez kapcsolódó munkaszervezési feladatok fedezetéül kizárólag a Tagok által az un.
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Előkészítési költség címén, beruházási célú pénzeszközátadás formájában realizált; befizetett
összeg és annak bármilyen jellegű hozadékai, illetve ezen összegeken túlmenően e célra
különböző pályázati alapokon nyert és egyéb más pénzeszköz szolgál.
A Projektiroda éves feladattervét és az éves működésének költségeit is tartalmazó
költségvetését, költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót – a könyvvizsgáló és a
felügyelő bizottság előzetes véleményével ellátva – a Társulási Tanács hagyja jóvá.
A Projektiroda működését a Társulási Tanács és a Felügyelő Bizottság jogosult ellenőrizni.
A Társulás biztosítja a projekt keretében született összes dokumentum megőrzését a projekt
lezárását követő 10 évig.
A Projektiroda vezetője felelős a projekt végrehajtásáért, előrehaladásáért. Aláírásai,
kötelezettségvállalási jogköre nem terjedhet túl a megbízásában megadott kereteken.

VIII.3. Felügyelő Bizottság
A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács első ülésén a Társulás működésének
és gazdálkodásának ellenőrző-felügyelő szervként 3 főből álló Felügyelő Bizottságot hoznak
létre.
A Felügyelő Bizottság elnöke: Szarvas Város Önkormányzatának delegáltja
A Felügyelő Bizottság tagjai: Csárdaszállás Község Önkormányzatának delegáltja
Körösladány Város Önkormányzatának delegáltja

A delegáló önkormányzatok a felügyelő bizottság tagjainak személyét, vagy a személyükben
bekövetkező változást kötelesek a Társulási Tanács részére írásban bejelenteni.
A felügyelő bizottság elnökét tartós akadályoztatása esetén – a felügyelő bizottság részletes
ügyrendjében foglaltak szerint – Körösladány Város Önkormányzatának delegáltja
helyettesíti.
A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
A felügyelő bizottság kiemelt feladata a beruházás működési, pénzügyi ellenőrzése.
A felügyelő bizottság évente legalább két alkalommal, de szükség szerint többször is ülésezik.
A felügyelő bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 15 nappal megelőzően írásban
hívja össze.
A felügyelő bizottság ülését a bizottság bármely két tagja írásban összehívhatja az ok és a cél
egyidejű megjelölésével, ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 15 napon
belül nem teljesíti.
Az ülés összehívására vonatkozó határidőtől rendkívül indokolt, halaszthatatlan esetekben a
felügyelő bizottság saját ügyrendjében szereplő feltételek mellett el lehet térni. Ez esetben az
ülés telefonon, illetve egyéb más úton (e-mail, stb.) történő összehívása is megengedhető.
A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok 2/3-a jelen van.
Határozatképtelenség esetén 15 napon belül újabb ülést kell összehívni. A megismételt ülés a
megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
A felügyelő bizottság a döntéseit egyszerű többséggel hozza meg.
A felügyelő bizottságot félévente tájékoztatni kell a projekt állásáról. A tájékoztatást a
Projektiroda köteles megtenni minden félévet követő 15. napig.
A felügyelő bizottság jogszabályba, a jelen szerződésbe ütköző, vagy a konzorcium érdekeit
sértő intézkedés, mulasztás tapasztalása esetén észrevételt tehet, illetve jelzéssel élhet.
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A felügyelő bizottság feladat és hatásköre:
 a Projektiroda munkájának ellenőrzése,
 az ütemezett kivitelezés és pénzfelhasználás ellenőrzése,
 a tagok elé terjesztendő jelentések, beszámolók vizsgálata, a vizsgálat eredményéről
beszámoló készítése,
 a tagok tájékoztatásának vizsgálata,
 a projekt bármely résztvevőjétől felvilágosítás, tájékoztatás kérése,
 a Társulási Tanács felhatalmazása alapján dönt a Projektiroda költség- és munkatervében
nem szereplő váratlan, előre nem látható kiadások pénzügyi fedezetének engedélyezése
tekintetében.
A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az ülés elnöke, valamint a
jegyzőkönyvvezető ír alá.
A felügyelő bizottság részletes ügyrendjét maga határozza meg.
A felügyelő bizottsági tagok megbízatása visszavonásig tart.
IX. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE
A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános
képviseleti jogkörrel felruházva – a VIII.1.3. foglaltak szerint – az elnök képviseli. Az elnök
akadályoztatása esetén a Társulás képviseletére a Társulási Tanács által meghatározott
helyettesítési rend szerint elnökhelyettes jogosult.
A Társulást az elnök önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel
vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét
önállóan írja alá.
Az eredeti iratról, okiratról készült tömegesen jelentkező másolatok hitelesítése oly módon
történik, hogy 5 példány jegyzése e fejezet 2. bekezdésben foglaltak szerint, míg további
példányai vonatkozásában; a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási
név alatt az elnök teljes nevét aláírás-bélyegzővel írja alá, majd a másolati példányú iratot,
okiratot az aláírás-bélyegző mellett a társulás pecsétjével kell ellátni.
Az e bekezdés szerinti aláírás-bélyegzővel történő hitelesítés részletes eljárási rendjét és az
aláírás-bélyegző használatának szabályait az önkormányzati társulás Szervezeti- és Működési
Szabályzata tartalmazza.
A Társulás, mint költségvetési szerv gazdálkodásával, működésével kapcsolatos jogok és
kötelezettségek a Társulás, mint költségvetési szerv vezetőjét az Áht. és az Ámr. szabályai
szerint illetik, illetve terhelik.

X. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSI RENDJE, IRÁNYÍTÓI JOGOK GYAKORLÁSA
Tagok jelen társulási megállapodással az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.
(XII. 30.) kormányrendelet 13. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a Társulás irányító
szervének Kondoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületét jelölik ki.
Az irányító szerv köteles az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, valamint
az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben foglalt
kötelezettségének eleget tenni.
A társulás tagjai a társulás működését – a társulási megállapodásban meghatározottak szerint –
célszerűségi és gazdasági szempontból jogosultak ellenőrizni.
A polgármester vagy – felkérésre – az általa kijelölt személy évente legalább egyszer a
képviselő-testületének beszámol a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási
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cél megvalósulásáról. A társulási tanács tagjai képviselő-testületeiknek beszámolnak a
társulási tanácsban végzett tevékenységükről.
A társulás tagja az általa választott képviselőt visszahívhatja.
XI. A TÁRSULÁSBAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLY ALKALMAZÁSÁNAK
FELTÉTELEI
A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a helyi önkormányzatok képviselőtestületei által fenntartott szolgáltató
feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményekről szóló 77/1993. (V. 12.)
kormányrendeletben foglaltak az irányadók.
A Társulás alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulás elnöke jogosult.
XII. TAGSÁGI JOGVISZONY
Tagok ezen társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállalnak arra
vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással, illetve kizárással összefüggő felelősségi
szabályokat.
XII.1. A szerződés felmondása
Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, a tagok a beruházás
megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított felmondási jogukkal
csak tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal, a törvényességi felügyeletet
ellátó szervvel és a KEOP Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően élnek.
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés aláírását követő három évig, és
amennyiben a KEOP projekt beruházási szakasza jelen szerződés aláírását követő három éven
belül megkezdődik, a fenntartási időszak lezárásáig a társulási jogviszonyt nem mondják fel.
Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított három éven belül nem kezdődik
meg, úgy a tagok a három éves határidő letelte után, ezen okból is élhetnek felmondási
jogukkal.
A Ttv. 4. § (2) bekezdése alapján a felmondásról szóló minősített többséggel hozott döntést a
képviselő-testület legalább három hónappal korábban köteles meghozni és a Társulás tagjaival
közölni. Felmondó Tag a felmondásról szóló döntése meghozatalakor köteles figyelembe
venni a támogatási szerződésben foglaltakat.
A társulási jogviszony év közbeni felmondásához a Társulásban részt vevő képviselőtestületek mindegyikének minősített többséggel hozott határozata szükséges. Tagok a
beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy év közbeni felmondási jogukkal
csak kivételesen, tényleges és alapos indok alapján, a Társulási Tanáccsal, a törvényességi
ellenőrzést ellátó szervvel és a KEOP Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően
élnek. A felmondást elhatározó döntés meghozatalára, és a tagokkal való közlésére a fenti
szabályok az irányadók.
Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló tag által befizetendő önrész teljes összege
a Társulás velük szembeni jogszerű követelése, melyet a Társulás minden esetben
érvényesíteni fog.
Felmondó tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa fizetett un.
……% előkészítési költséget, valamint a …….. % önrészt nem követelheti vissza a
Társulástól.
A felmondó tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint
felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. Ezen kártérítési
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felelősséget Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással összefüggő kárra
vonatkoztatják.
Tag általi felmondás esetén a Társulás köteles a taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás
arányának megfelelően, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelő
kötelezettségeket is.
A Társulás megállapodásának felmondása esetén a Társulás tagja által a Társulásba bevitt
vagyonnal el kell számolni. A KEOP projekt keretében megvalósult vagyontárgy társulás tagja
részére történő kiadását négy évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása
veszélyeztetné a Társulás kötelező feladatának ellátását. Ebben az esetben a Társulás kivált
tagját - a Társulással kötött szerződés alapján - használati díj illeti meg.
XII.2 Tagi kizárás
Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve
elmulasztja, az elnök köteles a tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő kitűzésével felhívni a
teljesítésre.
Ha a tag ezen felhívás ellenére – a közölt határidőn belül – sem tesz eleget a jelen
megállapodásban rögzített kötelezettségeinek, a tagok több mint fele minősített többséggel
hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárható a Társulásból.
Különösen ilyen kötelezettségszegésnek minősül a működési hozzájárulás megfizetésének
elmulasztása.
A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi felmondás jogkövetkezményeivel, azaz ebben
az esetben sem mentesül a tag a kártérítési és egyéb kötelezettsége alól.
XIII. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE
A jelen megállapodás hatálya a jelen megállapodás IV. fejeztében meghatározott, a társulásra
átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörökre terjed ki.
Jelen megállapodás a mind Tag által történő aláírásának napján, ha ez nem egy időben
történik, a legkésőbbi aláírás napján lép hatályba.
A Társulás megszűnik, a társulásra
rendelkezésekben foglaltak szerint.

