Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
21/2009.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. augusztus 27-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester,
Babos László, Béres János, Czibulka György, Gellai Józsefné, Hangya
Lajosné, Izsó Csaba, Jakus Imre, Dr. Kovács Béla, Lehóczkiné Timár Irén, Dr.
Palya József, Putnoki László, Rácz Imre, Szabó Balázsné, Vass Ignác
képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tímárné Binges Irén, Enyedi László, Szilágyiné Bácsi Gabriella,
osztályvezetők, Kis Éva és Kürtiné Erdősi Klára oszt. vezető helyettes, 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 16 fő. Illés
János képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Czibulka György és Rácz Imre képviselőket.
Az ülés napirendjét az alábbi változtatásokkal javasolta elfogadni. 4. napirendként javasolta a „A
"Gyomaendrőd Díszpolgára" cím, valamint a "Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett alapításáról és
adományozásáról szóló 12/1991. (X. 30.) KT rendelet módosítása tárgyú előterjesztés megvitatását,
mely az ülés megkezdése előtt került kiosztásra.
Az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján javasolta a Projektmenedzsment felállítása – Magtárlaposi épület
felújítása projekthez tárgyú előterjesztést zárt ülésen megtárgyalni, mely szintén az ülés megkezdése
előtt került kiosztásra.
A meghívó szerinti 21. illetve, a 28. napirendi pontokhoz mellékletek kerültek kiosztásra.
Megkérdezte a képviselőket van e kérdésük, eltérő javaslatuk a napirendi pontokkal kapcsolatban.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 16 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József
igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
295/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló rendelet módosítása
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2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítása
3. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről
szóló rendelet módosítása
4. „A "Gyomaendrőd Díszpolgára" cím, valamint a "Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett
alapításáról és adományozásáról szóló 12/1991. (X. 30.) KT rendelet módosítása
5. Beszámoló a kötvényből származó forrás 2009. I. félévi menedzsmentjéről
6. Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság 2009. évi I. féléves szakmai
beszámolója
7. Beszámoló Gyomaendrőd Város 2009. I. félévi közfoglalkoztatásáról, valamint a 2009. évre
szóló Közfoglalkoztatási Terv módosítása
8. Közhasznúsági társaságok fenntartásában működő óvodák vezetőinek 2008/2009 nevelési
évről készített szakmai beszámolója
9. Közoktatási intézmények beszámolói a 2008/2009-es tanévről
10. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda csoportlétszám engedélyezési kérelme
11. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda SZMSZ –ének felülvizsgálata
12. Tájékoztató a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak 2009. évi
érettségi vizsga eredményéről
13. A Határ Győző Városi Könyvtár Tímár Máté Fiókkönyvtárában megtartott leltározás
eredményének elfogadása, a leltárhiány törlésének engedélyezése
14. A Múzeum Barátok Köre Közhasznú Egyesület és a Határ Győző Városi Könyvtár közötti
együttműködési szerződés jóváhagyása
15. Tájékoztatás a Gyomai Kner Nyomda Zrt. és Gyomaendrőd Város Önkormányzata között
létrejött vállalkozási szerződésről
16. Térségi Szociális Gondozási Központ ellenőrzésére eseti vizsgáló bizottság létrehozása
17. Térségi Szociális Gondozási Központ kérelme a Gyomaendrőd, Sallai u. 2. szám alatti
ingatlan kezelésével kapcsolatban
18. A Projektmenedzseri Iroda 2009. I. félévi beszámolója
19. Az önkormányzattól állandó megbízást kapott, önkormányzat képviseletében eljáró személyek
beszámolója
20. A Képviselő-testülethez címzett nyílt levélre válasz adása
21. Pályázati kiírás Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználására
22. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése
23. Közösségi közlekedésfejlesztés a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya mikrotérségben –
DAOP-2009.-3.2.1/A pályázat benyújtása
24. Belterületi csapadék- és belvízelvezetés – DAOP pályázat
25. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése – DAOP pályázat
26. Közösségi terek fejlesztése – DAOP pályázat
27. Belterületi utak építése, felújítása tárgyú DAOP – 2009.3.1.1./B pályázat
28. Friss diplomás, pályakezdő fiatalok foglalkoztatása – BMTT pályázat
29. Kner Imre Gimnázium Kollégium épületének felújítása – KEOP pályázat
30. Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet létrehozása
31. A Berettyó-Körös Szakképzési Szervezési Társulás pályázati támogatása
32. Hunya-Csárdaszállás-Gyomaendrőd térségi iskolabusz járat
33. 2009. évi közbeszerzési terv módosítása
34. Településfejlesztési terv felülvizsgálata
35. Új termálkút hasznosítása
36. Bánomkerti útépítés
37. Gyoma-Békéscsaba –Lökösháza vonalszakasz vágány-rehabilitációjához kapcsolódó
kisajátítás
38. Ingatlan-felajánlások
39. Vodova János és Cifrák Gábor területvásárlási kérelme
40. Timár Imréné területvásárlási kérelme
41. Fő út 45/1. sz. alatti szolgálati bérlakás kiutalása
42. Beszámoló az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról
43. Beszámoló parlagfűmentesítésről
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44.
45.
46.
47.

Beszámoló a hulladékszállítás teljesítéséről
Beszámoló a lomtalanításról
Tájékoztató közbeszerzési eljárásról
Bejelentések

Határidő: azonnal
Az érdemi munka megkezdése előtt kitüntetések, elismerések átadására került sor.
A polgármester köszöntötte azokat a kitüntetésben részesülőket, akik a munkában eltöltött idő után
vagy kiemelkedően végzett munkájukért részesülnek kitüntetésbe, elismerésbe. Felkérte Megyeri
László aljegyzőt az ismertetőre.
Megyeri László aljegyző:
Mint közismert Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kultúra, sport,
egészségügy és a közszolgálat számos területén végzett kimagasló szakmai munka elismerésére
Elismerő Oklevél kitüntetést alapított.
A Semmelweis Nap alkalmából példamutató magatartása, szolgálatkészsége, lelkiismeretes és
becsületes munkavégzése, a betegekkel való fáradhatatlan törődés elismeréseként Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete Pelyva Lászlónét „Gyomaendrőd Város Egészségügyéért”
elismerő oklevél kitüntetésben részesítette.
Az oklevelet és a virágot átadta: Várfi András polgármester és Dr. Csorba Csaba jegyző.
A Semmelweis Nap alkalmából nyugállományba vonulásuk alkalmából dr. Gedei Margit és dr. Csaba
Kálmán orvosokat virágcsokor elismerésben részesíti. Mindketten jelölve voltak az előbbi elismerő
oklevélre, de mivel már korábban szakmai munkásságukért magasabb rangú elismerésben részesültek
(Gyomaendrőd Díszpolgára cím), most a munkájukat jelképesen egy-egy virágcsokorral köszöni meg
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Átadta: Várfi András polgármester és dr. Csorba Csaba jegyző
Ezt követően jubileumi jutalmak átadására került sor.
Lévai Éva a Polgármesteri Hivatal személyügyi ügyintézője – 35 éves munkaviszony után
Wagner Gáborné a Polgármesteri Hivatal pénzügyi előadója – 30 éves munkaviszony után
Győrfi László a Polgármesteri Hivatal fizikai alkalmazottja – 30 éves munkaviszony után Emléklap és
virágcsokor elismerésben részesül.
Átadta: Várfi Andás polgármester és dr. Csorba Csaba jegyző
A 2009-ben második alkalommal megrendezett Nemzeti Vágta május 31-i 2. előfutamában Kohut
Gyöngyi Gyomaendrőd lovasaként meggyőző teljesítményt nyújtva a harmadik helyezést érte el
Szarka Zsolt Azúr nevű lován.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata megköszöni Kohut Gyöngyinek az eredményes munkáját, bízva
abban, hogy erre több alkalommal is sor kerül még.
Átadta: Várfi Andás polgármester és dr. Csorba Csaba jegyző
Ezt követően polgármesteri beszámolóra került sor.
Várfi András polgármester elmondta, az elmúlt hónap ugyan szünettel telt a képviselő-testület
számára, de ettől függetlenül mozgalmas és programokban bővelkedő időszakon vagyunk túl.
Június 27-én részt vett a Hunyai Falunapon, a Hunyáról elszármazottak I. találkozóján. Ugyan ezen a
napon este volt a Horgas Eszter koncert a Katona József Műv. Házba. A művésznő nagy örömmel jött
Gyomaendrődre, szép és színvonalas előadást adott.
Ezt követő napokban egy arab üzletember járt Gyomaendrődön, aki sajtüzem létesítéséhez keresi a
helyszínt. Ekkor jutott tudomására, hogy itt helyben is vannak vállalkozások, akik hasonló
elgondolással vannak. Ezen vállalkozókkal többször beszélt azóta, sőt Domokos László a
megyegyűlés elnöke is, és elkezdődött a kidolgozása annak az elképzelésnek, hogy Gyomaendrődön a
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megye és a vállalkozók összefogásával valósítanának meg egy ilyen jellegű beruházást az ipari
parkban.
Június 30-án kihelyezett Kistérségi Polgárvédelmi ülés volt Gyomaendrődön.
Július 1-én a Köztisztviselői Nap alkalmából a hivatal dolgozói részt vettek a megyei szervezésű
napon, Szabadkígyóson a Kastély parkban.
Július 2-án a megyei közgyűlés tagjaként sajtótájékoztatót tartott a „tej kérdésről”. Felháborító, hogy 1
liter termelői tej ára, 1 üveg gyenge minőségű ásványvíz árával egyenértékű. Erre fel kell hívni az
állampolgárok figyelmét, és arra is, hogy igyekezzenek minél több magyar terméket vásárolni.
Július 3-án a Gyomai, míg július 9-én az Endrődi településrészen tartott közmeghallgatást a képviselőtestület a településrendezési terv várható módosításai témakörben. Aktív érdeklődés volt a lakosság
részéről.
Július 4-6 között egy 4 fős delegáció (Dr. Kovács Béla, dr. Csorba Csaba, Khon Sándor és személye)
Vrútky –ban járt, ahol a képviselő-testület előzetes felhatalmazása alapján aláírta a két település
közötti testvérvárosi szerződést.
Július 11-én találkozott a Kner Nyomda tulajdonosával, akivel főként a Nyomda múzeum nyitva
tartásáról, annak meghosszabbításáról beszélgetett. A beszélgetés eredményeként megállapodás
született arról, hogy ebben az idényben nem csak hétvégén, hanem csütörtök és pénteki napokon is
nyitva lesz a múzeum, ami az önkormányzatnak 500e Ft-ba kerül.
Július 15-én Közép-európai Kerékpáros Körverseny volt Gyomaendrődön. Sok vélemény elhangzott
ezzel kapcsolatban, sokak szerint nem volt kellően reklámozva. Az idő jó volt, nem voltak sokkal
többen, mint tavaly, de látványos volt. Egy ilyen rendezvény marketing haszna közvetlenül nem
mérhető le, de sokan felfigyelnek Gyomaendrődre.
Július 18-án Kistérségi Civil Parádé volt Békésszentandráson, melyre a civil egyesületek kaptak
meghívót. Sajnálatosnak tartotta, hogy Gyomaendrődről mindössze egy galambász egyesület jelent
meg, sokkal többeknek kellett volna, már csak azért is, mert jövőre itt nálunk kerül megrendezésre.
Július 20-án egy Eszperantó Kongresszus tagjait látta vendégül a fürdőben, majd azt követően egy
vacsorán.
Július 23-án városunkban tartotta ülését a Békés Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Ezen
ülésen szó volt a Dógi úr és Pájer úr között kialakult konfliktusról.
Július 27-én az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, majd
augusztus 3-án a Képviselő-testület tartott rendkívüli ülést, melyen döntöttek a Kompetencia alapú
oktatás bevezetése felmenő rendszerben a gyomaendrődi oktatási intézményekben c. sikeres
pályázathoz a projektmenedzsment felállításáról, a projektmenedzser személyéről és díjazásáról.
Július 28-án a Térségi Szociális Gondozási Központ szervezésében egy projektnyitó rendezvény volt,
melynek célja, hogy a 33 millió Ft összegű pályázati támogatásból kialakítsák a Magtárlaposi út 3-9.
sz. alatti volt Tüzép lakásokból a fogyatékkal élők nappali ellátásának új központját.
Július 29 és augusztus 2 között Schönecki testvérváros meghívására egy delegáció vett részt az ottani
lámpás fesztiválon. A delegáció tagjai voltak többek között Ágostonné Farkas Mária a Kis Bálint Ált.
iskola igazgatója, és Balla Károlyné az iskola németszakos pedagógusa, akik keresték a lehetőségét az
iskolák közötti kapcsolat erősítésének. Amennyiben a Kis Bálint Ált. Iskolában bevezetésre kerül a
német nemzetiségi nyelvoktatás, annak hogyan tudják megteremteni a külországi feltételeit.
Ugyanakkor zenebarátok kamarakórusa is részt vett ezen a rendezvényen, akik fellépésükkel nagy
sikert arattak.
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Augusztus 5-én a Tűzoltó köztestület tartotta ülését. Parancsnokváltás történt, Szemlits Gyula
munkaviszonya megszűnt közös megegyezéssel, az új megbízott parancsnok Kurilla Zsolt, akinek
kinevezésére azt követően kerül sor, ha elvégzi a szakirányú egyetemi tanulmányait.
Augusztus 7-9 között került megrendezésre a 13. Nemzetközi Volkswagen Bogártalálkozó, mely
rendezvénynek a ligetfürdő adott otthont. Augusztus 7-én este Fásy Mulató volt a fürdőben. Azt
megelőzően szintén a fürdőben volt egy kétestés ABBA show, melyre a fürdőt üzemeltető cég
jóvoltából a helyi lakosok 300 Ft kedvezményes belépővel mehettek be. Mindezek a rendezvények az
új fürdővezető cég javára írhatóak.
Augusztus 8-án délután volt a „Bogarasok” felvonulása.
Augusztus 18-án Szalóki Jánosnét köszöntötték 100 éves születésnapja alkalmából. Szép, családias
hangulatú kis ünnepség volt.
Augusztus 20-án a Szent István Király ünnepe volt az Ipari Iskola udvarán. Augusztus 21-én a
Nemzetközi Halfőző Verseny vette kezdetét, ahol idén rekordszámú, 93 nevező indult. Augusztus 22én második alkalommal tartotta a Körösmenti Táncegyüttes a hagyományos lakodalmat a gyomai
Tájházban. A Tájház ünnepélyes megnyitójára augusztus 20-án került sor.
Augusztus 26-án Viharsarok Kupa volt a gyomai szabad strandon, ahol a kajakosok mérték össze
erejüket. El kell ismerni, hogy a kajak legsikeresebb sportág Gyomaendrődön, ezen a kupán is nagyon
sok gyomaendrődi első és második helyezés született. Gratulált a sportolóknak, edzőiknek az elért
eredményekért.
Folyamatban van a Kis Bálint Általános Iskola és Óvodában az igazgató személyében bekövetkező
változás miatti átadás-átvétel. Vannak problémák, mivel a volt igazgató kórházi kezelés alatt áll,
vannak bizonyos tárgyi eszközök – kulcsok- illetve kódok, amiket nem tudott átadni.
Szólt még arról, hogy az önkormányzat sikeresen pályázott az ÁROP Polgármesteri Hivatalok
szervezetfejlesztése c. pályázaton. A pályázat célja egy új szervezeti-működési kultúra kialakítása a
hivatalban és intézményeiben az eredményesebb és hatékonyabb működés érdekében. Kérte a
képviselő-testület tagjait, a hivatal dolgozóit, hogy aktívan vegyenek részt a tréningeken.
A hulladék ügyben folyó per alakulásáról fontosnak tartotta tájékoztatni a lakosságot, mivel sok hamis
és fars információ terjed a városban.
Mint köztudott pályázati támogatásból megépült egy korszerű hulladéktároló Gyomaendrődön. A cél
megvalósulásáról helyesen döntött az akkori képviselő-testület illetve helyesen segítette a pályázat
sikerét az akkori és a mostani országgyűlési képviselő. Még sem örülhetünk neki felhőtlenül, hiszen
annak ellenére, hogy a megyében két ilyen korszerű hulladéktároló telep van – Békéscsabán és
Gyomaendrődön – nem mi rendelkezünk a telep felett, hanem a működtető Remondis Kft. Ebből
következően mi drágábban szállíthatjuk a telepre a szemetünket és drágábban semmisítik meg a
gyomaendrődi hulladékot, mint például a Gyulait.
Jelenleg két peres ügy van folyamatban a hulladéktárolóval kapcsolatban. A tároló megépítésére
kilenc település összefogásával került sor, viszont a működtetésben a települések által létrehozott
Beruházói Munkacsoport nem tudott megegyezni, így időlegesen a Gyomaszolg Kft. látta el a telep
működtetését. Az időközben kiírt közbeszerzési eljáráson aztán nyertesként a 0Remondis Kft. –t
hirdették ki, akivel azóta is problémák vannak. Valamilyen módon a telep üzemeltetését vissza kellene
venni a Kft-től, de ennek módját még nem sikerült megtalálni. További gondot jelent, hogy a
lefolytatott közbeszerzési eljárást megtámadta a másik ajánlattevő cég, az ASA kft. A per jelenleg az
Itélőtábla előtt van, aki a periratok alapján fog dönteni. Amennyiben olyan döntés születik, hogy az
ASA kft. kerül ki győztesen, úgy a kft. kártérítési igénnyel léphet fel. Ebben az esetben, ha a döntés
kedvezőtlenül hat a kilenc településre igen is meg kell keresni a felelőst, hiszen több millió Ft
kifizetéséről lenne szó.
A másik per egy kártalanítási ügy, melynek lényege, hogy a hulladéklerakó telep létesítése kapcsán a
helyi gazdálkodók tulajdonában lévő földterületre a tudtuk nélkül védelmi övezeti bejegyzés került
bejegyzésre a Földhivatal által. Ebből következően a gazdák beperelték a kilenc települést, így a
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kártalanítási per folyamatban van. Több szakértői vélemény is készült ebben az ügyben, ugyanakkor
visszautasította azt a vádat, hogy személye bár ki mellett is kiállna ebben a kérdésben. Azt azonban le
kívánta szögezni, hogy ha bárkit Gyomaendrődön kár ér, függetlenül attól, hogy melyik oldalon áll,
képviselő-testületi tag, vagy nem igen is éljen a kártalanítási igényével. A kártalanítási perben Szabó
Balázsné képviselő áll a felperes oldalán, aki felvállalta az ügyben érintett gazdák ügyét. A maga
részéről bízott a magyar bíróság szakértelmében, hogy ítélet születik, melyet követően meg fogja tenni
a szükséges intézkedést a felelősök megkeresése érdekében, ugyanakkor az eredményről megfelelő
tájékoztatást fog adni a lakosság felé.
További polgármesteri bejelenteni valója nem volt, megkérdezte az alpolgármester urat, a bizottság
elnököket, a képviselőket van e napirend előtti hozzászólásuk, bejelenteni valójuk.
Babos László képviselő elmondta, a Polgármester úr által felsorolt események közül kimaradt egy
véleménye szerint fontos esemény, ami mindenképpen említést érdemel. Augusztus 13-án Dr. Oláh
Lajos környezetvédelmi államtitkár járt Gyomaendrődön és megtekintette a városunkban folyó
kormányzati szintű beruházásokat. Az egyik az endrődi közúti híd felújítása, a másik a vasúti
pályaszakasz és a vasútállomás felújítása.
Azért tartotta fontosnak megemlíteni, mivel a tavasz folyamán, amikor Államtitkár úr szintén itt járt
Gyomaendrődön a Polgármester úr szóvá tette, hogy nem kapott meghívást. Ebből kiindulva, most,
amikor értesült az újbóli látogatásról, meghívta Polgármester urat, aki szabadságon volt, így az
eseményen Csányi István alpolgármester és Dr. Csorba Csaba jegyző úr vettek részt. A beruházások
megtekintése után egy ebéden látták vendégül Államtitkár urat, aki érdeklődött Gyomaendrőd
helyzetéről, a beruházásokkal kapcsolatos véleményekről.
Várfi András polgármester reagálva megjegyezte, tudomása volt az eseményről, gondoskodott a
megfelelő fogadtatásról, és a sajtó nyilvánosságról. Megköszönte Babos képviselő úrnak, hogy
beszámolt az eseményről.
Csányi István alpolgármester megerősítette a fentiekben elmondottakat.
Szólt még arról, hogy július végén a Gyomaendrődi Futball Klub járt Nagyenyeden egy visszavágó
mérkőzés keretében egy háromnapos látogatáson. Az eredménytől függetlenül nagyon jól sikerült, jó
hangulatú esemény volt. A résztvevők megegyeztek abban, hogy jövőre egy oda-vissza alapon tovább
mélyítik ezt a megkezdődött sportbarátságot.
Poharalecz László a ligetfürdőben megrendezésre került rendezvényekkel kapcsolatban meg kívánta
jegyezni, hogy az ABBA Show, ami egy igen színvonalas és látványos rendezvény volt, nem kevés
pénzébe került a fürdőt üzemeltető cégnek, amit remélhetőleg ki fognak majd gazdálkodni. Ezzel
szemben meg kell említeni, hogy a Fásy Mulatót Fásy Ádám ingyen hozta le Gyomaendrődre,
melynek a ligetfürdő csak helyet adott, de nem a cégvezetésnek köszönhető. Fásy Ádám megérdemel
annyit, hogy ezt a város megköszönje neki. Ugyanakkor a városvezetésnek el kellene gondolkodni
azon, hogy szabad e egy ilyen nagyszabású rendezvényt legközelebb a liget fürdőben megrendezni,
amely megítélése szerint erre nem alkalmas.
További napirend előtti hozzászólás nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentés megvitatására.
Megkérdezte van e kérdés, észrevétel.
A képviselő-testület a jelentést vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József
igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
296/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 112/2009.(III.26.), 127/2009.(IV.30.),
165/2009.(IV.30.),
168/2009.(IV.30.),
169/2009.(IV.30.),
178/2009.(IV.30.),
182/2009.(IV.30.),
220/2009.(V.28.),
249/2009.(VI.25.),
251/2009.(VI.25.),
282/2009.(VI.25.), Gye. Kt. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.
Határidő: azonnal
Az első napirend megtárgyalása előtt a Polgármester beszámolt a nyári szabadságának alakulásáról.
Július hónapban a betervezett 20 nap szabadságból 10 napot töltött le, míg az augusztusban tervezett 5
napból sikerült mind az 5 napot letölteni.
Felkérte a képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András tartózkodás]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
297/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja Várfi András polgármester beszámolóját a
nyári szabadságának alakulásáról.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Hangya Lajosné bizottság elnököt röviden ismertesse a rendelet
módosítás lényegét.
Hangya Lajosné elmondta, a rendelet felülvizsgálatát, módosítását a közelmúltban megjelent
Alkotmánybírósági határozat indokolja, azzal, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény sem teszi lehetővé azt, hogy az önkormányzatok a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás jogosultsági feltételeinek szabályozásakor további feltételt írjanak elő. A
jelenleg hatályos helyi rendeletünk a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó
szabályozásában két további feltételt írt elő a jogosultsági feltételek meghatározásakor: nem
állapítható meg átmeneti segély az aktív korúak ellátásában részesülő személy együtt nem működése
esetén, vagy, ha a kérelmezőnek az Önkormányzat és intézményei felé köztartozása van. A
köztartozást azonban az önkormányzat a jövőben nem vizsgálhatja, az átmeneti segélyt meg kell
állapítani.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd felkérte a képviselőket a rendelet
megalkotására. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2009. (VIII. 28.) Gye. Kt. rendeletét
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a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló10/2009. (III. 5.) Gye. Kt rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint „A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján a
gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról
szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 6. § (2) bekezdés a) és b) pontja hatályát veszti.
2. § A R. 8. § (2) bekezdése c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) a 6. § (3) bekezdés b) - e) pontjai és a (4) bekezdés esetében a többletkiadást jelentő esemény
bekövetkeztéről szóló igazolást.”
3.§ A R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetben nyújtott támogatásként is adható, formája
vásárlási és gyógyszer utalvány. Az utalvány felhasználására és kezelésére a 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt.
rendelet 23.-24. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.
Záró rendelkezések
4. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2009. augusztus
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2009. augusztus 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. augusztus 28.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
2. Napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása
Hangya Lajosné bizottság elnök tájékoztatásként elmondta, a Térségi Szociális Gondozási
Központnál több ellenőrzés is történt az elmúlt időszakban, melyek során feltárásra kerültek bizonyos
problémák, hiányosságok. Ezek egyike, hogy a különböző ellátásokra vonatkozó megállapodásokat
szükséges kiegészíteni. Ezen megállapodások a rendelet mellékletét képezi, melyek változása miatt a
rendelet ez évben már többször került módosításra. Ez azonban jogalkalmazói szempontból nem
szerencsés ezért ezek a megállapodások a rendelet mellékletéből törlésre kerülnek, és annak
függelékébe helyezik el, így az esetleges további módosításoknál nem kell a rendeletet módosítani,
hanem a fenntartónak kell a változásokat elfogadni.
Ezen kívül az ellenőrzést végző hivatal kifogásolta, hogy az özvegyen maradt házastárs pluszba
fizetett nyersanyagköltséggel csökkentett póttérítési díjat, így az összesen fizetett személyi térítési díj
meghaladta az intézményi térítési díjat. Az érintett ellátottnak a hatályban lévő szerződés szerint meg
volt állapítva a póttérítési díj, azonban a hivatal feljegyzését követően ezt az intézmény 2009. július 1.
napjával törölte, melyről értesítették az ellátottat. Így az ellátott ezt követően csak a rá vonatkozó
személyi térítési díjat fizeti meg.
Az intézmény javaslata szerint a szerződés XI. pontjának jelenlegi rendelkezéseit hatályon kívül kell
helyezni és helyette az alábbi rendelkezést kell beépíteni:
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-