vonatkozó

mindenkori

hatályos

jogszabályi

A Társulás megszűnése esetén a tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással
elszámolni kötelesek.
A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a
Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.
A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a tagok a vagyoni hozzájárulásuk
arányában tartoznak felelősséggel.
A Társulás megszüntetéséről a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. Törvény -13:§-ának megfelelően, a tag önkormányzatok határozatban
rendelkeznek.
XIV. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA
Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve a civil
szervezetek bevonásával a teljes körű lakossági tájékoztatásra. Ezen tájékoztatás keretében a
kötelmi jogi jellegen túlmenően, fel kell hívniuk a lakosság figyelmét a környezetvédelmi
feladatokra, a jogszabályi előírásokra, valamint információt kell szolgáltatniuk a szerződés
céljául szolgáló beruházás előnyeiről.
Tagok a teljes pályázati és beruházási időszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos
tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában, amely alkalmas arra,
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hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pl. települési lakossági fórumok
szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybevétele, helyi kiadvány megjelentetése).
Fentiek mellett a tagok által jelen Társulási megállapodás keretében kiépítésre kerülő
szervezeti rendszernek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok
elősegítése, szervezése. A Társulás nemcsak az írott és elektronikus média tájékoztatására
kötelezett, hanem arra is, hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi információ a tagokhoz,
illetve azok hivatali szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson.
A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamint a
civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal működése
biztonságának megőrzésére is.
XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen társulási megállapodás alapján az egyes tagok jogosultak – külön megállapodás alapján –
más, gazdaságilag nehéz helyzetben lévő tag helyett és nevében pénzügyi teljesítést
eszközölni, utólagos elszámolás mellett. Ez a pénzügyi átvállalás nem érinti a tagok jelen
megállapodásban rögzített jogait és kötelezettségeit. A Társulási Tanács ülésén kétharmados
szavazattöbbséggel dönt az egyes tagokat terhelő működési hozzájárulás mértékéről. A tanács
határozathozataláig, jelen szerződés aláírásával tagok kötelezettséget vállalnak ennek
fedezetére.
Tagok kijelentik, tudomással bírnak arról, hogy a KEOP projekthez igényelhető támogatás
csak a támogatási kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett beruházáshoz igényelhető.
Egyúttal nyilatkoznak, hogy az V. fejezetben részletezett beruházási munkálatok a támogatási
kérelem benyújtásának időpontjáig még nem kezdődtek meg.
Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek változása
esetén, 60 napon belül meg kell jelölniük az új képviselőket.
Tagok rögzítik, amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése jogszabály vagy egyéb, a
feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi – fentiekkel nem érintett –
része teljes hatályban fennmarad.
Jelen társulási megállapodás kizárólag a mellékleteivel együtt érvényes.
A tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik
meg rendezni, ennek sikertelensége esetén a Békés Megyei Bíróság döntésének vetik alá
magukat.
Ezen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a KEOP projekt
megvalósításával összefüggő hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá
az Ötv., a Ttv., az államháztartásról szóló, 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) a költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.), a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény (Számv. tv.) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII. törvény továbbiakban Hgt. - és az ezen törvények végrehajtásával kapcsolatos egyéb jogszabályok,
illetve a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
A fentiek szerint ezen szerződést mellékletét képező aláírási íven – a tagok eredeti példányban
jóváhagyólag aláírták.
Kelt:
Mellékletek: (Mellékletek felsorolása)

………………………………………………
Dankó Béla
Zsindely Ferencné
polgármester
jegyző
Kondoros Nagyközség Önkormányzata

………………………………………………
Várfi András
Dr. Csorba Csaba
polgármester
jegyző
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
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………………………………………………
Babák Mihály
Dr. Melis János
polgármester
jegyző
Szarvas Város Önkormányzata

………………………………………………
Vantara Gyula
Dr. Szervencsák Szilvia
polgármester
jegyző
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