„A kétágyas lakrészbe költöző házastársak tudomásul veszik, hogy amennyiben bármely fél a
házastárs halála miatt egyedül marad, a lakrészben legfeljebb 3 hónapig lakhat egyedül. Ezt
követően az intézmény vele azonos nemű szobatársat helyez el a lakrészben.
- Az egyedül maradt házastárs a beköltözési hozzájárulás különbözet megfizetése mellett
kérheti elhelyezését egyágyas szobában. Ez esetben az intézménnyel még jogviszonyban nem
álló várakozókkal szemben elsőbbséget élvez.”
További problémaként merült fel, hogy az idősek nappali ellátásában az intézményi térítési díj
meghatározása nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, az intézmény csak az étkezés
vonatkozásában készítette el az önköltségszámítást, egyéb igénybevétel esetére nem. Az intézmény
elkészítette a klubbokra vonatkozó önköltségszámítást, viszont olyan magas összeg jött ki, melyet a
gyomaendrődi idősek valószínű, nem tudnának megfizetni, ezért az intézmény változatlanul a
minimum összeg szerinti, napi 20 Ft-os díjat szeretné alkalmazni.
Ezen túl az intézményvezető kérelemmel fordult a fenntartóhoz, hogy az emelt szintű elhelyezést
biztosító Őszi Napsugár Idősek Otthonában meghatározott egyszeri beköltözési hozzájárulás összegét
felülvizsgálni és lehetőség szerint 2009. szeptember 01. napjától csökkenteni szíveskedjen. Az idősek
otthona 50 férőhelyes, a kihasználtsága 80-85 %-os. A megüresedett férőhelyekre vannak ugyan
jelentkezők, de soknak találják a beköltözési hozzájárulás összegét és inkább más intézményben
kérnek elhelyezést. Az intézmény úgy véli, hogy a hozzájárulás csökkentésével a kihasználtság
növekedne.
A rendelet-tervezetet a véleményező bizottságok megtárgyalták és megalkotásra javasolják a
képviselő-testület számára.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2009. (VIII. 28.) Gye. Kt. rendeletét
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosításáról és kiegészítéséről
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)
bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet (a
továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § E. R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ellátást igénylővel vagy törvényes képviselőjével kötendő megállapodás megkötésekor a
jogszabályi előírásban foglaltakat és az ellátási formának megfelelő e rendelet 1-11. számú függelékét
képező nyomtatványt kell alkalmazni. Az intézményvezető a megállapodás megkötésekor
többletkötelezettséget nem vállalhat.”
2. § E. R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ A képviselő-testület Gyomaendrőd Város közigazgatási területén két tanyagondnoki körzetet
alakított ki, melynek részletes leírását, e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.”
3. § (1) E R. 9. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ A 2. számú melléklet tartalmazza a Térségi Szociális Gondozási Központ élelmezési
nyersanyagköltségét”
(2) E R. 9. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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„A Térségi Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díját a
3. számú melléklet tartalmazza.”
(3) E R. 9. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az egyszeri beköltözési hozzájárulás összegét a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza”
(4) E R. 9. § (11) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A támogató szolgálat szállítási szolgáltatását a 3. számú mellékletben meghatározott térítés
ellenében olyan fogyatékossági támogatásban nem részesülő szociálisan nem rászorult ellátottak is
igénybe vehetik, akik koruk, egészségi állapotuk miatt, tömegközlekedési eszközzel közlekedni nem
tudnak.”
4. § (1) E R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezést és szolgáltatást biztosító tartós bentlakásos
intézményben (Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 8. szám) a rendelet 4. számú mellékletében
meghatározott egyszeri beköltözési hozzájárulást kell megfizetni.”
(2) E R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az egyszeri hozzájárulás
összegét e rendelet 4. számú függelékében meghatározott szerződésben rögzíteni kell.
5. § E R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) A kétágyas lakrészbe költöző házastársak tudomásul veszik, hogy amennyiben bármely fél a
házastárs halála miatt egyedül marad, a lakrészben legfeljebb 3 hónapig lakhat egyedül. Ezt
követően az intézmény vele azonos nemű szobatársat helyez el a lakrészben.
b) Az egyedül maradt házastárs a beköltözési hozzájárulás különbözet megfizetése mellett kérheti
elhelyezését egyágyas szobában. Ez esetben az intézménnyel még jogviszonyban nem álló
várakozókkal szemben elsőbbséget élvez.”
6. § E. R. 12/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés ép:
„A Térségi Szociális Gondozási Központ személyszállító gépjárművei szabad kapacitásuk terhére
szállító tevékenységet végeznek e rendelet 3. számú melléklet 4. d) pontjában meghatározott
térítési díj ellenében. Az intézmény e tevékenység során az alábbi feladatokat látja el:”
7. § A R. 1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12.-13.-14-15. számú melléklete hatályát veszti, egyidejűleg
a R. e rendelet 1.-2.-3.-4. számú mellékletével valamint 1-11. számú függelékével egészül ki.
Záró rendelkezések
8 § (1) Ez a rendelet 2009. szeptember 01. napján lép hatályba.
(2) Hatályát vesztő rendelkezések: 11/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet és a 23/2009. (V. 14.) Gye. Kt.
rendelet.
Gyomaendrőd, 2009. augusztus
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2009. augusztus 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. augusztus 28.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. számú melléklet a 38/2009. (VIII.28.) Gye. Kt. rendelethez
001. körzet (Gondozási Központ)
Közterület neve
Terjedelme
Páskumi út
Teljes
Diófa
Teljes
Álmosdomb utca
Teljes
Határ út
Teljes
Szőlőskert utca
Teljes

Lakos
37
52
46
2
54
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Ugari út
Kondorosi út
Polyákhalmi út
Bacsalaposi út
Szarvasi út
Körzet összesen:
002. körzet (Más szolgáltató)
Közterület neve
Nagylaposi MÁV lakás
Tanya II.
Tanya III.
Tanya IV.
Tanya V.
Tanya VI.
Tanya VII.
Templomzug
Vasúti őrházak
Körzet összesen:

Teljes
Teljes
Teljes
1-3 szám alatt lakók
Teljes

Terjedelme
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

38
44
55
9
63
400

Lakos
5
147
38
4
75
37
91
3
1
401

Település összesen: 801
2. számú melléklet a 38/2009. (VIII.28.) Gye. Kt. rendelethez
A Térségi Szociális Gondozási Központ élelmezési nyersanyagköltsége
Reggeli:
175,- Ft/nap
Ebéd:
295,- Ft/nap
Vacsora:
185,- Ft/nap
Egész napi:
655,- Ft/nap, mely az intézmény által biztosított munkahelyi és vendég étkeztetésre is
vonatkozik.
Vendégétkeztetés keretében a 3-6 éves korosztály számára biztosított ebéd nyersanyagköltsége 135.Ft/adag.
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3. számú melléklet a 38/2009. (VIII.28.) Gye. Kt. rendelethez
A Térségi Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjai 2009. február 1-től

Ellátásiforma
1/ Étkeztetés
Kiszállítás nélkül:
ha az ellátott családjában a jövedelem az
öregségi nyugdíjminimum
150 % alatti
150 % -300 % közötti
300 % feletti
Kiszállítással:
ha az ellátott családjában a jövedelem az
öregségi nyugdíjminimum
150 % alatti
150 % -300 % közötti
300 % feletti
2/ Házi segítségnyújtás
az ellátott családjában az egy főre jutó jövedelem
az öregségi nyugdíjminimum
150 % alatti
150 feletti
3/ Nappali ellátás
1. számú Idősek klubja (Gyomaendrőd,
Mirhóháti út 1-5.)
2. számú Idősek Klubja (Gyomaendrőd, Fő út
66.)
3. számú Idősek Klubja (Gyomaendrőd,
Kondorosi út 1.)
4. számú Idősek Klubja (Gyomaendrőd, Mester
út 19. )
5. számú Idősek Klubja (Gyomaendrőd, Blaha út
2-6.)
6. számú Idősek Klubja ( Hunya, Rákóczi út 31.)
Rózsakert Esély Klub (Gyomaendrőd, Blaha út26)
a/ nappali ellátás étkezés igénybevétele nélkül
b/ nappali ellátás étkezéssel
4/ Támogató Szolgálat
a/ személyi segítés
b/ személyi szállítás

1993. évi
III. tv
szerint
számított
intézményi
térítési
díjak 2009.
évre

Önkormányzati
kompenzáció

2009. évi
Intézményi
térítési
Szolgáltatási
díjak
egység

360,-+ÁFA
402,-+ÁFA
470,-+ÁFA

-------

360,-+ÁFA
400,-+ÁFA
470,-+ÁFA

Ft/adag
Ft/adag
Ft/adag

415-+ÁFA
457,-+ÁFA
525,-+ÁFA

-------

415,-+ÁFA
455,-+ÁFA
525,-+ÁFA

Ft/adag
Ft/adag
Ft/adag

0,275,-

-----

0,275,-

Ft/óra
Ft/óra

20,520,-

-----

20,520,-

Ft/nap
Ft/nap

-----

240,-

Ft/óra

240,-

Ft/km
c/személyi segítés szociálisan nem rászorulók
részére
d/ személyi szállítás szociálisan nem rászorulók
részére
5/ Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás

40,-

40,-

300,70,-

300,70,-
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Ft/óra
Ft/km

Őszikék Idősek Otthona
( Gyomaendrőd, Mirhóháti út 1-5.)
Rózsakert Idősek Otthona
(Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6.)
Szent Imre Idősek Otthona
(Gyomaendrőd, Kondorosi út 1.)
a/ 2007. december 31-én már ellátottak részére
b/ ha az ellátott jövedelme az öregségi
nyugdíjminimum
150 % alatti
150 % feletti
c/ demens betegek részére

d/1-2 ágyas, előteres, önálló vizesblokkos szoba
6/ Átmeneti elhelyezés
(Gyomaendrőd, Blaha 2-6.)
a/ átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás

2 315,69 450,-

275,8 250,-

2 040
61 200

Ft/fő/nap
Ft/fő/hó

2 080,62 400,2 315
69 450,2 040,61 200,------

40,1 200,275,8 250,---------

2 040,61 200,2 040,61 200,2 040,61 200,2 140,64 200,-

Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó

2 090,62 700,-

50,1 500,-

2 040,61 200,-

Ft/fő/nap
Ft/fő/hó

3 160,-

425,12 750,-

2 735,-

Ft/fő/nap

82 050,2 655,-

Ft/fő/hó
Ft/fő/nap

79 650,2 385,71 550,-

Ft/fő/hó
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó

7/ Emelt szintű elhelyezés
Őszi Napsugár Idősek Otthona
(Gyomaendrőd, Mirhóháti út 8.)
a/ 4 óra gondozási szükségletet meg nem haladó
ellátottak részére

94 800,2 655,-

b/ 2007. dec.31-én már ellátott , 4 órát
meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező
ellátottak részére

79 650,2 385,71 550,-

c/ demens ellátottak részére

-----

-----

8/ Vendégétkezés
285,-+
ÁFA
475,+ÁFA
300,-+ÁFA

Reggeli
Ebéd
Vacsora

285,-+
ÁFA
475,+ÁFA
300,-+ÁFA

Ft/adag
Ft/adag
Ft/adag

4. számú melléklet a 38/2009.(VIII.28.) Gye. Kt. rendelethez
A Térségi Szociális Gondozási Központ egyszeri beköltözési hozzájárulásai 2009. évben
Őszi Napsugár Idősek Otthona Mirhóháti u. 8.
1. Földszint
a.: egyágyas, teakonyhás lakrész 1.000.000 Ft/fő
b.: kétágyas, teakonyha nélküli lakrész 600.000 Ft/fő
c.: kétágyas, teakonyhás lakrész 700.000 Ft/fő
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2. Emelet
a.: egyágyas, teakonyhás lakrész 900.000 Ft/fő
b.: kétágyas, teakonyha nélküli lakrész 500.000 Ft/fő
c.: kétágyas, teakonyhás lakrész 600.000 Ft/fő
3. Napirendi pont
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása
Hangya Lajosné bizottság elnök elmondta, a rendelet módosítás lényege, hogy az Alkotmánybírósági
határozat szerint az átmeneti segélyezés és a méltányossági ápolási díj esetében sem lehet a törvényi
feltételeket szűkíteni, a helyi rendeletben további feltételeket előírni a jogosultsági feltételek
meghatározásakor. A hatályos rendeletben az átmeneti segélyezésnél az önhibán kívüli
rászorultsághoz, míg a méltányossági ápolási díjnál a munkahely meglétéhez kötötték a jogosultságot.
A rendelet ezen paragrafusait hatályon kívül kell helyezni.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólás, majd kérdés, észrevétel hiányában felkérte a
képviselőket a rendelet megalkotására.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2009. (VIII. 28.) Gye. Kt. rendeletét
az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
3/2009. (I. 30.) Gye. Kt rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján az egyes pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A R. 11. § (1)-(2) bekezdése hatályát veszti.
(2) A R. 11. § (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Szt. 43/B. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
évente Térségi Szociális Gondozási Központ területi vezető gondozójának közreműködésével
ellenőrzi, hogy az ápolást végző személy kötelezettségét teljesíti-e.”
2. § A R. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az (1) bekezdés szerinti támogatás megállapításánál a 19. § rendelkezéseit figyelmen kívül kell
hagyni.”
3. § (1) A R. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család, személy átmeneti segélyben
évente legfeljebb kettő alkalommal részesíthető.”
(2) A R. 19. § (4)-(5) bekezdése hatályát veszti.
Záró rendelkezések
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4. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2009. augusztus
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2009. augusztus 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. augusztus 28.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
4. Napirendi pont
A "Gyomaendrőd Díszpolgára" cím, valamint a "Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett
alapításáról és adományozásáról szóló 12/1991. (X. 30.) KT rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Megyeri László aljegyzőt ismertesse a jelenlévőkkel a rendelet
módosítás lényegét.
Megyeri László aljegyző előrebocsátotta, hogy csupán technikai módosításról lenne szó, melyet a
következő okok indokolnak. A rendelet nem szabályozza részletesen a testület által adományozható
elismerések adományozásának időpontját és az előkészítő eljárás rendjét. A jelenlegi szabályozás csak
annyit tartalmaz, hogy ilyen kitüntetéseket ünnepi ülés keretében vagy ünnepélyes körülmények között
a város és hazánk jeles ünnepei alkalmával lehet adományozni. A jogbiztonság, célszerűség és a
hatáskörök egyértelművé tétele érdekében az előterjesztők javaslata, hogy a képviselő-testület már az
éves munkatervében döntse el, hogy melyik ülésén, melyik alkalomból, milyen típusú kitüntetést
kíván átadni. Ugyanakkor pontosan kerüljön leszabályozásra, hogy ehhez az időponthoz képest mi az
a határidő, amikorra az ajánlásokat be kell nyújtani. Mindezek felelőse azonban ne a hivatal legyen,
hanem a Polgármester, aki kiadja a felhívást a civil szervezetek felé.
A jelenleg szabályozatlan előkészítési eljárás rendezése érdekében javasolta, hogy egy határozatban
úgy módosítsa az éves munkatervét a képviselő-testület, hogy október 23-án ünnepi ülés tart, mely
ülésen kerülnek átadásra a "Gyomaendrőd Díszpolgára" cím, valamint a "Gyomaendrődért” kitüntető
emlékplakett kitüntetések, amennyiben azokra érkezik ajánlat és azt/azokat a képviselő-testület
elfogadja. A jövőben pedig ezek a kérdések a mindenkori éves munkatervben kerüljenek
meghatározásra.
A rendelet 5. §-ra újra szabályozásra kerülne, melyben új elem, hogy az adományozási javaslatok
legkésőbb az adományozás napját megelőző 40. napig nyújthatók be. A kitüntetési javaslatok
benyújtására – megjelölve a benyújtási határidő naptár szerinti határnapját is - a polgármester felhívást
tesz közzé. Így minden érdekelt számára egyértelmű lesz, hogy mikor, milyen típusú kitüntetésre lehet
javaslatot benyújtani és azokról mikor dönt a képviselő-testület, és mikor kerül átadásra.
Várfi András polgármester megköszönte az ismertetőt, majd megkérdezte a képviselőket van e
kérdés, hozzászólás.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket elsőként a határozati javaslatról döntsenek, amely a
2009. évi munkaprogram kiegészítéséről szól.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
298/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 2009. évi munkaprogramja a következő
időponttal és eseménnyel egészül ki:
Október 23. Ünnepi Képviselő-testületi ülés a Városházán.
Napirendi pont:
1) Kitüntetések adományozása ("Gyomaendrőd Díszpolgára" cím, valamint a
"Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett)
Határidő: 2009. október 23.
Felelős: Várfi András polgármester
Ezt követően a Polgármester a rendelet megalkotására kérte fel a képviselőket. A szavazás előtt
felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2009. (VIII. 28.) Gye. Kt. rendeletét
a "Gyomaendrőd Díszpolgára" cím, valamint a "Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett
alapításáról és adományozásáról szóló 12/1991. (X. 30.) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV törvény 1. § (6) a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva, a 12/1991. (X. 30.) KT rendelet preambulumában
meghatározott célkitűzések eredményesebb teljesülése érdekében az alábbi rendeletet alkotja
1. § A rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A díszpolgári cím és az emlékplakett adományozásának tervezett időpontját a Képviselőtestület az éves munkaprogramjában határozza meg.
(2) A díszpolgári cím és az emlékplakett adományozására a polgármester, az önkormányzati
képviselők, a Képviselő-testület állandó bizottságai, a város politikai és civil szervezetei, továbbá a
polgárok egyéb közösségei tehetnek javaslatot. A javaslatok kizárólag részletes indokolással ellátott
írásos formában nyújthatók be.
(3) Az adományozási javaslatok legkésőbb az adományozás napját megelőző 40. napig nyújthatók be.
A kitüntetési javaslatok benyújtására – megjelölve a benyújtási határidő naptár szerinti határnapját is a polgármester felhívást tesz közzé.
(4) A javaslatokat döntésre a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet 11/A. § (2) bekezdésében foglalt munkacsoport terjeszti be. A
munkacsoport a javaslatokat érdemben nem, csak formailag tekinti át. A formailag nem megfelelő
javaslat utólagos hiánypótlására nincs lehetőség.
(5) A Képviselő-testület a kitüntetések odaítéléséről az adományozás napját megelőző ülésén dönt. A
döntést maximum kétfordulós döntési eljárásban, titkos szavazással hozza meg.
(6) Gyomaendrőd megalakulásának, illetve várossá nyilvánításának negyedszázados, illetve ennek
egész számú szorzatával kifejezhető, évfordulója alkalmából a 2. § (1) és 4. § (1) bekezdéseiben
foglaltaktól eltérően a Gyomaendrőd Díszpolgára címből kettő, valamint a Gyomaendrődért kitüntető
emlékplakettből négy adományozható.”
2. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Hatályukat vesztő rendelkezések: 38/2008. (X. 1.) Gye. Kt. rendelet, valamint a 26/2004. (XI. 29.)
KT rendelet 4. §.
Gyomaendrőd, 2009. augusztus
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző
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E rendelet 2009. augusztus 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. augusztus 28.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
A következőkben Várfi András polgármester javaslatot tett a napirend sorrendiségének változtatására,
tekintettel arra, hogy a Beszámoló a kötvényből származó forrás 2009. I. félévi menedzsmentjéről
tárgyú előterjesztés készítője, Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadó ez idáig nem érkezett meg az ülésre.
Jelenlétét mindenképpen szükségesnek tartja a napirendi pont megtárgyalásakor, ezért javasolta, hogy
arra a megérkezésekor térjenek vissza. Az ülést az azt követő Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi
Önkéntes Tűzoltóság 2009. évi I. féléves szakmai beszámolója tárgyú előterjesztés megvitatásával
folytassák.
Kérte a képviselőket döntsenek a javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
299/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az ülés napirendje sorrendjének
megváltoztatására vonatkozó javaslatot.
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság 2009. évi I. féléves szakmai
beszámolója
Várfi András polgármester köszöntötte Kurilla Zsoltot a tűzoltóság megbízott parancsnokát, majd
felkérte szóljon néhány szót a tűzoltóságról, annak munkájáról.
Kurilla Zsolt elmondta, 2009. augusztus 5. napjától megbízott parancsnokként teljesít szolgálatot a
köztestületi tűzoltóságnál. A tűzoltóság 2008. december 1. napjával alakult meg, 10 fő főállású
tűzoltóval. December hónapban 3, míg 2009. január – június között 43 káresemény történt a három
településen. Hunyán 2. Csárdaszálláson 2 és Gyomaendrődön 39.
Az első félévben az állomány PÁV vizsgálaton esett át, 5 fő az, akinek sikerült. Gubucz Tamás
sikeresen elvégezte az Önkéntes Parancsnoki tanfolyamot Budapesten, így ő lett a köztestület
parancsnok helyettese. Személye a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem védelmi igazgatási szakos
hallgatója, tanulmányait 2011-ben fejezi be.
A köztestület a második félévben 40 órás önkéntes tűzoltó tanfolyamot indít, melyre az előzetes
becslés szerint 30 fő jelentkező van a megyei tűzoltó egyesületek részéről.
Szeretnék az elavult tűzoltó technikát felújítani és az állomány védőfelszereléseit lecserélni.
Várfi András polgármester megköszönte a beszámolót, melyből az derül ki, hogy eredményesen
működik a köztestületi tűzoltóság ezért megérdemlik a támogatást és a dicséretet. Sokan
megtapasztalhatták, hogy jó hogy helyben vannak, hiszen akár tűzesetnél, akár valamilyen
katasztrófahelyzetnél, vagy valamilyen viharkár esetén gyorsan és biztonságosan hárítják el a károkat.
Gratulált az állomány tagjainak, további eredményes munkát, és sok sikert kívánt.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
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A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos
László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
300/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi
Önkéntes Tűzoltóság 2009. évi I. féléves szakmai beszámolóját.
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
Beszámoló Gyomaendrőd Város 2009. I. félévi közfoglalkoztatásáról, valamint a 2009. évre szóló
Közfoglalkoztatási Terv módosítása
Várfi András polgármester Hangya Lajosné bizottság elnököt kérte fel a napirendi pont ismertetésére.
Hangya Lajosné elmondta, az idei évben a szociális törvény módosításából adódóan változott az
aktívkorúak ellátására, segélyezésére, illetve a közfoglalkoztatásra vonatkozó szabályozás. A
közfoglalkoztatásban a Munkaügyi Központnak és az Önkormányzatnak közösen kell részt venni. Az
aktívkorúak ellátása, segélyezése munkavégzéshez kötött. Közcélú munkára, 90 munkanapra, legalább
napi 6 órai munkavégzésre határozott idejű munkaviszonyt kell létesíteni. Gyomaendrődön 7 hónapos
időtartamban foglalkoztatják a közfoglalkoztatásba bevont személyeket, akik ezt követően ismét
jogosulttá vállnak álláskeresési támogatásra, ezáltal könnyebben tudnak bekerülni a munka világába.
A rendelkezésre állási támogatás (RÁT) 403 főt érint Gyomaendrődön. Havonta 110-170 fő
foglalkoztatására kerül sor. A városban az egyik legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat. A
közmunkások foglalkoztatását a különböző fórumokon (bizottsági ülés, szociális kerekasztal)
pozitívan értékelték, hiszen igazán akkor érzékelnék a városban a különböző problémákat, ha ez a
közfoglalkoztatás nem lenne. Az önkormányzati intézményeknél 20-30 fő foglalkoztatása történik,
ahonnan szintén pozitív visszajelzés érkezett.
A közmunkások foglalkoztatását szerződéses alapon a Zöldpark Kft. végzi. A szerződésben
rögzítetteknek megfelelően a napi munkavégzés irányítása, dolgozók munkavégzésének felügyelete és az ide
vonatkozó munkavédelmi előírások betartása és betartatása képezi feladatunkat. A munkavégzés során vannak,
akik szakmunkát végeznek a szakképzettségüknek megfelelően, illetve vannak, akik köztisztasági, zöldterület
karbantartási feladatokat látnak el. Gyakorlatilag a lakosság ez utóbbival találkozik nap mint nap, és az
értékítéletet is ez alapján alkotja meg, ami nem mindig pozitív. Ennek ellenére a véleményező fórumokon az volt
a vélemény, hogy az elvégzett munka alapján az elfogadható. Jó dolognak tartották, hogy a foglalkoztatott
létszámból mindössze 9 főtől kellett megválni, rendkívüli felmondással megszüntetni a munkaviszonyát. Ennek
oka, hogy nem jelentek meg a munkavégzés helyén, rendszeresen ittas állapotban, munkavégzésre alkalmatlan
állapotban jelent meg. Ennek a 9 személynek a törvény erejénél fogva 3 évig nem állapítható meg a RÁT. A
közfoglalkoztatás időtartama alatt 3 főnek közös megegyezéssel szűnt meg a munkaviszonya
(keresőtevékenységet kezdett, elköltözött).

A foglalkoztatásnál problémát jelentett, hogy az újonnan alakult Zöldpark kft. még nem rendelkezett a
szükséges mennyiségű szerszámokkal, eszközökkel. A központi költségvetés a foglalkoztatáshoz
részben biztosította a munkabért, amit az önkormányzatoknak kellett kiegészíteni, viszont
eszközbeszerzéshez forrást nem biztosított. Az önkormányzat erre a célra 5 millió Ft-ot biztosított a
költségvetésből. A vízügy területén 15 fő kerül foglalkoztatásra, akiket szintén a Zöldpark Kft lát el
eszközökkel. E mellett a gépi erő is erősen korlátozott, és további probléma, hogy kevés a
munkafelügyelő. Pályázat útján sikerült két fő munkafelügyelőt alkalmazni, de ekkora létszám
irányítására még ez is kevés. Jelenleg 18 brigád dolgozik 5-6 fővel, akiket a két fő munkafelügyelőnek
elég nehéz ellenőrizni.
Összegezve a véleményező fórumok a beszámolót elfogadásra javasolták a képviselő-testületnek,
ugyanakkor szükségesnek tartják a jövő évi közmunka program mielőbbi kidolgozását, hogy új
területeket is be lehessen vonni és arra fel lehessen készülni.
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Várfi András polgármester megköszönte az ismertetőt, egyetértett azzal, hogy ekkora létszám
eredményes foglalkoztatásához eszközökre van szükség. Ezen a helyzeten sikerül javítani azáltal,
hogy a közelmúltban eszközbeszerzésre benyújtott pályázaton közel 10 millió Ft-ot nyert az
önkormányzat. Ugyanakkor közel 20 millió Ft-ot nyert a város járdafelújításra, és 10 millió Ft-ot a
Hősök út szakaszának felújítására.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a határozati javaslatról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
301/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2009. I. félév
közfoglalkoztatásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évre szóló
Közfoglalkoztatási terv módosítását a határozat melléklete szerint fogadja el.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Gyomaendrőd Város
Polgármesterét, hogy 2009. október 31. napjáig készítse el a 2010 évre szóló
közfoglalkoztatási koncepciót, melyben új feladatokkal, új munkaterületekkel bővíti ki a város
közfoglalkoztatási tervét.
Határidő: 2009. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
7. Napirendi pont
Közhasznúsági társaságok fenntartásában működő óvodák vezetőinek 2008/2009 nevelési évről
készített szakmai beszámolójának elfogadása
Várfi András polgármester köszöntötte az óvodák jelenlévő vezetőit, majd felkérte Szabó Balázsné az
Ügyrendi bizottság elnökét röviden ismertesse az előterjesztést, a bizottság véleményét.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, az önkormányzati minőségirányítási programban előírás, hogy
az intézmények vezetői szakmai beszámolót készítsenek a tanítási év végén a nevelési évről. A beszámolók
elkészültek, amelyek tartalmazzák a kötelező tartalmi elemeket. Ezek az óvoda működési feltételei, személyi,

tárgyi feltételek, szakmai munka, annak hatékonysága, kapcsolatok, rendezvények, intézményi munka
ellenőrzése.
Meg kívánta jegyezni, hogy az elmúlt időszakban törvényességi és szakmai ellenőrzés történt a város
óvodáiban, amely pozitív eredménnyel zárult, így ezen beszámolókban is hasonló pozitív dolgokat
olvashattak. Mindezekre figyelemmel a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a beszámolók
elfogadását, további eredményes, és kitartó munkát kívánva valamennyi óvoda dolgozójának.
Várfi András polgármester egyetértett a bizottság javaslatával, hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket döntsenek a határozati javaslatról, azt fogadják el.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
302/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
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I.
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
elfogadja
Csoda-Vár
Gyermekcentrum Alapítvány képviselőjének - Nagyné Simon Máriának, a Csoda-Vár
Bölcsőde vezetőjének 2008/2009. nevelési évben végzett tevékenységéről készített bölcsődei
szakmai beszámolóját.
Határidő: azonnal
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szivárvány Gyermekkert
Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. képviselőjének - Varjú Juditnak, a Vásártéri Óvoda
vezetőjének 2008/2009. nevelési évben végzett tevékenységéről készített óvodai és bölcsődei
szakmai beszámolóját.
Határidő: azonnal
III.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szmola Nonprofit
Kiemelten Közhasznú Kft. képviselőjének - Szmola Magdolnának, a Napsugár Óvodák
vezetőjének 2008/2009. nevelési évben végzett tevékenységéről készített óvodai szakmai
beszámolóját.
Határidő: azonnal
IV.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Tulipános Óvodai Oktató
Nonprofit Kft. képviselőjének - Giricz Ilonának, a Tulipános Óvoda vezetőjének
2008/2009. nevelési évben végzett tevékenységéről készített óvodai szakmai beszámolóját.
Határidő: azonnal
V.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Gyomaendrődi
Margaréta Óvodai Oktató Nonprofit Kft. képviselőjének - Kovács Péternének, a
Margaréta Óvoda vezetőjének 2008/2009. nevelési évben végzett tevékenységéről készített
óvodai szakmai beszámolóját.
Határidő: azonnal
VI.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Gyermekliget Óvodai
Oktató Nonprofit Kft. képviselőjének - Szabó Istvánnénak, a Selyem Úti Óvoda
vezetőjének 2008/2009. nevelési évben végzett tevékenységéről készített óvodai szakmai
beszámolóját.
Határidő: azonnal
VII.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Csemetekert Óvodai
Oktató Nonprofit Kft. képviselőjének - Bárdi Zoltánnénak, a Blaha Úti Óvoda vezetőjének
2008/2009. nevelési évben végzett tevékenységéről készített óvodai szakmai beszámolóját.
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
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Közoktatási intézmények beszámolói a 2008/2009-es tanévről
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat minőségirányítási programja a
közoktatási intézmények vezetőit is beszámoló adására kötelezi: “A közoktatási intézmény
tanévenként, évenként egy alkalommal kötelezhető arra, hogy tevékenységéről átfogó beszámolót
adjon a fenntartónak.”Az intézményi beszámoló képezi az évente megvalósuló szakmai ellenőrzést.
Az intézményi beszámoló egyben önértékelés is, az intézmény alapdokumentumaiban, pedagógiai
programjában megfogalmazott célok, feladatok összehasonlítása a tényleges működéssel, a pedagógiai
tevékenység eredményességével. Az intézményi beszámolók az Önkormányzati Minőségirányítási
Programban foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készültek el. A két általános
iskola, az alapfokú művészetoktatási intézmény és a térségi humánsegítő központ által benyújtott
beszámolót a mellékelt CD-n olvashatták a képviselők, az érdeklődök pedig letölthetik az város
honlapjáról.
A Kner Imre Gimnázium igazgatója a beszámolóját a felvételi eredmények ismeretében terjeszti be a
testület szeptemberi ülésére.
Az alapfokú művészetoktatási intézményt érintően kihangsúlyozta, hogy a minőségi szint emeléséhez
nagyban hozzájárult, hogy a Körösmenti Művészetoktatási Intézmény jogutódjaként a néptánc oktatás
is ezen intézményben történik. Nyilván, hogy az összevonásnak vannak olyan elemei, amit az
intézmény kudarcként élt meg, de bízott abban, hogy az elkövetkező időben az esetleges problémák
korrigálásra kerülnek és az elmúlt évekhez hasonlóan kiemelkedő eredményeket érnek el.
Összességében valamennyi intézmény esetében elmondható, hogy vannak olyan kimagasló
eredmények, melyek alapján méltán büszke lehet a város, hogy ilyen tanulói vannak. Mindehhez
viszont fontos a humánsegítő szolgálat közreműködése, hiszen a nevelési tanácsadó és a logopédia
ellátás nagyban segíti az iskolák működését.
Az intézmények gazdálkodásával itt is vannak problémák, egyrészt gazdálkodnak a költségvetés
keretein belül, másrészt igyekeznek pályázati forrásokból a hiányzó összegeket pótolni.
Az ügyrendi bizottság a beszámolókat megtárgyalta, azokat elfogadásra javasolta a képviselő-testület
számára. A bizottság nevében jó munkát, hasonló eredményeket kívánt az intézményeknek.
Várfi András polgármester megköszönte az ismertetőt. Két intézmény beszámolójának elfogadásáról
kell dönteni a képviselő-testületnek az egyik a Kis Bálint Ált. Iskola és Óvoda, a másik a Városi
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Javasolta a képviselőknek, hogy a beszámolókat külön
határozatban fogadják el.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: [Babos László igen,
Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
303/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Magyar
Béláné a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda megbízott intézményvezetőjének
beszámolóját, a 2008/2009-es tanévről.
Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
304/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Holubné
Hunya Anikó a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetőjének
beszámolóját, a 2008/2009-es tanévről.
Határidő: azonnal
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9. Napirendi pont
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda csoportlétszám engedélyezési kérelme
Szabó Balázsné bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, az iskola megbízott intézményvezetője
levelében kérte a fenntartó jóváhagyását az alsós napközis csoportok, 1 csoporttal való növeléséhez,
tekintettel arra, hogy a májusi igényfelmérést követően az 1-4. évfolyamon a tanulói létszám nem
csökkent, ezért szükség lenne a plusz egy csoport indítására. Az intézmény, tekintettel az éves
költségvetésben meghatározottakra, valamint az engedélyezett felhasználható órakeretre és
engedélyezett pedagógus álláshelyekre, a 11. napközis csoport szervezését a meglévő órakereten belüli
átcsoportosítás terhére kívánja biztosítani, az engedélyezett pedagógus létszámon belül.
A bizottság a kérelmet megtárgyalta és javasolta a képviselő-testületnek a jóváhagyás megadását a
határozati javaslatban foglaltak szerint.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: [Babos László igen,
Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
305/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Oktatási Hivatal
Dél-alföldi Regionális Igazgatósága által engedélyezett csoportlétszámokat, és az óvodai
csoportok létszámát érintő átcsoportosítást, mely a következő:
Az Oktatási Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatósága a DARI/1636-4/2009.ügyiratszámú
levelében engedélyezte a a kérelemben szereplő csoportok beindítását, az alábbiak szerint:
2.b 30 fő, 2.c 31 fő, 4.a 30. fő, 4.b 28 fő, 4.c 27fő,7.c 31 fő; Breki csoport (vegyes - óvoda) 30
fő.
A Maci csoport (vegyes - óvoda) esetébe 30 főt engedélyezett.
Az óvodai csoportlétszámok a következők:
Megnevezés