………………………………………………
Frankó János
Kasikné Csík Zsuzsanna
polgármester
jegyző
Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata

………………………………………………
Petneházi Bálintné
Frey Mihály
polgármester
jegyző
Csárdaszállás Község Önkormányzata

………………………………………………
Völgyi Sándor
Surinné Szász Margit
polgármester
jegyző
Kétsoprony Község Önkormányzata

………………………………………………
Dr. Pelcsinszki Boleszláv
Ilyés Lajos
polgármester
jegyző
Körösladány Város Önkormányzata

………………………………………………
Balogh József
Domokos Ferencné
polgármester
jegyző
Szabadkígyós Község Önkormányzata

24. Napirendi pont
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. alapító okirat módosítása
Várfi András polgármester elmondta tájékoztatásul, hogy a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
ügyvezetőjének személyében változás állt be, melynek következtében az alapító okiratot is módosítani
kell.
Szabó Balázsné képviselő asszony megkérdezte hozzászólásában, hogy a naptári nap szerinti
meghatározásnak van-e jelentősége, vagy az öt évnek, mivel véleménye szerint így egy nappal
kevesebb a megbízás ideje.
Várfi András polgármester válaszában elmondta, hogy a 2009. június 1. napjától 2014. május 31.
napjáig történő megbízás időtartama pontosan öt évnek felel meg.
Megkérdezte van-e további kérdés, észrevétel a jelenlevők közül valakinek. Hozzászólás nem volt,
ezért felkérte a képviselő-testület tagjait az alapító okirat módosításáról szóló határozati javaslatról
való szavazásra.
A képviselő-testület tagjai 15 igen szavazattal egyhangúlag az alapító okirat módosítását 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, 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
275/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 241/2009. (V.28.) Gye. Kt. határozata alapján a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma:
Cg.04-09-005983; székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.) Gyomaendrődön, 2003.
évi július 1. napján kelt és többször módosított alapító okiratát – e tárgyban hozott határozata
keltének hatályával – az alábbiak szerint módosítja:
A
Gyomaendrődi Liget Fürdő
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Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító okirata
a módosításokkal egységes szerkezetben, hatályosítva
1./
A társaság cégneve: Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
2./

Rövidített cégnév: Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.

3./

A társaság alapítója:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.)

4./

A társaság székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. sz.

5./

A társaság határozatlan időre alakul.

6./

A társaság tevékenysége:
Főtevékenység:
96.04’08
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
A társaság egyéb tevékenységei:
43.22’08
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29’08
Egyéb épületgépészeti szerelés
47.74’08
Gyógyászati termék kiskereskedelme
47.78’08
Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme
55.10’08
Szállodai szolgáltatás
55.20’08
Üdülési és egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.30’08
Kempingszolgáltatás
56.10’08
Éttermi-, mozgó vendéglátás
68.20’08
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
73.11’08
Reklámügynöki tevékenység
77.21’08
Szabadidős-, sporteszköz kölcsönzése
79.90’08
Egyéb foglalás
86.90’08
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
93.29’08
Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

7./ A társaság törzstőkéje:
7.1
A társaság törzstőkéje 3.000.000.-Ft melyből 1.000.000.-Ft készpénzbetét és
2.000.000.-Ft
nem pénzbeli betét.
7.2.
Az alapító törzsbetétje 3.000.000.-Ft, melyből készpénz 1.000.000.-Ft, a nem pénzbeli
betét értéke 2.000.000.-Ft. Az apportált nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgyi
eszközeit az alapító okirat mellékletét képező apportlista tartalmazza. Az alapító
kijelenti, hogy az apportot képező vagyontárgyak az Önkormányzat vállalkozói
vagyonába tartoznak, forgalomképesek, így megfelelnek a Gt. 124. § (3)
bekezdésében foglalt feltételeknek. Az alapító a pénzbeni és a nem pénzbeni
hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta.
8./

Az alapító tag kötelessége a társasággal szemben a törzsbetét szolgáltatására (mint
főszolgáltatásra) terjed ki.
Az alapító mellékszolgáltatási kötelezettséget nem vállal.
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9./

A nyereség felosztása, veszteségek fedezése, pótbefizetés:
A nyereség felosztásáról az alapító dönt.
Az esetleges veszteségek fedezésére az alapító pótbefizetés teljesítéséről dönthet. Ez a
pótbefizetési kötelezettség nem haladhatja meg a törzsbetét 10%-át.
A pótbefizetési kötelezettségről az alapító évente egy alkalommal határozhat. A
pótbefizetést előíró határozat meghozatala esetén a befizetést a határozat
meghozatalától számított maximum 30 napon belül kell teljesíteni. A pótbefizetési
kötelezettség teljesítése a társaság bankszámlájára történő befizetéssel történik.
A pótbefizetés összege a törzsbetétet nem növeli.
A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetést vissza kell fizetni, a
visszafizetésre csak a törzsbetétek teljes befizetése után kerülhet sor.