Tanulók
száma

Breki
27
Maci
28
Nyuszi
24
Süni
25
Zümi
14
Határidő: azonnal

Sajátos
nevelési
igényű
1
1

Nevelési
Átszámított
Tanácsadóban
létszám
nyilvántartott
3
30
1
30
1
24
25
1
14

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

30
30
30
30
30

II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda napközis csoport számának növelését, az intézmény számára engedélyezett
költségvetési keret, engedélyezett pedagógus létszám és órakeret terhére.
Engedélyezett napközis csoportok száma 2009/2010-es tanévben:
Napközis csoportok száma:
11 csoport
Napközis tanulók száma:
240+(50) fő
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
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A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda SZMSZ –ének felülvizsgálata

Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsné bizottság elnököt röviden ismertesse az
előterjesztés lényegét.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, az intézmény SZMSZ-t az intézmény vezetője készíti el,
és a nevelési-oktatási intézményben a nevelőtestület fogadja el, amely a fenntartó jóváhagyásával
válik érvényessé. Új elemként kell, hogy az SZMSZ-ben szerepeljen a költségvetési szervek
besorolását érintő elnevézésbeli változások, valamint az oktatási-nevelési intézmények szakmai
munkaközösségeit érintő feladat- és kapcsolatrendszerének megfogalmazása. Az intézményeknek 2009.
augusztus 31.-ig kell felülvizsgálniuk szervezeti és működési szabályzatukat, melyeket a fenntartónak 2009.
szeptember 30-ig kell jóváhagyni.
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda esetében a szervezeti és működési szabályzat intézményi és fenntartói
felülvizsgálatára azért kerül sor az augusztusi Képviselő-testületi ülésen, mert a törvényi változások előírják,
valamint a 282/2009. (VI.25.) Gye. Kt. határozat alapján az intézményvezető személyében változás történt, s az
intézmény szervezeti és működési rendjében is változás következett be.
Fentiek alapján javasolta a képviselő-testületnek a jóváhagyás megadását.

Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslat
elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: [Babos
László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
306/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Magyar Béláné
megbízott intézményvezető által elkészített és a nevelőtestület által elfogadott Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda szervezeti és működési szabályzatát.
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
Tájékoztató a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak 2009. évi érettségi vizsga
eredményéről

Szabó Balázsné bizottsági elnök az alábbiak szerint ismertette az előterjesztést. Az érettségi elnökök
megállapítása szerint a gimnázium a szóbeli érettségi vizsgát a jogszabályoknak megfelelően,
körültekintően szervezte meg. A tanulók számára minden előírt segédeszköz a rendelkezésre ált.
Érezhető volt a tanár-diák közötti harmonikus kapcsolat. A vizsgák jó légkörben zajlottak. Az
eredmények a tényleges tárgyi tudás felmérése alapján születtek, megfelelve az érettségi és ezzel
együtt a felvételi komolyságának.
A bizottság nevében javasolta a tájékoztató elfogadását.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla tartózkodás, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
307/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban 2009. évben érettségi vizsgát tett tanulók
eredményeiről készített tájékoztatót.
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Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
A Határ Győző Városi Könyvtár Tímár Máté Fiókkönyvtárában megtartott leltározás eredményének
elfogadása, a leltárhiány törlésének engedélyezése

Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a könyvtárban 2009. május 25. és június 16. között, időszakiteljeskörű- folyamatos leltározás zajlott. Az állomány nagysága a leltári időszakban a csoportos leltárkönyv
adatai szerint: 20179 db dokumentum, 13.466.892,-Ft értékben. A leltározásról készült jegyzőkönyv az
előterjesztés mellékletében olvasható.
A leltározás eredményeként kimutatott 50 db dokumentum, 20.829 Ft értékben leltárhiányt mutat, mely normán
belüli érték. Dinyáné Bánfi Ibolya könyvtárvezető, kéri a fenntartótól a megtartott leltározás eredményének
elfogadását és a leltárhiány törlésének engedélyezését, a jegyzőkönyvben olvasható 24.§ és 25.§. alapján.
A bizottság nevében javasolta az engedély megadását, az I. határozati javaslat elfogadását.

Várfi András polgármester egyetértve a bizottság javaslatával, felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
308/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Határ Győző Városi
Könyvtár Tímár Máté Fiókkönyvtárában megtartott leltározásról készített jegyzőkönyv
eredményét és engedélyezi a leltárhiány törlését.
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
A Múzeum Barátok Köre Közhasznú Egyesület és a Határ Győző Városi Könyvtár közötti
együttműködési szerződés jóváhagyása
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a két fél egymással együttműködési megállapodást kíván
kötni a Márton Gábor: Adatok és Emlékek Endrőd Iskoláinak Történetéhez című könyve
megjelentetése érdekében. Az együttműködés lényege, hogy a könyvkiadással kapcsolatos feladatokat
megosztanák egymás között, a költségeket is közösen viselnék. Mivel a könyvtár az önkormányzat
által fenntartott intézmény, ezért a felek közötti szerződés a testület jóváhagyásával hatályosul.
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és javasolta a képviselő-testületnek a jóváhagyás
megadását.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a határozati
javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
309/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozatával jóváhagyja a Múzeum
Barátok Köre Közhasznú Egyesület és a Határ Győző Városi Könyvtár közötti
együttműködési megállapodást az alábbi formában:
Együttműködési Megállapodás
Amely létrejött egyrészt a Múzeum Barátok Köre Közhasznú Egyesület (5502 Gyomaendrőd,
Sugár u. 20.sz. Képviseli: Marsiné Giricz Erzsébet) továbbiakban: Egyesület
Másrészt a Határ Győző Városi Könyvtár (5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos u. 50.,
képviseli: Dinyáné Bánfi Ibolya) továbbiakban: Könyvtár között Márton Gábor: Adatok és
emlékek Endrőd iskoláinak történetéhez című könyve kiadásának tárgyában az alábbi napon
és helyen a következő feltételekkel:
1./ A Felek megállapodnak, hogy a fent leírt könyv kiadásában és értékesítésében egymással
együttműködnek.
2./ A Felek rögzítik, hogy a fent leírt könyv kiadója a Múzeum Barátok Köre Közhasznú
Egyesület, így az Egyesület vállalja, hogy gondoskodik arról, hogy a könyv kiadása során a
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény rendelkezései megvalósuljanak és
érvényesüljenek.
3./ A Felek megállapodnak, hogy a fent leírt könyv lektoráltatásával kapcsolatos feladatok az
Egyesületet terhelik.
4./ A Felek megállapodnak, hogy a fent leírt könyv elektronikus kiadásával kapcsolatos jogait
az Egyesület a jelen szerződés aláírásával a Könyvtárra ruházza.
5./ A Felek megállapodása alapján a Könyvtár vállalja a könyv szerkesztésében való
részvételt, a könyvvel kapcsolatos nyomdai feladatok koordinálásának elvégzését, a
nyomdával kapcsolat tartását és e tevékenység figyelemmel kísérését. A Könyvtár vállalja a
könyv ISBN ügyintézését, valamint a 60/1998.(III.27.) Korm. rendelet alapján a köteles
példány-szolgáltatás és jelentési kötelezettség ügyintézését.
6./ A Felek megállapodnak, hogy mindent, ami tőlük telhető, megtesznek a könyv minél
szélesebb körben való értékesítésének érdekében.
7./ A Felek megállapodnak, hogy a könyv kiadásával kapcsolatos költségeket közösen viselik
úgy, hogy a Könyvtár 400.000,- + ÁFA Ft-ot, azaz négyszázezer + Áfa forintot bocsát
rendelkezésre a könyv kiadásához, az ezen összeget meghaladó kiadásokat az Egyesület
vállalja.
8./ A Felek megállapodnak, hogy a könyv értékesítéséből befolyt összeget egymás között úgy
osztják meg, hogy a Könyvtár 2009. december 20.-ig a könyv kiadásával kapcsolatos kiadásai
megtérüljenek.
9./ A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés közöttük Gyomaendrőd Város
Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyó határozatával hatályosul.
10./ A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket
elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. A bírói
út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre.
11./ A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására jogosultak.
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12./ A Felek által a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Szerzői
Jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény rendelkezései az irányadók.
A Felek a jelen szerződést, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt írják alá.
Gyomaendrőd, 2009.
Határ Győző Városi Könyvtár
képviseli: Dinyáné Bánfi Ibolya

Múzeum Barátok Köre Közhasznú Egyesület
képviseli: Marsiné Giricz Erzsébet

Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
Tájékoztatás a Gyomai Kner Nyomda Zrt. és Gyomaendrőd Város Önkormányzata között létrejött
vállalkozási szerződésről

Várfi András polgármester visszautalt a polgármesteri beszámolójában elmondottakra, miszerint
július 11-én találkozott a nyomda tulajdonosával, Erdős Ákos úrral, akivel megbeszélték, hogyan
tudják tovább működtetni a nyomdamúzeumot. A megbeszélés eredménye az lett, hogy a korábbi
hétvégi nyitva tartás mellett a turisztikai szezon ideje alatt, október 30-ig a múzeum hétközben is
nyitvatart, melynek ellenértékeként az önkormányzat naponta bruttó 16.650 Ft-ot, összesen bruttó
499.500 Ft-ot megfizet a nyomdának. Július 23-tól már ebben a formában tart nyitva a múzeum, ami
október 30-ig tart. A jövőre vonatkozóan az igényeknek megfelelően igyekeznek majd megállapodni.
Tudomásul kell venni, hogy a gyomai Kner Nyomdát is érintette a pénzügyi és gazdasági válság,
viszont a mai napig sok gyomai embernek ad munkát és a családoknak megélhetést, ezért az
önkormányzat számára fontos a nyomda is és a múzeum is.
Az elmondottak alapján felkérte a képviselőket hagyják jóvá a vállalkozási szerződést.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György nem, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
310/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyomai Kner Nyomda Zrt. és
Gyomaendrőd Város Önkormányzata között létrejött vállalkozási szerződésről szóló
tájékoztatót jelen határozatával elfogadja.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
Térségi Szociális Gondozási Központ ellenőrzésére eseti vizsgáló bizottság létrehozása
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsné bizottság elnököt a napirendi pont ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület az önkormányzati működés során a
szakmai szabályok megtartása mellett fontosnak tartja az intézmények költséghatékony
működtetésének megvalósítását is. Az egyes intézmények költséghatékony működését folyamatosan
vizsgálja az önkormányzat, nemcsak a koncepció és a költségvetés készítésének időszakában. A
folyamatos ellenőrzés megvalósításához szükségesnek tartják, hogy egyes intézményeknél – Térségi
Szociális Gondozási Központ – eseti vizsgálóbizottságot hozzon létre a Képviselő-testület. Az
ellenőrzés során át kell tekinteni: a 2009. évi állami normatíva igénylések alakulását, az esetleges
normatíva lemondások, visszafizetési kötelezettségek körülményeit, okait, az esetleges térítési
díjemelés szükségességét, indokoltságát, beköltözési hozzájárulás összegét, az intézmény által
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biztosított szolgáltatások kihasználtságának mértékét, a kihasználtság növelésének lehetőségét, néhai
Vinkovics Imréné közérdekű kötelezettségvállalásának körülményeit.
Az ad-hoc bizottság személyi összetételére az alábbi javaslatot tette:
Bizottság elnöke: Lehóczkiné Tímár Irén önkormányzati képviselő,
Bizottság tagjai: Hangya Lajosné önkormányzati képviselő, Szabó Balázsné önkormányzati képviselő,
Vass Ignác önkormányzati képviselő, Tímár Benedek ellátott személy.
A bizottság munkáját segíti Keresztesné Jáksó Éva humánpolitikai osztályvezető. Az ellenőrzés
időtartama 2009. szeptember hónap. Az ellenőrzés lefolytatása után a Bizottság elnöke köteles írásban
beszámolni a vizsgálat eredményéről a Képviselő-testület októberi ülésén.
Az előterjesztést három véleményező bizottság tárgyalta, és egyöntetűen javasolták a határozati
javaslat elfogadását.
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő tájékoztatta a testületet, miszerint tudomása szerint Tímár Benedek
ellátott személy tartósan kórházban van, a felépülésére egyenlőre nem lehet számítani, ezért
egyeztetve az intézmény vezetőjével, helyette Braun Mihályt, az Őszikék Idősek otthonának
gondozottját javasolja az ad-hoc bizottság tagjának az érdekképviseleti szerv részéről.
Várfi András polgármester kérte a képviselőket, hogy a képviselő asszony javaslatát figyelembe véve
fogadják el a határozati javaslatot.
A képviselő-testület vita nélkül, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
311/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 22. § (1) bekezdésében foglaltak alapján eseti vizsgáló bizottságot hoz
létre a Térségi Szociális Gondozási Központnál történő ellenőrzés elvégzésére.
Az ellenőrzés során át kell tekinteni:
 a 2009. évi állami normatíva igénylések alakulását, az esetleges normatíva lemondások,
visszafizetési kötelezettségek körülményeit, okait,
 az esetleges térítési díj emelés szükségességét, indokoltságát,
 beköltözési hozzájárulás összegét
 az intézmény által biztosított szolgáltatások kihasználtságának mértékét, a kihasználtság
növelésének lehetőségét,
 néhai Vinkovics Imréné közérdekű kötelezettségvállalásának körülményeit.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi személyeket bízza meg
az ad-hoc bizottsági feladatok ellátásával:
 Bizottság elnöke: Lehóczkiné Tímár Irén önkormányzati képviselő
 Bizottság tagjai:
- Hangya Lajosné önkormányzati képviselő
- Szabó Balázsné önkormányzati képviselő
- Vass Ignác önkormányzati képviselő
- Braun Mihály ellátott személy
A bizottság munkáját segíti Keresztesné Jáksó Éva humánpolitikai osztályvezető.
Az ellenőrzés időtartama: 2009. szeptember hónap. Az ellenőrzés lefolytatása után a Bizottság
elnöke köteles írásban beszámolni a vizsgálat eredményéről a Képviselő-testület októberi
ülésén.
Határidő: 2009.október 29.
Felelős: Lehóczkiné Tímár Irén önkormányzati képviselő
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16. Napirendi pont
Térségi Szociális Gondozási Központ kérelme a Gyomaendrőd, Sallai u. 2. szám alatti ingatlan kezelésével
kapcsolatban

Várfi András polgármester Izsó Csabát a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság elnökét kérte fel a napirendi pont ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, Mraucsik Lajosné a Térségi Szociális Gondozási Központ
vezetője kérelemmel fordult az önkormányzatához, melyben kérte, hogy a természetben
Gyomaendrőd, Sallai u. 2. szám alatti ingatlan 2. jelű épületét az Önkormányzat az intézmény
kezeléséből vegye vissza. A két épületegységből álló ingatlanból az 1. jelűt a Zöldpark Kft. használja,
eszközök, anyagok tárolása céljára. A 2. jelű épület jelenleg üresen áll. Az épületben az elmúlt év telén
történt egy elfagyás a fűtésrendszerben, ami tudomása szerint ki lett javítva, így nincs akadálya annak,
hogy az önkormányzat visszavegye az ingatlant a határozati javaslatban foglalt feltételek mellett. Az
átadás-átvételt követően ez az épület is a Zöldpark Kft. kezelésébe kerül átadásra.
Várfi András polgármester a téma kapcsán elmondta, hogy korábban volt egy pályázat az épület
hasznosítására vonatkozóan egy százhalombattai csoport részéről, amely időközben meghiúsult, így az
épület használatáról jelenleg ilyen formában gondoskodik az önkormányzat.
Megkérdezte a képviselőket van e kérdés, hozzászólás.
Hozzászólás hiányában kérte a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
312/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Térségi Szociális Gondozási
Központ kezelésében lévő Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonát képező
Gyomaendrőd, Sallai u. 2. szám alatt lévő 2. jelű épületet az alábbi feltétellel veszi vissza:
- az üzemeltető köteles a 2. jelű épület fűtési és vízvezetékrendszerét üzemképes és
használható állapotban átadni, az esetlegesen felmerülő javítási munkákat az átadás előtt
elvégeztetni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd, Sallai u. 2. szám
alatti ingatlant az átadás-átvételt követően a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
kezelésébe adja a helyi rendelet előírásai szerint, figyelemmel az 1. jelű épület közös
használatával járó rezsiköltségek viselésére.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
A Projektmenedzseri Iroda 2009. I. félévi beszámolója

Izsó Csaba bizottsági elnök az alábbiak ismertette a jelenlévőkkel a 2009. I. félévben elnyert
önkormányzati és intézményi társulási pályázatokat.
Az önkormányzata 2009. I. félévében összesen 9 db pályázatot nyújtott be. Eddig 4 pályázat elbírálása
történt meg, ebből 2 részült összesen 2 500 000 Ft támogatásban, 2 pályázatunkat pedig forráshiány
miatt elutasították.
A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, elnyert támogatás 19 734 073 Ft. A projekt jelenleg
is fut, melynek célja egy új szervezési-működési kultúra kialakítása a Polgármesteri Hivatalban és
intézményeiben az eredményesebb és hatékonyabb működés érdekében.
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Nők szerepe a politikai életben – Konferencia és testvérvárosi találkozó, elnyert támogatás:
1 352 355 Ft. A konferencia a Sajt és Túró Fesztivál kísérőrendezvényeként került megrendezésre.
Infrastrukturális fejlesztések fogyatékkal élők nappali ellátása érdekében, elnyert támogatás:
47 444 909 Ft. Ezen pályázat keretei között sor kerülhet arra, hogy a fogyatékkal élők nappali
ellátásának helyszíne az Endrődi utcából átkerülhet a Magtárlaposi utca 3-9. szám alatt található
ingatlanba. Az épületet a támogatásból teljes körűen felújítható, modernizálható illetve felszerelhető a
szükséges eszközökkel. Ugyanakkor az épület teljes körű, komplex akadálymentesítése is biztosítható.
Kivitelező a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
Útépítések és felújítás Gyomaendrődön, elnyert támogatás: 46 714 463 Ft. A projekt keretei között
sor kerül a Sebes György utca felújítására, továbbá a Napkeleti utca, a Bem utca, az Újkert sor, illetve
a Toldi utca szilárd burkolatúvá tételére.
Kompetencia alapú oktatás bevezetése felmenő rendszerben a gyomaendrődi oktatási
intézményekben, elnyert támogatás: 82 millió Ft. Ez a program is fut jelenleg, melynek célja
kompetencia alapú oktatás bevezetése, a szükséges eszközállomány beszerzése, továbbá a pedagógiai
programok megvalósítása érdekében a pedagógusok továbbképzésének biztosítása, szaktanácsadások
igénybe vétele a helyi oktatási intézményekbe.
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény fejlesztése állagmegóvás és műtárgyvédelem
céljából, elnyert támogatás: 2 millió Ft. Jelen beruházás megvalósulásával a tájházban kiállított
tárgyi emlékek állagmegóvását és műtárgyvédelmét tudjuk megvalósítani.
XI. Nemzetközi Halfőző verseny – ÚMVP rendezvény, elnyert támogatás: 500 e Ft. A támogatás a
halfőző verseny költségeinek csökkentésére került felhasználásra.
Kistérségi közművelődési-múzeumi referens továbbfoglalkoztatása, elnyert támogatás: 811.430
Ft. A támogatást a 2008. évben létrehozott kistérségi közművelődési-múzeumi referensi szolgálathoz
kapcsolódóan a múzeumi referens további 1 éves foglalkoztatásához (bér és járulékai) nyerte az
önkormányzat.
Mindezek alapján elmondható, hogy a projektmenedzseri iroda sikeresen működik, hasznosan végzik
munkájukat.
Várfi András polgármester megerősítette a bizottság elnök által elmondottakat, az iroda valóban
sikeresen működik. A nyertes pályázatok közül a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP
pályázatban kiemelten szerepe van az irodának, annak érdekében, hogy a jövőben minél sikeresebb
pályázatai legyenek a városnak.
Kérdés, észrevétel hiányában javasolta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
313/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Projektmenedzseri Iroda 2009. I. félévi
beszámolóját.
Határidő: azonnal