10./

A törzstőke felemelése:
Amennyiben az alapító törzsbetétét teljes egészében a társaság rendelkezésére
bocsátotta, az alapító a törzstőke felemeléséről rendelkezhet. A felemelt törzstőkét – a
társaság törzstőkén felüli vagyonából történő törzstőke-emelést kivéve – az új
törzsbetétek befizetésével (szolgáltatásaival) kell fedezni.
Az új törzsbetét megszerzéséhez közokiratba vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt nyilatkozat szükséges. A nyilatkozatban meg kell jelölni az
esetleges vállalt mellékszolgáltatásokat is, illetve ki kell jelenteni, hogy a
nyilatkozattévő a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri
el. A törzsbetétek legkisebb összegére, megfizetésének módjára, esedékességére, a
késedelem jogkövetkezményeire, nem pénzbeni betét (apport) értékére és a betétet
szolgáltató tag felelősségére vonatkozó rendelkezéseket az új törzsbetétekkel
kapcsolatban is alkalmazni kell.
Az alapító a törzstőke felemelését a törzstőkén felüli vagyonából is elrendelheti.

11./

A törzstőke leszállítása:
A törzstőke nem szállítható le 3 millió forintnál alacsonyabb összegre.
Ha a törzstőke a törvény által előírt leszállítására azért nincs lehetőség, mert ezzel a
társaság törzstőkéje a Gt. tv.-ben meghatározott legkisebb összeg alá csökkenne, az
alapító köteles a társaságnak más társasági formában történő átalakulásáról vagy a
társaság jogutód nélküli megszűnéséről határozni.
A törzstőke leszállítása esetében az erről döntő alapítói határozatban meg kell
határozni, hogy a törzstőke leszállítása tőkekivonás, vagy a veszteség rendezése
érdekében, illetve a saját tőke más elemeinek növelése céljából történik-e.
A törzstőke-leszállítást az ügyvezető a Cégközlönyben kétszer egymás után köteles
közzétenni. A hirdetménynek a 2006. évi IV. tv. 162. § (1) bekezdésében
meghatározottakat kell tartalmaznia.
E határidő eltelte után az ügyvezetőnek be kell jelentenie a cégbíróságnak, hogy a
törzstőke leszállításához hozzá nem járuló hitelező kielégítése illetve részükre
biztosíték nyújtása megtörtént.
A bejelentéshez mellékelni kell a hirdetményeket tartalmazó lappéldányokat.
Az alapítónak a törzstőke leszállítása alapján visszafizetés csak a cégbejegyzés után
teljesíthető.
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12./

A társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az alapító dönt és erről a
vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni.
A társaság és az alapító közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba
foglalása és a Cégbíróságon történő letétbe helyezése szükséges.
A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg. Ha a társaság az üzletrészek
felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így
többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági
szerződésre módosítani.
Egyebekben a társaságra a többszemélyes társaságokra vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni.

13./

Az alapítói döntésre vonatkozó előterjesztést az alapító a Felügyelő Bizottság
elnökének, valamint az ügyvezetőnek küldi meg. A véleményezésre jogosultak 8
napon belül kötelesek véleményüket írásban közvetlenül az alapítónak megküldeni.
Ha a Felügyelő Bizottság valamely tagjának különvéleménye van, akkor a Felügyelő
Bizottság elnöke azt is köteles megküldeni az alapítónak a Felügyelő Bizottság
véleményével együtt.
Az alapító csak akkor hozhat döntést, ha a véleményezésre jogosultak a döntés
tervezetét véleményezték vagy az erre nyitva álló határidő eredménytelenül eltelt.
Az ügyvezető köteles nyilvántartást vezetni az alapítói döntések tervezetéről, az
azokra adott véleményekről és az alapító döntéseiről. Az írásos véleményeket és az
alapítói döntéseket a döntéstől számított 30 napon belül letétbe kell helyezni a
Cégbíróságon. Az alapító döntéseit az érintettekkel postai úton, illetve a társaság
székhelyén létesített hirdetőtáblára 15 napra történő kifüggesztéssel is közölni kell.
A társaság és az alapító közötti szerződést az aláírástól számított 30 napon belül a
Cégbíróságon letétbe kell helyezni, kivéve a tevékenységi körbe tartozó, szokásos
nagyságrendű szerződést.
A társaság köteles az okirat aláírásától számított harminc napon belül a Cégbírósághoz
– letétbe helyezés céljából – benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára
ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot
meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek
vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

14./

Az ügyvezető:
A társaságnak egy ügyvezetője van.

A társaság ügyvezetője 2009. június 1. napjától 2014. május 31. napjáig terjedő
időtartamra
Kovacsics Imre (an.: Szaradics Erzsébet) 9081 Győrújbarát, Villa-baráth körút 8.
szám alatti lakos.
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A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott
vagy nyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja nevét az aláírási
címpéldánynak megfelelően.
Az ügyvezető díjazását az alapító állapítja meg és látja el az ügyvezetővel kapcsolatos
egyéb munkáltatói jogokat is.
Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.
Az ügyvezető köteles:
a társaság tagjairól nyilvántartást vezetni (tagjegyzék),
az üzleti könyveket szabályszerűen vezetni és az alapítónak az üzleti könyvekbe és
egyéb irataiba való betekintést biztosítani,
gondoskodni a társaság mérlegeinek és vagyonkimutatásainak elkészítéséről,
vezetéséről, folyamatos karbantartásáról,
az alapító ülésein meghatározott program alapján, illetve felhívásra tájékoztatást
adni,
az alapítói határozatokat a határozatok könyvébe bevezetni,
a társasági törvény által előírt esetekben bekövetkezett változásokat a Cégbíróságnál
bejelenteni.
Az ügyvezető az ilyen tisztséget betöltő személytől általában elvárható gondossággal
köteles eljárni. Kötelezettségei megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári
jog általános szabályai szerint felelős.
Nem terheli felelősség az ügyvezetőt, ha a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott,
és tiltakozását az alapítónak bejelentette.
Az ügyvezető személyében vagy képviseleti jogosultságában beállt minden változást a
cégjegyzékbe való bejegyzés és közzététel végett a Cégbíróságnál haladéktalanul be
kell jelenteni.
Az alapító évente, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásakor köteles
megtárgyalni az ügyvezető előző üzleti évben végzett munkájának értékeléseit és
határoznia a részére megadható felmentvény tárgyában.
15./

A társaság Felügyelő bizottsága:
A társaság működésének ellenőrzését háromfős Felügyelő bizottság látja el. A
Felügyelőbizottság tagjai a 2010. november 30-ig terjedő időtartamra:
1. Név: Csányi István
Anyja neve: Papp Erzsébet
Lakcím: 5500 Gyomaendrőd, Árpád u. 15/1.
2. Név: Jakus Imre
Anyja neve: Rácz Hermina
Lakcím: 5502 Gyomaendrőd, Diófa u. 14.
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3. Név: Papp István
Anyja neve: Oláh Margit
Lakcím: 5500 Gyomaendrőd, Budai N. A. u. 43.
A Felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A vezető tisztségviselőktől,
illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a
társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. Feladatát képezik a Gt. tv. III. fejezet 3.
címében foglaltak.
A 2006. évi IV. törvény 37. § (1) bekezdésében foglalt lehetőség alkalmazásával az
alapító a társaság által üzemeltetett Liget Fürdő belépőjegy-árainak meghatározására
vonatkozó ügyvezetői döntést és a Liget Fürdő területén fekvő egyes helyiségekre
vonatkozó

bérleti

szerződések

megkötését

a

Felügyelő-bizottság

előzetes

jóváhagyásához köti (Ügydöntő Felügyelő-bizottság). A Felügyelő bizottság az e
körben tett intézkedéseiről az alapítónak köteles a Képviselő-testület legközelebbi
ülésén beszámolni. Ha a Felügyelő bizottság a jogügylet, szerződés jóváhagyását
megtagadja, az ügyvezető jogosult az alapítóhoz fordulni.
Ebben az esetben az alapító határozhat a jogügylet jóváhagyásáról.
16./

A társaság könyvvizsgálója
A társaság könyvvizsgálója a 2007. június 1. napjától 2010. május 31. napjáig terjedő
időtartamra Cséffai János (an.: Fehér Mária) 5600 Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám
alatti lakos.
A könyvvizsgálatért személyében felelős:
Cséffai János (an.: Fehér Mária) 5600 Békéscsaba, Mogyoró utca 22. szám alatti
lakos.
A könyvvizsgáló felelősségére az ügyvezetőre vonatkozó felelősségi szabályok az
irányadóak.
A

könyvvizsgáló

a

társaság

mérlegének,

vagyonkimutatásának,

gazdasági

beszámolóinak ellenőrzését végzi. Vizsgálataihoz az ügyvezetőtől, a társaság vezető
munkavállalójától adatokat kérhet, betekinthet az üzleti könyvekbe, szerződésekbe, a
társaság pénztárát, értékpapír-, árukészleteit, bankszámláját ellenőrizheti. Jelen lehet a
felügyelő bizottság ülésein. A felügyelő bizottság elé kerülő gazdasági beszámolók
adatainak valódiságát, jogszerűségét vizsgálni és megállapításait írásban rögzíteni
köteles. Az alapító az előzőekben említett kérdésekben csak könyvvizsgálói
véleménnyel alátámasztott előterjesztést, beszámolót vizsgál meg, és hoz az ügyben
határozatot.
Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a társaságnál jelentős vagyonvesztés
veszélye áll fenn, vagy az ügyvezető, illetve a felügyelő bizottsági tagok vétkesen
megszegik kötelezettségeiket, azt az alapítónak jelezni köteles.
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Ha az alapító az ilyen jelzésre a szükséges döntéseket haladéktalanul nem hozza meg,
a könyvvizsgáló erről a megállapításairól köteles értesíteni a cégbíróságot.
A könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a Felügyelő bizottság egyetértésével tesz
javaslatot az alapítónak.
17./