18. Napirendi pont
Az önkormányzattól állandó megbízást kapott, önkormányzat képviseletében eljáró személyek
beszámolója
Várfi Andás polgármester a napirendi pontról való tájékoztatásként elmondta, hogy a Képviselőtestület részéről meghatalmazást kapott, önkormányzat képviseletében eljáró képviselők beszámolási
kötelezettségüknek írásbeli beszámolóban tettek eleget. A Körösi Vízgazdálkodási Társulatnál és a
Körös Berettyó Vízgazdálkodási Társulatnál Csányi István alpolgármester; Gyomaendrőd Város
Önkéntes Tűzoltó Egyesületének vezetőségében dr. Kovács Béla képviselő; az Önkéntes Tűzoltó
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Egyesület ellenőrző bizottságában Jakus Imre képviselő; a Dél-Alföldi Gyógy- és Termálfürdők Khtben Vass Ignác képviselő; a Gyomaközszolg Kft. felügyelő bizottságában Izsó Csaba, Béres János és
Dr. Palya József képviselők; a Gyomaszolg Ipari Park Kft. felügyelő bizottságában Várfi András
polgármester, Szabó Balázsné és Czibulka György képviselők; a Liget Fürdő Kft. felügyelő
bizottságában Csányi István alpolgármester, Jakus Imre képviselő és Papp István lakos; a Helyi
Birtokhasznosítási Bizottságnál Várfi András polgármester valamint a Békés Megyei Vízművek Zrt.
Igazgatóságában Dezsőné Rau Katalin nyújtott be beszámolót, melyek az előterjesztés mellékletei. A
beszámolók az előterjesztésben megtalálhatóak. Megjegyezte még, hogy a beszámoló készítőjének
illik megjelenni a Képviselő-testületi ülésen. A Helyi Birtokhasznosítási Bizottság tevékenységéről
beszámoló nem készült, mivel az elmúlt évben birokhasznosítási ügy híján nem ülésezett.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban. Hozzászólás hiányában a
beszámolók elfogadásáról, egyúttal a meghatalmazás megerősítéséről való szavazásra kérte fel a
képviselőket.
A képviselő-testület tagjai 16 igen szavazattal a beszámolókat elfogadták és az alábbi határozatot
hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen, Vass Ignác igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
314/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzattól állandó megbízást kapott, az
önkormányzat képviseletében eljáró személyek beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
A Képviselő-testülethez címzett nyílt levélre válasz adása
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, a júniusi Képviselő-testületi ülésen Dezső Zoltán
állampolgár egy lakossági nyílt levelet nyújtott át nyolc kérdéssel, melyre választ kért. A levél a
Képviselő-testületi ülésnek volt címezve, az követően ez a soron következő ülés, melyen választ tud
adni a képviselő-testület. A kérdésekre adott válaszokat dr. Csorba Csaba jegyző fogalmazta meg
polgármesteri és képviselői vélemények bevonásával, minden bizottság tárgyalta, ebből kettő el is
fogadta a válaszokat, kettő nem. Egyúttal nem fogalmaztak meg a képviselők egyéni véleményeket.
Felkérte dr. Csorba Csaba jegyzőt a kérdések és válaszok ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző ismertette az előterjesztésben felsorolt kérdéseket és a rá adott válaszokat.
Várfi András polgármester megköszönte a kérdések és a rá adott válaszok ismertetését. Megkérdezte
Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, vélemény, hozzászólás. Képviselői hozzászólás nem volt, ezért
megadta a szót az állampolgári hozzászóláshoz.
Dezső Zoltán állampolgár hozzászólásában elmondta, nem tartja elfogadhatónak az előterjesztett és
ismertetett anyagot, magyarázkodásnak véli ezt. Elmondta néhányan azt híresztelik a városban, hogy a
testületi döntéssel szándékosan ellenkezik. Véleményét a jobb megélhetésért mindenkor szándékában
áll kifejezni. Felháborítónak tartja, azt a választ, hogy azért nem alacsonyabb a bére az ügyvezető
igazgatónak, mert kevesebbért nem vállalta volna. Ismert volt Szabados Krisztina megbízása
lejáratának időpontja, kapkodva meghozott döntésnek ítéli meg az összes válaszban megemlített
döntést. Időben való előkészítést, szakmailag megfelelő végzettségű személy alkalmazását vagy
megfelelő pályázati kiírást vélt volna jobbnak, ahhoz, hogy a képviselő-testület megfelelő döntést
hozhasson. Úgy véli, hogy nem megfelelő döntés volt a jelenlegi ügyvezető igazgató kinevezése, annál
is inkább, hogy nem ő jelentkezett a munkára. Az előző megbízott igazgató jelenlegi bérét sem tartja
megfelelőnek, leginkább azért, mert most több bért kap, miközben veszteséges volt a fürdő. A
Felügyelő bizottság kompetenciáját megkérdőjelezte. Úgy véli a fürdőben az emberek elégedetlenek,
felháborodottak véleménye szerint az ott dolgozók is, hogy az ügyvezető igazgató nem tart velük
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személyes kapcsolatot. Elmondta még, hogy a fürdőhöz hozzátartozik a közelben lévő parkolási
lehetőségek kialakítása, megvalósítása is, valamint a buszok közlekedési rendjének szabályozása is.
Úgy véli eddig minden hozzászólása építő jellegű volt.
Vaszkó Katalin állampolgár hozzászólásában elmondta, a Liget Fürdő igazgatóját, Kovacsics urat
nem ismeri, de nagyon jó „vizsgának” ítélte meg az elmúlt két program megszervezéséért (ABBA
musical, Fásy Mulató), mely az ott megjelenteknek nagy örömére szolgált. Úgy véli meg kell még
köszönni ezt Kardos Ferencnek is (Volkswagen találkozó). A Hagyományos Lakodalom
rendezvényről elmondta, lehetett volna kisebb költségű is, mivel az ötezer forintos vacsoraár miatt
sokan nem tudtak részt venni. Kérte, hogy ezt vegyék figyelembe következő alkalommal.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, megkérdezte van-e további hozzászólás,
észrevétel. A lakossági nyílt levélre a válaszokat megadták, mellyel nem biztos, hogy a választ kérők
egyetértenek. A képviselő-testületnek a határozati javaslatról kell döntenie, a határozati javaslatot
ismertette. Felkérte a képviselőket a határozatról való szavazásra.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal és 4 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta és az
alábbi határozatot hozta: [Babos László tartózkodom, Béres János tartózkodom, Czibulka György igen, Csányi István
igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár
Irén igen, dr. Palya József igen, Putnoki László tartózkodom, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen, Vass
Ignác tartózkodom]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
315/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Dezső
Zoltán Gyomaendrőd, Kisréti út 34/2. sz. alatti lakos által átadott lakossági nyílt levélben
feltett kérdésekre a polgármester az előterjesztésben megfogalmazott válaszokat adja.
Utasítja a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a nyílt levélben feltett kérdéseket, és az
arra adott válaszokat az önkormányzat honlapján tegye közzé.
Határidő: 2009. szeptember 1.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester hozzátette még, hogy a fürdő ügyvezető választásáról való szavazáskor 14
képviselő szavazott a fürdő igazgató megválasztása mellett. Megadta a szót Dezső Zoltánnak.
Dezső Zoltán állampolgár kérte, hogy a városi ingyenes újságban is jelenjen meg a nyílt levélre adott
válasz.
Várfi András polgármester válaszában elmondta, az újság szerkesztése folyamatban van.
Amennyiben még lehetséges, akkor beleteszik most, ha nem akkor később. Egyébként a város
honlapján megtalálható, sokszorosítható, átadható.
Babos László képviselő kiegészítésként elmondta, nem volt egyöntetű a szavazás az ügyvezető
megválasztásakor.
Várfi András polgármester hozzátette pontosan fogalmazta meg, hogy 14 képviselő szavazott az
akkor jelenlevők közül Kovacsics Imre ügyvezető igazgatóvá való megválasztására. Mivel
megérkezett Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadó, akinek a megérkezéséig halasztották el a Beszámoló a
kötvényből származó forrás 2009. I. félévi menedzsmentjéről tárgyú 5. sz. napirendi pont tárgyalását,
ezért most kerül sor erre az előterjesztésre.
20. Napirendi pont
Beszámoló a kötvényből származó forrás 2009. I. félévi menedzsmentjéről
Várfi András polgármester megkérte Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadót tegye meg beszámolóját.
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Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadó tájékoztatást adott a kötvényforrás menedzsment 2009. I. félévéről.
Az önkormányzat első félévében realizált bruttó bevétele több mint 55 millió forint volt. Figyelembe
véve azokat a befektetéseket, melyek egy éves lekötésűek, melyek hamarosan lejárnak, akkor
összességében 672,5 millió forintos likvid pénzeszköz elhelyezésével generálódott. Ebből kifolyólag
az önkormányzat a kötvény forrás befektetésben éves szinten kb. 16,6%-os hozamot tudott realizálni,
melyben nagy szerepet játszottak az állampapír vásárlást követő értékesítésből származó bevételek,
több, mint 53%-át tették ki az első féléves realizált eredménynek. A kötvényforrással kapcsolatban
néhány dologra kitért a konkrét számokon kívül. Mint említette már korábbi beszámolójában is beszélt
erről. Kétféle problémakör jelentkezik devizához kapcsolódó adósság esetén. Az árfolyam és a kamat
jellemzően. Árfolyam esetén relatíve visszazökkent a maga normál szintjére a 265-275 Ft/Euró és a
175-178 Ft/CHF, megnyugtató szinten van. Úgy gondolja, hogy a nagy gazdasági rengés, nem fog
utórengés nélkül elmúlni, még az elkövetkező időszakban ez bekövetkezik árfolyam vonatkozásában
is. Hozzátette az önkormányzatoknál a pénzintézetek érdekérvényesítő képessége korlátozottabb, mint
a lakossági vagy vállalkozói szféra esetében. A kialkudott kondíciók változtatás hosszabb folyamat. A
referencia kamat drasztikus csökkenésére (most 0,4-0,5%) rakódik a kamatfelár, olyan megtakarítást
eredményez az önkormányzatnak a kamat fizetés tekintetében, mely az évi kétszeri kamat árfolyamot,
bőségesen kompenzálja. Konkrétan az önkormányzatot érintően részletezte, hogy az önkormányzatnak
a kötvényforrás után ez év szeptember 30-án lesz kamatfizetési kötelezettsége. 7,3 millió forintos
félévi kamatot gondol reálisnak, az akkori árfolyamnak megfelelően. Márciusban 20,7 millió forint
volt ez a kamatfizetési kötelezettség, mely így közel a harmadára esett vissza most őszre. A lakossági
és vállalkozói szféra ezt azért nem élvezheti, mert ilyen szinten akkora kamatfelár növekedést
hajtottak végre a pénzintézetek, mint amekkora ez a csökkenés.
Elmondta, a kötvény egy forrásbevonást jelent, annak felvétele megtörtént rendkívül kedvező
feltételek mentén. Ma finanszírozáshoz jutni bármilyen jövőbeni elképzelésének megvalósítása
érdekében önkormányzatok eseten, nehéz dolog, mert a banki érdeklődés csekély. A kötvény
kibocsátása akkor, most egy olcsó forrást jelent az önkormányzat részére. A saját likvidpénz kezelést
illetően hozzátette, ezen az oldalon jó döntés volt a kötvény kibocsátás. Úgy gondolja az
állampapírpiacban rejlő lehetőségek kihasználásához a döntést kellett meghozni. Az árfolyam
tekintetében elmondta még, hogy elemzői vélemények szerint, várják még a forintgyengülést, lefelé
menő visszapattanást. Ugyanakkor árfolyam szempontjából a forint hosszú távon erősödésre van
ítélve. A kamatszint különbözet most a forint javára szól, ami abba az irányba mozdul, hogy az
Európai Monetáris Unióba való belépést készíti elő, mely az erősödés felé mutat. Az utórengésre még
számol, rövid időtávon. A képviselő-testület figyelmét felhívta, hogy a szeptemberi, vagy októberi
ülésre az IRS (kamatkockázat kezelése) pénzügyi technikák megvannak. Egyöntetű elemzői vélemény,
hogy a pénzügyi szektor stabilizálása, világ gazdaság élénkítése olyan mérhetetlen mennyiségű pénz
belepumpálást jelentette ebbe a környezetbe a jegybankok és kormányok részéről, hogy ez a pénz
magától nem fog eltűnni. Keresletként való megjelenése esetén olyan keresleti mennyiséget fog
indukálni, hogy tipikus tankönyvi oldala lesz annak, hogy a termelési oldal kiszáradt. Várható a
megnövekedett keresleti oldallal szembenálló szűkös kínálat markáns inflációs hatása. Az infláció
elleni küzdelem lesz a következő a jegybankok feladatai között, kamatemeléssel végrehajtva. Ebből
kifolyólag fontosnak tartja, hogy pénzügyi szakértőként a képviselők elé terjessze azt az anyagot, mely
nagy részletezéssel mutatja be a kamatkockázat eszközeit, számszaki és egyéb összefüggéssel. A
képviselő-testület dönt azt követően arról, hogy ajánlatbekérés történjen, szakértői értékelés és döntés.
Az ügyletnek a lényege, hogy a kamatot kell befixálni, hogy a mostani 2% 10 év múlva is annyi
legyen.
Várfi András polgármester megköszönte Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadó beszámolóját.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban. Megállapította, hogy
hozzászóló nincs, ezért a határozati javaslat I. pontját, majd a II. pontját ismertette. Felkérte a
képviselőket a határozati javaslatokról való szavazásra.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslatokat elfogadta és az
alábbi határozatot hozta: [Babos László tartózkodom, Béres János tartózkodom, Czibulka György igen, Csányi István
igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár
Irén igen, dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen, Vass Ignác
igen]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
316/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Csapó Ágnes pénzügyi
tanácsadó beszámolóját a kötvényből származó forrás 2009. I. félévi menedzsmentjéről.
Határidő: azonnal

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
317/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi Csapó Ágnes
részére - a 2009. I. félévi szaktanácsadói munkájáért - bruttó 4.968.323 Ft összegű prémium
kifizetését.
Határidő: azonnal
/Gellai Józsefné képviselőasszony az ülésteremből kiment, jelen van 15 fő képviselő./
21. Napirendi pont
Pályázati kiírás Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználására
Várfi András polgármester az előterjesztést röviden ismertette a következők szerint. Gyomaendrőd
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésben harminc millió forint összegű
Vállalkozásfejlesztési Alapot különített el, melyből pályázat útján nyerhető el támogatás, kamatmentes
hitel formájában. A pályázatot évente két alkalommal írja ki a Képviselő-testület, először március 31ig, második alkalommal augusztus 31-ig. Az első alkalommal kiírt pályázaton hat millió forint összegű
támogatás nyertek el, így az alapban jelenleg rendelkezésre álló összeg huszonnégy millió forint. A
pályázati felhívást, adatlapot az előterjesztés mellékletei tartalmazzák. Az előterjesztést valamennyi
bizottság megtárgyalta, a Városfenntartó Bizottság 2 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett nem
hozott döntést az előterjesztésről, a többi bizottság a határozati javaslatot elfogadta.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában a képviselőket felkérte a határozati
javaslatról való szavazásra.
A képviselők egyhangú 15 igen szavazattal a pályázati kiírást elfogadták és az alábbi határozatot
hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen, Vass Ignác igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
318/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 2009. évi
Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználására. A pályázati felhívást az előterjesztés 1. számú
melléklete, míg a pályázati adatlapot az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.
Határidő: azonnal
22. Napirendi pont
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése
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Várfi András polgármester felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét az előterjesztés rövid
ismertetésére.
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Dél-alföldi
Regionális Operatív Program keretében pályázatot hirdetett a közszolgáltatásokhoz való
akadálymentes hozzáférés biztosítására, azaz akadálymentesítésről van szó. Fontos a Hivatalnál az
akadálymentesítés, vannak olyan épületrészek, melyek jelenleg nem akadálymentesítettek. A
támogatás összege 5-30 millió forint egyszintes építmény esetén. 15 millió forint feletti támogatás
akkor adható, ha megvalósul a komplex akadálymentesítés, amely lift beépítését is jelenti. A pályázat
benyújtásának határideje 2009. szeptember 30. Az Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani. A
beruházás saját erő 10%, 1.315.700 Ft. Úgy gondolja a pályázat hasznos lenne, a bizottság támogatja a
pályázat benyújtását.
Várfi András polgármester az előterjesztés ismertetését megköszönte, megkérdezte van-e kérdés,
észrevétel a pályázat benyújtásával kapcsolatban. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a
határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület tagjai egyhangú 15 igen szavazattal a javaslatot támogatja és az alábbi határozatot
hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen, Vass Ignác igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
319/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által a Dél-alföldi Regionális Operatív Program keretében a közszolgáltatásokhoz
való akadálymentes hozzáférés biztosítására kiírt pályázati felhívás alapján a Polgármesteri
Hivatal komplex akadálymentesítésére.
Önkormányzatunk a saját forrást, az átalakítás költségeinek 10%-át, 1 315 700 forintot a 2010.
évi költségvetéséből biztosítja.
A beruházás költsége (100%):
13 157 000 Ft
Igényelt támogatás (90%):
11 841 300 Ft
Saját erő (10%):
1 315 700 Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
23. Napirendi pont
Közösségi közlekedésfejlesztés a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya mikrotérségben – DAOP2009-3.2.1/A pályázat benyújtása
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, Gyomaendrődnek rendkívül fontos a közösségi
közlekedése. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ilyen címen írt ki pályázatot, melyet a két szomszédos
települések bevonásával, Csárdaszállás és Hunya településekkel együtt korszerűsítésre kerülnek a
buszvárók, buszmegállók. Hasonló pályázat már volt beadva. A jelenlegi Közösségi
közlekedésfejlesztés a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya mikrotérségben – DAOP-2009-3.2.1/A
című pályázat benyújtásához való előkészítéshez ad felhatalmazást a képviselő-testület a határozati
javaslatban a Városüzemeltetési osztály részére. A projekt teljes körű ismertetésére a 2009. októberi
képviselő-testületi ülésen kerül sor.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a pályázat benyújtásának előkészítésével kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a határozati javaslatról.
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A képviselők egyhangú 15 igen szavazattal a javaslatot elfogadták és az alábbi határozatot hozták:
[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen,
Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen, Vass Ignác igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
320/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Városüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási Osztály munkatársait, hogy fejlesztés megvalósítása érdekében pályázatot
készítsen elő a DAOP-3.2.1/A – Közösségi közlekedés fejlesztése című pályázati felhívás
alapján, Közösségi közlekedés fejlesztése Gyomaendrőd-Hunya településeken címmel.
A projekt teljes körű ismertetését a 2009. októberi Képviselő-testületi ülésre kell előterjeszteni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Konzorciumi együttműködési megállapodást köt a
pályázat benyújtására vonatkozóan Hunya Község Önkormányzatával, a mellékelt (tervezet)
szerint.
Határidő:

azonnal

24. Napirendi pont
Belterületi csapadék- és belvízelvezetés – DAOP pályázat
Várfi András polgármester felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét, ismertesse a Belterületi
csapadék- és belvízelvezetés – DAOP pályázat tárgyú előterjesztést.
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, Gyomaendrőd város eddig is pályázott belterületi
csapadék- és belvízelvezetésre. Rendkívül sikeresnek ítélte meg ezeket a pályázatokat, melyeknek a
közepén tartunk. Nemsoká befejeződik a Belvíz V. program és elkezdődik a Belvíz III. program. Ebben
a pályázatban hasonló munkálatokra lehet támogatási pénz mozgósítani, a támogatás mértéke 90%-os,
30-150 millió forint közötti összegben. A benyújtásának határideje 2009. október 15. A
Városüzemeltetési osztály és dr. Goda Péter által vezetett mérnöki iroda közötti megbeszéléseken több
lehetséges beruházási helyszín felsorolásra került. Ezeket az előterjesztésnek megfelelően ismertette. A
pályázatra benyújtásra kerülő műszaki tartalom még egyeztetés alatt van. A pályázat benyújtását
támogatja a Városfenntartó Bizottság.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, szavazzanak a határozati javaslatra.
A képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal a pályázat benyújtásának előkészítését támogatta és
az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya
Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen, Vass Ignác igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
321/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Városüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási Osztály munkatársait, hogy fejlesztés megvalósítása érdekében
pályázatot készítsenek elő a DAOP-5.2.1.A – Belterületi csapadékvíz- és belvízelvezetés című
pályázati felhívás alapján.
A projekt teljes körű ismertetését a 2009. szeptemberi Képviselő-testületi ülésre kell
előterjeszteni.
Határidő: azonnal
25. Napirendi pont
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A városi örökség megőrzése és korszerűsítése – DAOP pályázat
Várfi András polgármester ismét a Városfenntartó Bizottság elnökét kérte fel a tájékoztatásra.
Izsó Csaba bizottsági elnök az előterjesztésről való tájékoztatásként elmondta, a Városi örökség
megőrzése és korszerűsítése – DAOP pályázatra szintén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tett
felhívást közzé. Ennek keretén belül a Polgármesteri Hivatal épületének tető- és homlokzati munkáit
megvalósítani, a belső folyosón a nyílászáró cserét, homlokzat-felújítást, bádogos munkákat,
tetőfelújítást, beázásokat, a régi palatető felújítását vagy cseréjét. A Kner Imre Gimnázium Könyvtár
épületében egy utólagos falszigetelési munkát, nyílászáró cseréket és homlokzati javításokat. A
Szabadság tér zöld felületeinek felújítását, gyalogos járdák, sétányok felújítását, valamint a holtág
partjára köztéri burkolók beszerzését. A becslések alapján mindez együttesen nagyjából 56 millió
forint, melyre pályázatot kíván az önkormányzat benyújtani. A pályázat szintén 90%-os támogatási
intenzitású, saját erőt 10%-ban kell hozzátenni. A pályázat benyújtási határideje 2009. szeptember 30.
A támogatás összege 10-100 millió forint összegű lehet.
Várfi András polgármester a tájékoztatást a pályázati lehetőségről megköszönte. Megkérdezte van-e
kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban. További hozzászólás nem volt, ezért felkérte a
képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselők a pályázat benyújtását 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták és az alábbi
határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, dr. Palya József igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen, Vass Ignác igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
322/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Városüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási Osztály munkatársait, hogy fejlesztés megvalósítása érdekében
pályázatot készítsenek elő a DAOP-5.1.2/B – Városi örökség megőrzése és korszerűsítése
című pályázati felhívás alapján, Gyomaendrőd városközpontjának felújítása, rekonstrukciója
érdekében.
A projekt teljes körű ismertetését a 2009. szeptemberi Képviselő-testületi ülésre kell
előterjeszteni.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megbízza az ADITUS Zrt.-t a pályázati
dokumentáció elkészítésével. A megbízási szerződést a Képviselő-testület 2009. szeptemberi
ülésére kell előterjeszteni.
Határidő:

azonnal

26. Napirendi pont
Közösségi terek fejlesztése – DAOP pályázat
Várfi András polgármester felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét a pályázati lehetőségről szóló
napirendről való tájékoztatásra.
Izsó Csaba bizottsági elnök a Közösségi terek fejlesztése – DAOP pályázat tárgyú előterjesztésről a
következők szerint tájékoztatta jelenlevőket. Az önkormányzat szintén szeretne pályázatot benyújtani
a közösségi terek fejlesztése pályázatban. A támogatás összege 5-50 millió forint lehet 5%-os saját erő
hozzáadásával. A fejlesztés műszaki tartalma a Katona József Művelődési Központ régi épületének
átalakításával, a közfalak kibontásával, könyvtári közönségi olvasóterem, valamint irodahelyiségek
valósulnának meg. A beruházás becsült költsége 60 millió forint + ÁFA. Hozzátette, bízik benne, hogy
nyertes pályázat lesz és a terveknek megfelelően a kivitelezést végre tudják hajtani. A Városfenntartó
Bizottság egyöntetűen támogatta a pályázat benyújtást, kért a képviselő-testület tagjait, szintén
támogassák.
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Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte van-e továbbiakban az
előterjesztést érintő kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában a képviselőket felkérte a határozati
javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal támogatta a javaslatot és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen, Vass Ignác igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
323/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Novodomszki és Társa BT által a Gyomaendrőd,
Kossuth u. 9. sz. alatti Katona József művelődési központ utcafronti épületének átalakítására,
bővítésére készített terv-javaslatot elfogadja, felhatalmazza a Kistérségi Iroda munkatársait,
hogy a fejlesztés megvalósítása érdekében a DAOP-4.1.3/C – Közösségi terek fejlesztése
konstrukció keretében előkészítsék a szükséges pályázati dokumentációt.
A projekt tartalmának teljes körű ismertetését a 2009. novemberi Képviselő-testületi ülésre
kell előterjeszteni.
Határidő: azonnal
27. Napirendi pont
Belterületi utak építése, felújítása tárgyú DAOP – 2009.3.1.1./B pályázat
Várfi András polgármester a Városfenntartó Bizottság elnökét kérte fel ismét a rövid tájékoztatásra.
Izsó Csaba bizottsági elnök a tájékoztatásul elmondta, hogy a jelenleg zajló belterületi utak építésének
programjai jók. A Belterületi utak építési, felújítása tárgyú DAOP – 2009.3.1.1./B pályázat benyújtása
esetén 50-300 millió forint összeg fordítható útépítésre, mely projekt 90%-os támogatási intenzitású,
az önkormányzatnak 10% önerőt kell biztosítania. A pályázat benyújtásának határideje 2009.
november 15. Megvizsgálásra kerül, hogy mely utak, milyen műszaki tartalommal kerülnek be a
pályázatba. Elkerülő- és gyűjtő utak megépítésére lehet pályázni, melynek megnyerése esetén
jelentősen tehermentesülne a Katona József utca, a Lévai utca a Kálvin J. utca. A beruházás
összköltsége 100 millió forint + ÁFA.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. A
napirendi pontot érintő hozzászólás nem volt, ezért felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való
szavazásra.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen, Vass Ignác igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
324/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Városüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási Osztály munkatársait, hogy fejlesztés megvalósítása érdekében
pályázatot készítsenek elő a DAOP-3.1.1/B Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak
fejlesztése című pályázati felhívás alapján a Gyomaendrőd melléklet táblázatban szereplő
belterületi utjainak felújítása, építése érdekében.
A projekt teljes körű ismertetését a 2009. októberi Képviselő-testületi ülésre kell
előterjeszteni.
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Határidő: azonnal
28. Napirendi pont
Friss diplomás, pályakezdő fiatalok foglalkoztatása – BMTT pályázat
Várfi András polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács
saját forrásainak terhére támogatni kívánja a pályakezdő egyetemi diplomások első munkához jutását,
munkatapasztalat szerzését Békés megyében, ennek érdekében foglalkoztatás-támogatási programot
indít. Az Önkormányzat ebben részt kíván venni, elsősorban műszaki vonalon, valamint közgazdasági
pályakezdő, orvos és a Békés Megyei Vízműveknél építőmérnöki diplomás fiatal esetében. Három
esetben a pályázni kívánó friss diplomás név szerint is ismert, őket mentorálással tudjuk
foglalkoztatni. Két esetben, az orvos és a védőnő személye nem ismert. A támogatás elnyerése esetén
az 5 pályakezdőt 12 hónapon keresztül kell foglalkoztatni, mely időszak alatt havi fix 120 ezer forint
bruttó bér illeti meg őket, melyet a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács háromhavonta utalja az
önkormányzat számára. Úgy véli az Ügyrendi Bizottság, a pályázatban érdemes részt venni, leginkább
azért, hogy a városunkban az első diplomás álláskeresők munkához jussanak. Kérte a képviselőtestületet támogassa a pályázatot.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Nyomatékosítva az elhangzottakat,
elmondta, a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács saját forrásai terhére támogatni kívánja a
pályakezdő egyetemi diplomások első munkához jutását, melynek forrása a Békés Megyei Közgyűlés
által kibocsátott 9,5 milliárd forint értékű kötvény bevétele.
Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapította, hogy nincs,
így felkérte a képviselőket a határozati javaslatokról való szavazásra.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya
Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, dr. Palya József
tartózkodom, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen, Vass Ignác igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
325/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete igénybejelentést nyújt be a Békés
Megyei Területfejlesztési Tanácshoz 5 fő friss diplomás, pályakezdő fiatal alkalmazása
érdekében, ösztöndíjas foglalkoztatás keretében. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
vállalja a foglalkoztatáshoz szükséges megfelelő munkafeltételek biztosítását, illetve
megfizeti a Tanács által biztosított munkabér támogatás mértékéig a munkáltatói járulékot.
Ennek megfelelően a projekt költségvetése az alábbi:
Összes költség:
Támogatás:
Saját erő:

10 011 000 Ft
7 200 000 Ft
2 811 000 Ft

Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
326/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Megyei Területfejlesztési
Tanács Pályakezdő egyetemi diplomások ösztöndíjas foglalkoztatása c. pályázati kiírás alapján
támogatás elnyerése esetén Hornok Csaba Viktor foglalkoztatása érdekében Együttműködési
megállapodást köt a Békés Megye Vízművek Zrt. Észak-békési Üzemmérnökségével. Hornok
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Csaba Viktor munkabérére eső járulékokat, illetve az étkezési hozzájárulás összegét a Békés
Megye Vízművek Zrt. Észak-békési Üzemmérnöksége biztosítja.
Az Együttműködési megállapodást a Képviselő-testület 2009. szeptemberi ülésére kell
előterjeszteni.
Határidő: 2009. szeptember 24.
Felelős: Várfi András polgármester
29. Napirendi pont
Kner Imre Gimnázium kollégium épülete – KEOP pályázat
Várfi András polgármester felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét a pályázatról való
tájékoztatásra.
Izsó Csaba bizottsági elnök a Kner Imre Gimnázium kollégium épülete – KEOP pályázat tárgyú
előterjesztést a következőekben ismertette a jelenlévőkkel. A pályázat keretén belül a Kner Imre
Gimnázium kollégiumának épületét kívánják megfelelő módon felújítani, mivel az épület leromlott
állapotban van kívül és belül egyaránt. Az ereszcsatornák sok helyen hiányoznak, a vakolat leválik
életveszélyesen. Maga az épület szép és gyönyörűen megtervezett, kb. 100 éves, a város egyik
legszebb épülete. A történelmi jelentőségű épület felújítására pályázatot kíván az önkormányzat
benyújtani. A KEOP pályázaton belül lehet az intézmény technikai adottságainak javítására, a hűtési,
fűtési és használati melegvizének korszerűsítésére és megújuló energia felhasználás tevékenységre. A
pályázat intenzitása 60%-os, az önkormányzatnak a beruházási összeghez 40%-ot kell hozzátenni. Az
igényelhető támogatás 1-500 millió forint. Benyújtásának határideje nincs, 2009. szeptember 1-től
folyamatosan lehet benyújtani. Az Insula Bau Kft. részéről költségvetést láthatnak több változatban a
képviselők maguk előtt. Ennek részleteit ismertette az előterjesztett anyagnak megfelelően a
költségbecslést és a megtérülési kalkulációt. A műszaki megoldások ismertetése után hozzátette, a
városüzemeltetési osztálynak ki kell dolgozni a műszaki tartalmat, a projektmenedzseri iroda
segítségével benyújtásra kerülhet a pályázat.
Dr. Kovács Béla képviselő, a Kner Imre Gimnázium igazgatója hozzászólásában elmondta az
épületről, hogy Gyomaendrőd városnak építészeti szempontból a legértékesebb épülete. Ybl Miklós
által tervezte, a Legeza család tulajdonában volt sokáig. A XIX. században épült, de a XXI. századba
át tudnák repíteni a felsorolt megoldások bármelyikével. Hozzátette nyilvánvaló, hogy az a pályázat a
kedvező, ahol nagyon csekély az önrész, itt viszont ez jelentősebb mértékű. Ugyanakkor a
megtérülésnél látható, hogy belátható időn belül megtérül. Kifejtette véleményét, miszerint a város
épületeinek modell lehetne a felújított kollégiumi épület a környezetkímélés és használat
szempontjából is. Egyetért azzal, hogy több ajánlatot kell bekérni, hozzátette, hogy jó lehetőség ez a
kötvényforrás felhasználására is.
Szabó Balázsné képviselőasszony hozzászólásában elmondta, egyetért a céllal, támogatja, de
megkérdezte, hogy a másik két oktatási intézménnyel mi lesz. A két általános iskolánál a tantermek
beáztak. Előző évben arról vitáztak, hogy megmaradjon-e a Gimnázium a város vezetésében. Előre
nem látható, hogy a nyertes pályázat esetében lesz-e elegendő forrás a megvalósításhoz a
költségvetésben. A fontos és sürgős feladatok rangsorolását tartja elsődlegesen célként meghatározni.
Sürgősnek véli, hogy a gyermekeknek a biztonságos, életveszélyt kizáróan tudjanak megfelelő
körülményeket biztosítani az iskolákban. Szintén fontosnak tartja, hogy az épületet megőrizzék
megfelelő állapotban, és a városnak legszebb épülete maradjon. Megkérdezte, a pályázatot csak egy
iskola esetében lehet-e beadni, nem terjeszthető-e ki másik iskolákra is.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, az iskolák épületei valóban rossz állapotban vannak.
Hosszabb távon a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola épületét lehetne bevonni. A Kis
Bálint Általános Iskola Fő úti épületénél az alsó szárny átépítését kellene megoldani, viszont a
pályázat csak a meglévő épületek racionalizálására szól, nem az újjáépítéséről.
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Várfi András polgármester a hozzászólásokat megköszönte, megkérdezte van-e a napirendi pontot
érintő kérdés, észrevétel. További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a
határozati javaslatról.
A képviselők egyhangúlag 15 igen szavazattal a pályázat benyújtásával egyetértenek és az alábbi
határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, dr. Palya József igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen, Vass Ignác igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
327/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” címmel KEOP2009-5.3.0/B kódszámú pályázati felhívás keretében a Kner Imre Gimnázium kollégium
épületének felújítására.
Önkormányzatunk a saját forrást, az átalakítás költségeinek 40%-át,
forintot a 2010. évi
költségvetéséből biztosítja.
A beruházás költsége (100%):
Ft
Igényelt támogatás (60%):
Ft
Saját erő (40%):
Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
30. Napirendi pont
Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet létrehozása
Várfi András polgármester felkérte az Ügyrendi bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök a következőkben az előterjesztést ismertette a jelenlevőkkel.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata előző év szeptemberi határozata alapján Dévaványával közösen
regisztrációt nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program támogatási
rendszer keretén belül Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) Szervezet létrehozása érdekében.
A Szakmai Minősítő Bizottság a regisztráció elutasításával egyidőben javasolta a Szarvashoz vagy a
Körös-Sárréthez való csatlakozást.
/Gellai Józsefné képviselőasszony az ülésteremben megjelent, jelen van 16 fő képviselő./
Az elkövetkezendő időben a turisztika szempontjából szükség lesz a TDM-re, melynek lesznek helyi,
térségi, regionális és országos szintjei. Hozzátette még, vannak előnyei és hátrányai a létrehozásnak. A
bizottsági ülésen megtárgyalták, hogy jelen esetben célszerű lenne valamelyik társuláshoz csatlakozni
a turisztikai szerveződések megvalósításához. A pályázat benyújtási határideje 2009. szeptember 4.,
vissza nem térítendő támogatási formával. Az Ügyrendi Bizottság célszerűnek tartja a részvételi
szándék jelzését, szervezethez való csatlakozást, azonban most ne pályázzanak.
Csányi István alpolgármester hozzászólásában kifejtette véleményét, miszerint abban most állást
foglalni, hogy a pályázatot most beadja-e az önkormányzat nem lehet. Nem ismert, hogy mindez a
Tourinform Irodához, turisztikához hogyan kapcsolódik. Elmondta még, részt vett a Kistérségi ülésen,
melyen minden polgármester egyértelműen a kistérségi szinten való csatlakozást választotta. Javasolta
a II. határozati javaslatot elfogadni.
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Vass Ignác képviselő hozzászólásában elmondta a létrejövő szervezet célja alapvetően az lenne, hogy
alulról jövő szervezetként úgy tudja koordinálni a turizmust, hogy a résztvevők és a turisták is
profitálni tudjanak. Jelenleg olyan pénzügyi feltételei vannak, melyek hosszútávon nem vállalhatók.
Javasolja legalább egy éven keresztül a létrejött szervezet figyelemmel kísérését, az abban működők
garantálják-e az életképességet. Úgy véli, a több ismeret tudatában kell dönteni a Pénzügyi Bizottság
is a II. sz. határozati javaslatot támogatja.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Megkérdezte van-e további kérdés,
észrevétel az előterjesztést illetően. További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a II.
határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 16 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, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen, Vass Ignác igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
328/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gyomaendrőd város Önkormányzata
csatlakozik a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás által létrehozandó TDM Szervezethez
és nem kíván 2009-ben pályázni a DAOP-2.1.2/B-2009 kódszámú, Turisztikai Desztináció
Menedzsment Szervezetek támogatása c. pályázati felhívására. A 2010. évi pályázati felhívásra
a Társulás előkészül azáltal, hogy alulról jövő kezdeményezésként megkezdi a „Körös-szögi
Turisztikai Egyesület” létrehozását. Az egyesület tagja lehet minden önkormányzat, szállásadó
vagy vendéglátóhely stb., akinek/amelynek célja a kistérség turizmusának fellendítése.
Határidő: azonnal
31. Napirendi pont
A Berettyó-Körös Szakképzési Szervezési Társulás pályázatai támogatása
Várfi András polgármester az előterjesztés rövid ismertetésére felkérte az Ügyrendi bizottság elnökét.
Szabó Balázsné bizottsági elnökasszony elmondta, az Önkormányzatnak lehetősége van csatlakozni a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében a „TISZK rendszerhez kapcsolódó
infrastrukturális fejlesztések” című felhívásához, melynek célja a szakképző intézmények fizikai
infrastruktúrájának fejlesztése, a gyakorlati képzés korszerű technikai feltételeinek megteremtése. A
pályázat a hatékony és a munkaerőpiac igényeihez rugalmasan alkalmazkodó szakképzési rendszer
kialakításához szükséges fejlesztést szolgálja a szakképző intézmények koncentrációjának
ösztönzésével. A Berettyó-Körös Szakképzési Szervezéri Társulás ülésén Dr. Kovács Béla vett részt,
tájékoztatta az intézményt. Mivel OKJ-s oktatást nem végez az intézmény, így csak megfigyelő,
támogató tevékenységgel kíván részt venni, nem nyújt be pályázati támogatásra igényt. A bizottság
véleménye is hasonló, kéri a Képviselő-testületet ennek megfelelően döntsön.
Várfi András polgármester a tájékoztatást megköszönte. Megkérdezte van-e az előterjesztést érintő
kérdés, észrevétel. Hozzászólás nem volt, így a képviselő-testület tagjait felkérte a határozati
javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület tagjai egyhangú 16 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, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen, Vass Ignác igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
329/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadj és támogatja a
Berettyó-Körös Szakképzési Szervezési Társulás TIOP-3.1.1-09/1 kódszámú a „TISZK
rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések” című pályázat benyújtásával
kapcsolatos döntéseit, mely a következők:
Berettyó-Körös Szakképzési Szervezési Társulás 2009. július 22.-i ülés
jegyzőkönyvéből készült határozati kivonatok alapján
- 15/2009.(VII.22.) számú társulási határozat, mely a pályázat benyújtásról dönt,
- 18/2009.(VII.22.) számú társulási határozat, mely a pályázat határidőben történő
benyújtásról dönt,
- 17/2009.(VII.22.) számú társulási határozat, mely felhatalmazza a társulás elnökét
és az igazgatóját a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására,
- 16/2009.(VII.22.) számú társulási határozat, mely az érintett települések
szervezési-tervezési feladatinak meghatározásáról és a pályázati támogatáson
felüli többletköltségek fedezetéről szól, mely az adott település költségvetését
terheli.
Határidő: azonnal
32. Napirendi pont
Intézményi társulás iskolajáratra szerződés
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, a helyi közúti személyszállításra a
MOBILBUSZ Kft-vel kötött szerződést az Önkormányzat. A szerződésben vállalt kötelezettsége a
szolgáltatónak, hogy a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Tárulás részére a tanév
időtartama alatt a diákokat az oktatási intézménybe szállíts a tagönkormányzatok területéről. A 20102011. évre a szolgáltatási szerződést a szolgáltatás ellátására meg kell kötni, melyet a vállalkozó
azonos feltételekkel vállalt.
Dr. Csorba Csaba jegyző az előterjesztést nem közvetlenül érintő tájékoztatást adott, miszerint a
reggeli járat, ami egyrészt Nagylaposról, másrészt Öregszőlőről hozza be a gyermekeket a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskolához. Esetükben csuklós busz biztosítja a szállítást, mivel a város lakosai is
igénybe vehetik a buszjáratot. Korábbi időszakban a Hídfő étterem előtti kanyarban szabálytalanul állt
meg a busz, balesetveszélyesen. Több felülvizsgálat eredményeként az érintettek által megszületett
döntés alapján az elkészült Népliget utca kiszélesítés miatt a busz ott fog megállni. Menetrendváltozást
eredményezett, 10 perccel meghosszabbodva, néhány fa nyakazása és egy diófa kivágása még addig
megoldódik. A forgalmi rendet érintő táblákat is ki kell helyezni. Mindez átmeneti állapot, mely addig
áll fent, amíg a közösségi közlekedés fejlesztésre benyújtott pályázaton az önkormányzat nyer és
megfelelő buszmegállók kerülnek kialakításra. Kérte a Képviselő-testületet a tájékoztatást is vegye
tudomásul. A menetrendváltozással az októberi képviselő-testületi ülésen a MÁV menetrend változása
miatt mindenféleképpen foglalkozni kell.
Gellai Józsefné képviselőasszony megkérdezte, a tíz perces csúszás a menetrendben befolyásol-e más
járatot, vagy csak tudomásul kell venni a változást.
Ambrózi Erzsébet a Mobilbusz Kft. ügyvezetője tájékoztatásul elmondta, a jelenleg kidolgozott
megoldás nagy kerülőt jelent, azaz a Rózsahegyi Iskolához lemegy a busz és onnan vissza, tíz perces
kiesést okoz az eddigihez képest. Összesen három járatpárt érint, reggel kettőt, délután pedig egyet, az
öregszőllösi járatokról van szó. A Nagylaposit nem érinti, azon nincs változtatás, ott a híd miatt
egyébként is van változás, ott annyit várnak amennyit az átkelés szükségessé tesz.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást jegyző úrnak. Megkérdezte van-e észrevétel,
kiegészítés a napirendi ponttal kapcsolatban.
A képviselők, 16 igen szavazattal egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadták és az alábbi
határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné
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igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, dr. Palya
József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen, Vass Ignác igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
330/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi
Társulás és a Mobilbusz Kft (Gyomaendrőd, Micsurin u. 20/1.) közötti az iskolajárat
biztosításáról szóló szerződést jóváhagyja, felhatalmazza a Polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
33. Napirendi pont
2009. évi közbeszerzési terv módosítása
Várfi András polgármester az előterjesztést ismertette az alábbiak szerint. Gyomaendrőd Város
Önkormányzata, mint a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó szervezet minden év
április 15. napjáig Közbeszerzési Tervet köteles készíteni. A tervnek tartalmaznia kell az adott
költségvetési év közbeszerzési értékhatárt meghaladó beruházásait, szolgáltatásait és beszerzéseit. A
2009. évi terv elkészült melyet a képviselő-testület elfogadott márciusban. A tervben nem szerepeltek
azok a pályázatok során nyertes beszerzések. Felsorolta az előterjesztésben szereplő beszerzéseket.
1. Kompetencia alapú oktatás bevezetése felmenő rendszerben a gyomaendrődi oktatási
intézményekben, 2. Hősök útja útfelújítása, 3. Magtárlaposi utcai 30 fős fogyatékkal élők nappali
intézménye kialakítása, 4. Esélykülönbségek kiegyenlítése Gyomaendrőd város közoktatási
intézményeiben, 5. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése, 6. Járda felújítások, 7. Közcélú
foglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban. Hozzászólás nem volt, ezért a
képviselőket felkérte a közbeszerzési terv módosításáról szóló határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselők 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták a határozati javaslatot és az alábbi
határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné
igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, dr. Palya
József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen, Vass Ignác igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
331/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. számú
törvény 5. §-ában foglaltak szerint elkészített Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2009.
évi Közbeszerzési Tervének módosítását jóváhagyja.
Határidő: azonnal
34. Napirendi pont
Településrendezési tervek felülvizsgálata
Várfi András polgármester felkérte a Városfenntartó bizottság elnökét, ismertesse az előterjesztést.
Izsó Csaba bizottsági elnök ismertette az előterjesztést, miszerint a településrendezési tervek
felülvizsgálatát a VÁTI Városépítési Kft. végzi. Ez magában foglalja a települési szerkezeti terv,
szabályozási terv, helyi építési szabályzat elkészítését. A képviselő-testület idén februárban
határozattal elfogadta, hogy az általános felülvizsgálaton kívül mely területekre vonatkozóan kell
módosítani a rendezési tervet, illetve javaslattal élnie a tervezőknek a területek övezeti besorolására,
felhasználására. Júniusban a szabályozási terv felülvizsgálatát, tervezett módosítását a VÁTI Kft.
ismertette, melyet a Testület elfogadott. A tárgyban két közmeghallgatás tartott az önkormányzat, a
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lakossági vélemények beépítésre kerültek. Legfőbb módosítások a Pocos-kert és a Hantoskerti holtág
által határolt területen az ingatlannal rendelkezők kifogással éltek a tervezett módosítás ellen. Az ott
üdülők az átsorolást kifogásolták, a terület kertes-mezőgazdasági terület besorolást kap, 3%-os
beépítési lehetőséggel, így nem lakó-üdülő besorolást kap.
Várfi András polgármester a tájékoztatást megköszönte. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a
napirendi ponthoz kapcsolódóan. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a
határozati javaslatról.
A képviselők 15 igen szavazattal és 1 tartózkodással a módosítást elfogadták és az alábbi határozatot
hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, dr. Palya József igen,
Putnoki László tartózkodom, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen, Vass Ignác igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
332/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a lakossági kifogást figyelembe véve a Pocoskert
Hantoskerti holtággal határos területének az üdülő-lakó övezeti felhasználását nem támogatja.
A terület kertes mezőgazdasági területi besorolást kap, 3 %-os beépítési lehetőséggel.
Határidő: azonnal
35. Napirendi pont
Új termálkút hasznosítása
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csaba bizottság elnököt néhány szóban ismertesse az
előterjesztés lényegét.
Izsó Csaba bizottság elnök elmondta, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzé tett pályázati
felhívás lehetőséget nyújthatna a városnak új termálkút hasznosítására egy sikeres pályázat esetén. A
támogatatás intenzitása 60 %, saját forrás 40 %, az elnyerhető támogatás vissza nem térintendő, ami
minimum 1 millió maximum 1 milliárd Ft. A támogatható tevékenységek, megújuló energia, mint
napenergia hasznosítása, biomassza felhasználás, geotermikus energiahasznosítás, stb…
Mivel a saját forrás %-a elég magas, ezért alaposan át kell gondolni, hogy mire pályázik az
önkormányzat. A tervezői költségbecslés szerint a beruházás 88 millió Ft, melynek 40 %-a nem kis
összeg, ezért kell ezt a lehetőséget át gondolni, és az októberi ülésen egy komplett műszaki megoldás
és árajánlat ismeretében dönteni a pályázat benyújtásáról. Jelen ülésen csak a pályázati célról, annak
előkészítéséről tudnak dönteni.
Vass Ignác a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke fontosnak tartotta, hogy a tervezők részéről egy
részletes a valóságnak megfelelő műszaki megoldás kerüljön kidolgozásra, és a képviselő-testület elé
beterjesztésre. Nyilván sokakat foglalkoztat az, hogy a vízügyi hatóság előírhatja majd az Áchim u
lévő új B-129 kút bezárását. Véleménye szerint erre nem fog sor kerülni, hiszen nagyon sok fürdőben
működik egymás mellett több kút is, ugyanakkor ennek a kútnak a vize a gyógyvíz. A másik kúté csak
akkor lesz, ha az is gyógyvízzé lesz minősítve. Ebből következően meggyőződése, hogy mindkét kutat
meg lehet tartani. A nagyobb problémát abban látta, hogy a Hantoskerti holtág hogy tudja majd
befogadni annak a kútnak azt a vizét, amit részben majd felhasznál a fürdő, részben pedig csurgalék
vize lesz a tározónak. Itt kell majd szigorúan betartani a technológiát és ott kell a tervezőknek a
projektben jól kidolgozni az üzemelési feltételeket.
Összegezve támogatásra javasolta a pályázat benyújtását, megfelelő előkészítést követően.
Csányi István alpolgármester kiegészítve a fentieket elmondta, a Liget Fürdő felügyelő bizottság
következő ülésére kérte a fürdő vezetését, hogy tűzzék napirendre az új termálkút hasznosítását, mivel
jelenleg csak ez van gyógyvízzé minősítve. Amennyiben a másikat is gyógyvízzé minősítik, de nem
gyógyászati célra használják, úgy a vízkészlet használati járulék 5 vagy 10 szeres, amit fizetni kell.
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Tudni kell ugyanakkor, hogy az 1957 óta megnyílt fürdő tíz év alatt tönkre tette a közvetlen
környezetét, a Hantoskerti holtágat és az Erzsébet ligetet, amit az a mai napig nem hevert ki. Jelenleg
folyik ennek a holtágnak a rehabilitációja, a vízcseréje is megoldott, éppen ezért nagyon
körültekintően kell eljárni, hogy ezt a meleg vizet hogyan engedik bele a holtágba, ráadásul gondolni
kell arra is, hogy a fűtési idénybe a holtág vízcseréjét nem tudják megoldani.
Javaslata szerint egy nagyon részletes környezettanulmányt és projektet kell készíteni, amit
egyeztetnek a hatóságokkal. Egy, ami biztos, hogy a meleg víz fűtésre való felhasználásával jelentős
költséget tudunk megtakarítani, viszont azt nagyon meg kell gondolni, hogy a fölösleges vízzel mit
lehet csinálni. Véleménye szerint az Opál Mérnöki Irodán kívül más cégnek is ki lehetne kérni a
véleményét.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, majd kérdés, észrevétel hiányában
felkérte a képviselő-testületet döntsenek a határozati javaslatról, amelyben felhatalmazzák a
Városüzemeltetési osztályt a pályázat előkészítésére.
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 16 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
333/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Városüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási Osztály munkatársait, hogy fejlesztés megvalósítása érdekében
pályázatot készítsenek elő a KEOP-4.2.0/B – Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal című pályázati felhívás alapján.
A projekt teljes körű ismertetését a 2009. októberi Képviselő-testületi ülésre kell
előterjeszteni.
Határidő: azonnal
36. Napirendi pont
Bánomkerti utca lakóinak útjavítási, útépítési szándéka
Várfi András polgármester elmondta, a Bánomkerti utca lakói évek óta kérik az önkormányzatot,
hogy ebben az utcában is építsék ki a szilárd burkolatú utat. Dicséretes, hogy az utca lakói az útépítő
közösséget is létrehozták, és vállalnák, hogy saját erőből megépítik az útalapot, az önkormányzattól
pedig az aszfaltréteg megépítéséhez kérnek segítséget. A DAOP-2009.3.1.1/B jelű pályázati felhívás
alapján lehetőség van arra, hogy belterületi útfelújításra igényeljen támogatást az önkormányzat,
melyből sikeres pályázat esetén a Bánomkerti utcában az aszfaltréteget meg tudnánk építeni. Az
előterjesztett határozati javaslat szerint a képviselő-testület a Bánomkerti utca útépítését tudomásul
veszi, mely munkákat az engedélyben foglaltak betartásával a tervdokumentáció alapján kezdhetnek
meg.
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő megállapította, hogy nincs könnyű dolga a város két szélén lévő
önkormányzati képviselőknek, melyek közül az egyik személye. Az ő körzetében is van két olyan utca
– Vasvári P és Orgona utca – ahol már nagyon fogy a lakosság türelme, ugyanis napjainkban már nem
lehet olyan nagy elvárásnak mondani, hogy szilárd burkolatú útjuk legyen, vagy legalább megfelelő
járda, de jelenleg egyik sincs. Ő nem szokott felelőtlen ígéretet tenni a lakók felé, annyit szokott
mondani, hogy az önkormányzat folyamatosan pályázik útépítésre, felújításra. Jelen ülés anyagában is
jó néhány ilyen témájú előterjesztés is szerepel, melyekre igennel fog szavazni, viszont elszomorítja,
hogy ezek között ez a két utca továbbra sem szerepel.
Kérdése, hogy mi lenne, ha ennek a két utcának a lakói követnék a Bánomkertiek példáját és
alakítanának egy útépítő közösséget, megkapnák e ők is az engedélyt az útépítésre. Ugyanis minél
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tovább várnak az önköltség egyre magasabb lesz, de a bruttó 100.000 Ft-ot ezek a lakosok is még talán
be tudnák vállalni.
Hangya Lajosné bizottság elnök egyetértett a fentiekben elmondottakkal, azonban tudni kell azt, hogy
a Bánomkerti utca lakói már 17 éve várnak erre az útra. Hosszú évekig azzal hitegették az ott lakókat,
hogy addig nem építsenek utat, míg a szennyvíz gerincvezeték el nem készül, erre azonban nem került
sor, és valószínűleg nem is fog, mert ez a rész kimaradt a beruházásból. A lakosság ezt megelégelve
végül összefogott és döntött úgy, hogy saját erőből megépítik az útalapot. Nyilván, hogy a 100.000 Ft
csak erre lesz elegendő, az aszfaltréteg borításra már nem, ezért kérték ehhez az önkormányzat
segítségét. Eredményes pályázat esetén ezt a segítséget meg tudnák adni, ezért kérte a képviselőket
támogassák a pályázat benyújtását.
Izsó Csaba bizottsági elnök hangsúlyozta, a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
bizottság egyhangúlag támogatta a pályázat benyújtását, egyúttal kérte a lakóközösséget, hogy a
terveknek megfelelően, a kiírásban szereplő anyagokat építse be, mert az aszfaltburkolatot csak arra
lehet ráhúzni. Csak kőzúzalékot, bányahomokot használjanak, mert ezek az elfogadottak. Ha az útalap
megfelelő minőségben készül el, úgy nincs akadálya az aszfalt burkolattal történő ellátásnak, ami egy
megfelelő minőségű utat eredményez.
Várfi András polgármester válaszolva a képviselői kérdésre hangsúlyozta, természetesen lehetnek
ehhez hasonló egyéni kezdeményezések más utca lakói részéről is. A bizottság elnök úr által
elmondottak a határozati javaslatban meg vannak fogalmazva, a kivitelezés során azokat kell betartani.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a határozati javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
334/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánomkerti utca útalap építését
tudomásul veszi. Az útépítési munkákat a DA/KA/2776/14/2007. ikt. számú útépítési
engedélyben foglaltak betartásával, a tervdokumentáció alapján kezdhetik meg.
Határidő: azonnal
37. Napirendi pont
„Gyoma-Békéscsaba-Lőkösháza vonalszakasz vágány rehabilitációs munkáinak megvalósításhoz”
szükséges területszerzés során a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által felajánlott kártalanítás

Várfi András polgármester elmondta, a határozati javaslatban felsorolt önkormányzati tulajdonban
lévő területekre a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt vételi ajánlatot tett 1.046 e Ft értékben.
Javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Hozzászólás, kérdés a képviselők részéről nem volt, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné
igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya
József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
335/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadja a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
alábbiakban részletezett vételi ajánlatát. Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonát
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képező ingatlanokból a területrészek értékesítésének célja: területrészek tulajdonjogának
átadása a „Gyoma-Békéscsaba-Lőkösháza vonalszakasz vágány rehabilitációs munkáinak
megvalósításhoz”.
Helyrajzi szám

A kisajátítandó
Vételi
Terület nagysága ajánlat (Ft)
Változás előtt Változás után
m2
0113
0113/2
32
6000
0119/2
0119/4
15
3000
0264/4
0264/6
4
1000
0268/4
0268/9
217
39000
0265/1
0265/6
49
9000
0265/2
0265/4
57
10000
0268/5
0268/11
338
61000
3742/2
3743/21
346
363000
3735/3
3735/11
7
7000
3744
3744/2
432
454000
3745
3745/2
76
80000
3748
3748/2
12
13000
Összesen:
1.046.000

Kisajátítási
vázrajz
záradék száma
E-11-2009
E-18-2009
E-22-2009
E-12-2009
E-30-2009
E-28-2009
E-30-2009
E-7-2009
E-6-2009
E-8-2009
E-9-2009
E-10-2009