Az alapító okirat módosítása:
Az alapító okirat módosításához az alapító határozata szükséges.

18./

A társaság megszűnése:
A társaság megszűnésére a 2006. évi IV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a végelszámolásra, illetve a
felszámolási eljárásra vonatkozó hatályos szabályok az irányadók.
A hitelezők kielégítése után a megmaradó vagyonból először a pótbefizetéseket kell
visszafizetni, a többi részt az alapítónak kell visszafizetni.

19./

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról
szóló 2006. évi IV. törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott
vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen egységes szerkezetű, hatályosított alapító okirat a 241/2009. (V. 28) Kt.
határozatnak megfelelő – dőlt betűvel szövegezett – változásokat tartalmazza. Az
ellenjegyzés a fentírt határozattal elfogadott, dőlt betűvel szövetegezett okiratrészre
vonatkozik.
Gyomaendrődön, 2009. június 12. napján
Ellenjegyezte:
Dr. Kulcsár László
ügyvéd
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezen határozatnak megfelelő módosító
okirat aláírására.

Felelős:

Várfi András Polgármester a módosító okirat aláírásáért.
Dr. Kulcsár László ügyvéd a módosítás cégbírósági bejelentéséért.

Határidő:

2009. július 31.

25. Napirendi pont
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatásra pályázat benyújtása
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, Gyomaendrőd Város Önkormányzata 8 éves
időtartamra a MOBILBUSZ Közlekedési Kft-t bízta meg 208. május 1. napjától az autóbusszal
végzett, menetrendszerinti, helyi, közúti személyszállítás szervezésével. Az Önkormányzat a helyi
közforgalmú közlekedés normatív támogatásáról szóló 20/2009. (IV. 17.) KHEM-ÖM együttes
rendelet alapján támogatási kérelmet nyújtott be a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális
Igazgatóságághoz. Az igénylésnek feltétele a képviselő-testületi határozattal alátámasztott
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nyilatkozatok megléte a határozati javaslatban szerepelteknek megfelelően. Az összegről már
rendeletben döntött a testület, melyet most határozatokkal erősítenek meg.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapította, hogy
hozzászólás nincs, így felkérte a képviselőket a határozati javaslatban szereplő három pontról való
szavazásra.
A képviselő-testület tagjai 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslatot 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, 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
276/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos
üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) a tárgyévet megelőző évben, azaz
2008. évben a MOBILBUSZ Közlekedési Kft. részére 13.670.000 Ft összegű saját forrásból
származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást biztosított.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület tagjai 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslatot 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, 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
277/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi közlekedést 2009. január 1-jétől december
31-éig folyamatosan fenn kívánja tartani.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester
A képviselő-testület tagjai 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslatot 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, 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
278/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. Törvény 6. §-a alapján lefolytatott pályázati
eljárás útján kötötte meg a szolgáltatóval, azaz a MOBILBUSZ Közlekedési Kft.-vel a 2008.
május 1. napjától 8 éves időtartamra szóló közszolgáltatási szerződését.
Határidő: azonnal
/Vass Ignác képviselő az üléstermet elhagyta, jelen van 14 képviselő./
Bejelentések
Várfi András polgármester kérte a képviselőket, a bejelentéseket tegyék meg.
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Hangya Lajosné képviselő asszony megkérdezte, a lakáshitelesek fizetési könnyítéséről szóló rádiós
híreknek megfelelően átmeneti segély lehetősége van-e már jogszabály, hová fordulhatnak a lakosok.
Megjegyezte még, hogy a járdák járhatóvá tételét szeretné kérni, a behajló ágak metszését a lakosságtól
meg kellene követelni. Kérte a közterület-felügyelőket, tegyék meg a felszólításokat.
Szabó Balázsné képviselőasszony hozzászólását a Városüzemeltetési osztálynak címezve elmondta, a
Kazinczy utcában nemrég került átadásra az út, a jelenlegi, Hősök úti beruházások kapcsán viszont a
teherautók az út állapotát rossz állapotba hozták a szállítások során. Úgy véli, hogy az Önkormányzatnak
meg kellene valamilyen módon tiltani, a teherautók bejárását erre az útra. Bejelentést tett még, hogy a
Hámán Kató és a Hunyadi utca sarkán egy lakatlan ingatlan található, ahol a járdákra a bokor akadályként
kihajlik, kérte, hogy oldják meg az akadály megszüntetését.
Babos László képviselő felhívta a figyelmet, hogy a nyári szezon beindulásával a szelektív
hulladékgyűjtők körüli állapot sokkal rosszabb lett, a gyűjtők környéke tele van hulladékkal pakolva.
Jelezte még, hogy a hétvégi házak tulajdonosai a kukák mellé teszik le a szemetüket, mivel ők nem
rendelkeznek kuka edényzettel. A hulladékszállításkor az így zsákokban kihelyezett szemetet viszont nem
szállítják el, ott hagyják. Úgy véli azzal, hogy a szemétszállítási díj fizetése bevezetésre került, a
Gyomaközszolg Kft. nem lett felmentve a hulladék elszállítása alól. A megoldást a fizetésre találják meg.
Czibulka György képviselő hozzászólásában szintén a szelektív hulladékgyűjtők körüli állapotok
problémáját jelezte, miszerint a Penny áruház parkolójában lévő gyűjtőedények mellé kommunális
szemetet helyeznek el azok, akik nem rendelkeznek kuka edénnyel. A Vásártéri lakótelep A épülete előtt
elhelyezett szelektív gyűjtőedények nem szerencsésen vannak elhelyezve, csak egyik oldalon közelíthető
meg. Kéri, hogy találjanak megoldást a megközelíthetősége. Harmadik bejelentésében dr. Fülöp Jenő
ingatlanjával kapcsolatosan elmondta, hogy a Petőfi út végén az árokban lévő növényzet zavarja a
közlekedést, valamint patkányok bújóhelye, kérte a tulajdonos felszólítását a rendbetételre.
/Vass Ignác képviselő az ülésterembe megérkezett, 15 fő képviselő van jelen./
Lehóczkiné Timár Irén képviselőasszony hozzászólásában szintén a szelektív hulladékgyűjtőkkel
kapcsolatban elmondta, hogy az Endrődi utcából új helyre telepített gyűjtőedények szigetéhez konkrétan
látták, hogy ki vitte ki a kommunális szemetet. Véleménye szerint tiltótáblák kihelyezését kellene
megvalósítani, amelyek legalább néhány esetben megoldást adnának az illegális hulladék elhelyezésre.
Bejelentést tett még, hogy a lakosság megoldást vár a temetőkben történő lopások megelőzése ügyében.
Említést tett még a gyógytorna átszervezése miatt, az endrődi településrészen lakók részére elérhetetlenné
vált szolgáltatás miatt. A gyógytornász arra tett javaslatot, hogy az endrődi Idősek Otthonában kapnák
meg a szolgáltatást, ott viszont a kezelésre várók elutasítást kaptak. Úgy véli, hogy a nem megfelelő helyi
közlekedési helyzetben nem lehet a mozgáskorlátozottaktól elvárni, hogy a gyomai helyszínre átjárjanak,
kéri, hogy megoldást keressenek a probléma megoldására.
Dr. Csorba Csaba jegyző Hangya Lajosné képviselőasszony kérdése válaszként elmondta, az átmeneti
segélyezésre még nem jelent meg jogszabály, így erről érdemben felvilágosítást nem tud adni. Amikor az
megjelenik, a helyben szokásos módon azt közzéteszi a Hivatal.
Várfi András polgármester megköszönte a bejelentéseket. Hasznosnak tartja a képviselők bejelentéseit,
legtöbb esetben a város tisztasági állapotáról esett szó, az illegális hulladék elhelyezésről. Úgy véli, hogy
amennyiben a várost szeretik az itt lakók, akkor érdekükben áll, hogy a szemetet a szelektív gyűjtőkben
megfelelő módon helyezzék el. Rámutatnak, hogy az üdülő területek hulladékelszállítására megoldást kell
találni, a megfelelő megoldást meg kell találni. Kérte a lakosokat a járdákat tegyék járhatóvá az ott
közlekedők számára, a belógó ágakat vágják le. A kéréseket az illetékes osztályvezetők a címzettekhez
eljuttatják. Bejelentést tett még arról, hogy a hét végén, szombaton a Katona József Művelődési
Központban 19 órától Horgas Eszter fuvolaművész ad koncertet, melyet saját jelentkezése által szerveztek
meg. Várja az érdeklődőket.
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További bejelentés nem volt, megköszönte a jelenlévőknek a megjelenést, kérte, hogy mindenki a
város szépségének megóvásáért tevékenykedjen. Elköszönt a televíziós közvetítés nézőitől is, a nyílt
ülést bezárta.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Csányi István
hitelesítő

Vass Ignác
hitelesítő
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