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges
nyilatkozatokat megtegye és az adásvételi szerződéseket aláírja.
Határidő: 2009. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
38. Napirendi pont
Ingatlan felajánlások
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, az előterjesztésben felsorolt ingatlan
tulajdonosok felajánlották ingatlanjaikat megvételre az önkormányzat részére.
Tóth Ferenc az Újkert soron lévő beépítetlen területeit ajánlotta fel, mivel magas a telkek után
fizetendő telekadó összege. Konkrét vételárat nem jelölt meg, viszont a csere lehetőségére is nyitott.
Szabó Lajosné az árterületen lévő kertjét ajánlotta fel ingyenesen.
Kardos Margit a Polányi M. u. 75. sz. alatt lévő ingatlanját ajánlotta fel, melyért minimum 1 millió Ftot kért.
Tompos Tamás, Zelenyánszki Gyula és Nagy Lajosné az ipari park közelségében lévő területeiket
ajánlották fel az önkormányzatnak, melynek vételárát 20 millió Ft-ban jelölték meg. Az önkormányzat
jelezte a tulajdonosok felé, hogy ez irreálisan magas összeg, az értékbecslési szakvélemény alapján a
reális vételár 8 millió Ft lenne.
A határozati javaslat szerint a Polányi M. utca ingatlant nem kívánja megvásárolni az önkormányzat,
ugyancsak nem tart igényt az ártéri ingatlanra. Tóth Ferenc által tett felajánlással kapcsolatban további
tárgyalás lehetséges, amennyiben vételár ajánlatot tesz, illetve megnevezi, hogy milyen csere területet
tudna elfogadni. Az ipari park melletti területekre pedig meghatároztak egy tárgyalási alapként
kiinduló vételi árat, 1.600 e Ft, illetve 2.300 e Ft összegben.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a határozati javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 16 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, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
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336/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tisztelettel veszi a 3469/1;2;3, 5719, 13206, 082/4 és
082/20 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosaitól az ingyenes, illetve térítés ellenében tett felajánlásokat.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbiakban részletezett választ, illetve ajánlatot teszi a
felajánlásokra.
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem vásárolja meg a Gyomaendrőd, Polányi Máté utca
75. szám alatti ( 5719 hrsz.-ú ) ingatlant.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata ingyenes tulajdonba kerülés útján sem tart igényt a
13206 hrsz.-ú ingatlanra.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata kéri a 3469/1;2;3 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosait, hogy
tegyenek nyilatkozatot az ingatlanok értékesítése estén a vételárra, csere esetén, pedig a
csereterület elhelyezkedésére.
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 082/4 és 082/20 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosainak az
alábbi további tárgyalási alapként kiinduló vételi ajánlatokat teszi:
 082/4 hrsz, maximum 1.600 eFt,
 082/20 hrsz, maximum 2.300 eFt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozati
javaslatban fennálló feltételek esetén a 082/4 és 082/20 hrsz.-ú ingatlanokra megkösse az
adásvételi szerződéseket. A vételár kifizetésének forrása: a 2008 évben kibocsátott
kötvényforrás.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
39. Napirendi pont
Vodova János és Czifrák Gábor területvásárlási kérelme
Várfi András polgármester felkérte Vass Ignácot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét
ismertesse az előterjesztést.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, nevezettek az Újkert soron szeretnének 1723 m2 területet
megvásárolni 100 Ft/m2 vételáron. A területet vállalnák rendbe tenni, parkosítani, fásítani. Az ingatlan
a helyi szabályozás szerint forgalomképes, viszont jelen állapotában nem beépíthető. Értékesítésére
nyílt árverésen kerülhet sor. Az árverés időpontja 2009. szeptember 30. de. 10 óra. Az árverésen
nevezett kérelmezők is részt vehetnek és licitálhatnak.
Várfi András polgármester kiegészítésként elmondta, Vodova János szóban közölte felé, hogy
amennyiben árverésre kerülne sor, úgy azt nem tartja jónak, biztosnak, ebben az esetben az
önkormányzat ne foglalkozzon a témával.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a határozati javaslatról.
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné nem, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József
igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
337/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a tulajdonában lévő 3542/66 helyrajzi számú 1723
m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant nyílt árverésen értékesíti az alábbi
kiírás alapján.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tulajdonában lévő Gyomaendrőd, Selyem út, Újkert
sor, Nyárszegi valamint Magtárlaposi utcák által határolt 3542/66 hrsz.-ú ingatlant meghirdeti
értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi
szám
3542/66
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Terület nagysága, egyéb megjegyzés
1732 m2. Az ingatlan nem beépíthető.

Kikiáltási
ár ( Ft )
520.000

Licitlépcső
( Ft )
10.000

Az árverés időpontja: 2009. szeptember 30-án de. 10.00 óra.
Az árverés helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).
Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja,
Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanról készült kimutatásban
szerepel. A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2009. szeptember 30-án de. 9.00-ig - a
kikiáltási ár 10 %-át kitevő szerződés megkötését, biztosító előleget /bánatpénz/ kell a
Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni. Az árverés megkezdésekor a pénztári bevételi
bizonylattal igazolni kell az árverési előleg befizetését.
Az árverési előleg /bánatpénz/ a Polgármesteri Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az
árverés során azon árverezők, akik nem nyertek a befizetett árverési előleget a pénztárban az
árverezést követően felvehetik. A nyertes árverező a döntése alapján szintén felveheti az
árverési előleget a pénztárban, vagy kéri annak beszámítását a vételárba.
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a
nevére az árverési előleg letétbe helyezésre került.
A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb
ajánlatot nem lehet tenni. A tulajdonjogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül
szerződést kell kötnie. A licitálás során a nyertes ajánlatot követően megállapításra kerül
sorrendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon belül neki betudható ok
miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül
megkötésre a szerződés. Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell
megfizetnie.
Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határidő: 2009. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester

40. Napirendi pont
Timár Imréné területvásárlási kérelme

Várfi András polgármester Vass Ignác bizottság elnököt kérte fel a napirendi pont ismertetésére.
Vass Ignác bizottság elnök elmondta, Timár Imréné Hősök útja 111. sz. alatti lakos kérelmet nyújtott
be az önkormányzati tulajdonú Bessenyei Gy utca közterületből való területrész megvásárlására. A
kérelmező az ingatlana udvarrészének bővítése céljából vásárolná meg a kért területet.
Az ingatlan a törvényi szabályozás szerint forgalomképtelen, hasznosítása a képviselő-testület
hatáskörébe tartozik. A határozati javaslat szerint a terület értékesítése nem javasolt.
Izsó Csaba bizottsági elnök a kért terület pontos elhelyezkedéséről tájékoztatta a képviselőket. A
Hősök úton Békéscsaba irányába, baloldalon az utolsó lakóház mellett van egy háromszögbe bezárt
terület, amit út választ el az ingatlan tulajdonos telkétől. A terület nem értékesíthető.
Várfi András polgármester egyetértett a határozati javaslattal, miszerint a területrész nem kerül
értékesítésre. Felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
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A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 16 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
338/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete nem értékesít területrészt a tulajdonában lévő 1397
helyrajzi számú 1509 m2 területű, Bessenyei Gy. utca közterületből.
Határidő: azonnal
41. Napirendi pont
Samu Istvánné védőnő szolgálati bérlakás kérelme

Várfi András polgármester elmondta, a város számára fontos, hogy megfelelő számú és képzettségű
védőnők legyenek. Samu Istvánné szarvasi lakosú védőnő július 27. napjától itt dolgozik
Gyomaendrődön, szeretné, ha az önkormányzat szolgálati bérlakást biztosítana részére, hogy ne
kelljen vidékről átjárnia. A Fő út 45/1. sz. alatti bérlakás jelenleg üresen áll, így az kiutalható lenne a
védőnő számára.
A véleményező bizottság javasolja a lakás kiutalását mindaddig, míg nevezett közalkalmazotti
jogviszonya az Egészségügyi Intézménynél fennáll, de maximum 2013. augusztus 31-ig.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
339/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Fő u. 45/1. szám alatti
szolgálati bérlakást Samu Istvánné Szarvas, Szentesi úti ltp. 3/D I/1. szám alatti
védőnő részére 2009. szeptember 1. napjától kiutalja mindaddig, még nevezett
közalkalmazotti jogviszonya Városi Egészségügyi Intézménynél fennáll, de
maximum 2013. augusztus 31. napjáig.
A Képviselő-testület utasítja Várfi András polgármestert a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
42. Napirendi pont
Beszámoló az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról
Várfi András polgármester felkérte Hangya Lajosné bizottság elnököt néhány szóban ismertesse a
beszámoló lényegét.
Hangya Lajosné bizottság elnök elmondta, az idei évi költségvetésbe 7 millió Ft-ot különítettek el az
első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatás szakfeladaton. A bizottság összesen öt
család részére állapított meg támogatást 2.040 e Ft összegben, így a maradvány 4.960 e Ft.
Hangsúlyozni kívánta, hogy hiába módosította az önkormányzat az ide vonatkozó rendeletét és
havonta bírálja el a kérelmeket, így is sokszor előfordul, hogy a kérelmező csak akkor nyújtja be a
kérelmét, amikor már az ingatlan teljes vételárát kifizette. Így azonban az önkormányzati támogatás
már nem jár a fiataloknak. Jó lenne, ha a szerződést készítő ügyvédek is felhívnák az első lakáshoz
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jutók figyelmét, hogy jogosultak a 480 e Ft összegű önkormányzati támogatásra, tehát a vételár
kifizetésével várják meg a bizottság döntését.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket a beszámoló elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
340/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az első lakás megszerzéséhez
önkormányzati támogatásról szóló 2009. évi beszámolót elfogadja.

nyújtandó

Határidő: azonnal
43. Napirendi pont
Beszámoló parlagfű-mentesítési tevékenységről

Várfi András polgármester a maga részéről jónak tartotta az elkészített beszámolót, amely
tartalmazza, hogy a város területén hol történt meg a parlagfű- mentesítés. Megítélése szerint a
parlagfű-mentesítéssel a kormánynak komolyabban kellene foglalkozni, mert az a tevékenység, ami
jelenleg az országban folyik, nevetséges. A közelmúltban Gödöllőn részt vett a MÖOSZ által
szervezett értekezleten, ahol első előadóként az FVM Jogi Főosztályának vezetője ismertette a
parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos jogszabályokat. A törvény szerint a parlagfüvet bimbós állapotáig
irtani kell, azonban a gyepterület tarra vágásával inkább kedvezünk ennek a parlagfűnek, így az irtás
még nehezebb lesz. Szomorú, hogy az un. kisemberekre komoly bírságot szabnak ki, el lehetetlenítve
őket ezzel, míg a több hektáros állami területeken díszlik a parlagfű. Ezt a problémát egy jóval
komplexebb program keretében kellene megoldani, nem, úgy ahogy jelenleg zajlik, mert az igazi
mentesítés nem történik meg.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:[Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
341/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a parlagfű-mentesítési tevékenységről
szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
44. Napirendi pont
Beszámoló a hulladékszállítás teljesítéséről
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, a bizottság hosszasan vitatta meg a beszámolóban foglaltakat,
melyben le vannak írva az első félévben teljesült mutatók. Ebből látható, hogy az árbevétel 10.53 %
növekedett, a szolgáltatást végző Gyomaközszolg Kft a II. negyedévre vonatkozó díjkompenzáció
mértékét 1 millió Ft-al csökkentette. Alapvetően a bizottság ezzel egyetértett, viszont változatlanul
úgy látják, a lakótelep és a társasházak hulladék gyűjtése, szállítása továbbra sem megoldott. A
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bizottság ezért kérte, hogy a Városüzemeltetési osztály a szolgáltatóval közösen a testület novemberi
ülésére dolgozza ki a probléma megoldására vonatkozó javaslatait.
A téma megvitatása során szóba került a lomtalanítás is. A bizottság vélemény szerint, ha az
önkormányzat változatlanul minden évben a szokott formában meg akarja tartani a lomtalanítást, úgy
annak költségét úgy tudja csökkenteni, ha a lakosságnak plusz egy kukaürítést kiszámláz. Ez az összeg
nagyjából fedezné a lomtalanítás költségét.
Czibulka György képviselő egyetértett azzal, hogy a lakótelepek szemétszállítását felül kell vizsgálni.
Tudni kell azonban, hogy a lakótelepeken lévő szelektív hulladékgyűjtők mellett rengeteg kommunális
hulladékot is leraknak, amit nem a lakótelepen élők raknak oda, hanem valakik. Ezen szemét
elszállítását hogyan lehet megoldani?
A hulladékon túl gondoskodni kellene a lomb elszállításáról, amit a lakók összegyűjtenek.
Várfi András polgármester megítélése szerint „szemét ügyben” folyamatosan előre halad a város,
hiszen egyre többen vannak, akik szelektíven gyűjtik a hulladékot, komposztálnak, a környezetbarát
lehetőséget választják. Bízott a további fejlődésben.
További hozzászólás hiányában javasolta a beszámoló elfogadását a határozati javaslatban leírtak
szerint.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 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, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József
igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
342/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a hulladékszállításról készült beszámolót,
ezzel egyidejűleg utasítja a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályt, hogy a
Gyomaközszolg Kft-vel közösen a lakótelepek, társasházak hulladékgyűjtésének, szállításának
feladatait, problémáit vizsgálja felül és a 2009. novemberi testületi ülésre dolgozza ki
javaslatát.
Határidő: 2009. november 26.
Felelős: Várfi András polgármester

45. Napirendi pont
Beszámoló a lomtalanításról
Várfi András polgármester elmondta, mint köztudott az ide évben egy igen jelentős lomtalanítás
történt a város területén, melynek költsége igen jelentős volt: 5.418.314 Ft. A lakosság megelégedéssel
vette tudomásul, de ezen a tevékenységen is van még javítani való. Egyik ilyen lehetne, hogy egy
plusz kuka ürítést kiszámláznának a lakosoknak, így azok ennyi összeggel hozzájárulnának a
lomtalanítás költségéhez, a másik, hogy meghatározott területekre hordja össze a lakosság a lomot, így
szervezettebbé tehető az elszállítás, és az őrzés is megoldható.
A maga részéről javasolta a beszámoló elfogadását.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:[Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
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343/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a lomtalanításról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
46. Napirendi pont
Tájékoztatás közbeszerzési eljárásról
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, az előterjesztés a DAOP pályázattal támogatott
Magtárlaposi úton lévő egykori tüzép lakásokból kialakításra kerülő fogyatékkal élők nappali
ellátásának új központja építési beruházásának közbeszerzési eljárásának eredményéről szól. Az
ajánlattételi felhívásra öt ajánlattevő adta be pályázatát, melyek közül a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
adta a legkedvezőbb ajánlati árat - 26.987.507 Ft, így őt hirdették ki a nyertes ajánlattevőnek. A
vállalkozói szerződés megkötésére 2009. július 28-án került sor.
Felkérte a képviselőket a tájékoztatót fogadják el a határozati javaslatban foglaltak szerint.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
344/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Fejlesztések a fogyatékkal élők nappali
ellátása érdekében DAOP-4.1.3/A-2008 pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárásról szóló
beszámolót.
Határidő: azonnal
Bejelentések
Várfi András polgármester elmondta, az elmúlt évben a Szülőföld Baráti Kör részéről volt egy
kezdeményezés, amely szerint a kommunizmus áldozatainak emlékére emléket szeretnének állítani.
Rendelkezésükre állt egy kő, melyet társadalmi munkában szerettek volna megvalósítani. Erre
azonban nem került sor, mert szakemberek nem javasolták a kő felállítását a tervezett helyen, illetve
jelentős költséggel járt volna, így a kezdeményezők akkor ettől a szándékuktól elálltak. A
közelmúltban ismét levélben keresték fel, melyben kérték, hogy a köztemető valamelyik pontján
engedélyezzék részükre az emlékkő felállítását. A temetőben erre három hely lenne alkalmas, ahol a
helyet ki lehetne alakítani és az emlékkövet fel lehetne állítani.
Kérte a képviselőket mondják el ezzel kapcsolatos véleményeiket.
A maga részéről javasolta a képviselőknek, hogy járuljanak hozzá, támogassák a kezdeményezést.
Kérdés, észrevétel nem volt, a Polgármester javasolta határozatban rögzíteni, miszerint a képviselőtestület hozzájárul és engedélyezi, hogy a Szülőföld Baráti Kör a gyomai köztemetőben emlékkövet
állítson fel a kommunizmus áldozatainak emlékére.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
345/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete hozzájárul és engedélyezi, hogy a Szülőföld Baráti
Kör a gyomai köztemetőben emlékkövet állítson fel a kommunizmus áldozatainak emlékére.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a soron következő testületi ülés
időpontjában – szeptember 24-én – szabadságát szeretné tölteni, külföldre utazik, így az ülés
időpontját javasolta október 1. napjára. Ennek megfelelően a bizottság elnöki, illetve bizottsági ülések
időpontja is egy héttel későbbre tolódik.
Ennek kapcsán elmondta még, hogy a Gyomaendrőd Díszpolgári cím és a Gyomaendrődért
Emlékplakett kitüntetésekre a felhívó levelet a holnapi napon fogja kézbesíteni, így, ha az október 1-i
ülésen erről döntés születik, úgy október 23-án az ünnepi képviselő-testületi ülésen a kitüntetéseket
méltó módon át tudják adni.
További tájékoztatásként elmondta, hogy a tanévnyitók a város iskoláiban hétfőn 16, 17 és 18 órakor
lesznek. Személy szerint valamennyi évnyitón részt fog venni. A pedagógus naphoz hasonlóan jó
lenne hagyományt teremteni annak, hogy minden évben más iskolában kerüljön megrendezésre, az un.
Gyomaendrődi tanévnyitó ünnepség, ahol vagy az országgyűlési képviselő, vagy a polgármester
megnyitná a tanévet. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvodában bekövetkezett vezetőváltás miatt ott
kerül megrendezésre ez a tanévnyitó ünnepség, amelyen részt vesz, és ünnepi beszédet mond
Domokos László országgyűlési képviselő. Kérte a képviselő társait, és a sajtó képviselőit, hogy a
tanévnyitón vegyenek részt.
Szólt még arról, hogy az Endrődi Közösségi Ház utcai homlokzatán és a Szent István utcába nyúló
főépületi szakaszán a vakolat cseréjére, és az utcai részen a nyílászárók cseréjére kerül sor.
A Kirendeltség felújított épületének ünnepélyes átadására szeptember 2-án kerül sor.
Az ÁROP pályázat keretén belül foglalkoztak a képviselő-testület kommunikációjával továbbá a
testület és hivatal közötti együttműködéssel. A modell a pályázat írási tevékenység volt, hiszen pénzre
akkor számíthatunk, ha a pályázatírás sikeres.
Mint ismeretes a Sportcsarnok felújítására is nyújtottak be pályázatot – aljzatcserére és
akadálymentesítésre – mely pályázaton sajnos nem nyert az önkormányzat. Az épület állaga viszont
sürgősen igényelné a felújítást, ezért erre meg kell találni a lehetőséget, hogyan lehetne még is
felújítani. Erre készülni fog egy előterjesztés, mely a képviselő-testület elé fog kerülni.
Végezetül a jelenlévők figyelmébe ajánlotta Fürj Katalin: Az elefánt és a repülő szőnyegek c.
meséskönyvét, melyet az ülést követően megvásárolhatnak 1990 Ft áron Vaszkó Katalinnál, az író
édesanyjánál.
Dr. Szonda István a művelődési ház igazgatója köszönetét nyilvánította ki a testület a városvezetés és
a lakosság felé, hogy támogatták a gyomai Tájház létrehozását. A képviselő-testület hozzáállásának
köszönhetően sikerült megmenteni az egyik gyomai építészeti szempontból nagyon fontos népi
építészeti emléket. Felhívta a képviselők figyelmét, hogy fontos lenne mielőbb dönteni arról, hogy az
egyéb épületek is védettség alá kerüljenek. Jó lenne a régóta húzódó épített örökséget védő, helyi
védelmi szabályzatot minél hamarabb megalkotni. Az újonnan kialakított gyomai Tájházban
igyekeznek olyan közösségi programokat szervezni, amelyek a város lakosságának megelégedését
szolgálják.
Czibulka György képviselő elmondta, augusztus 8-án az egykori nagylaposi és varjasi tanyasi iskolák
tanítóinak tiszteletére állítottak emlékművet Nagylaposon. Ezúton köszönte meg a képviselők és a
polgármester erkölcsi és anyagi támogatását, aminek köszönhetően ez az emlékmű létrejöhetett, és
emlékezhetnek arra az időre, amikor a tanyákon még nagyon sokan éltek, és a művelődést a tanyasi
iskolákban biztosíthatták a gyerekek számára.
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Lehóczkiné Tímár Irén képviselő bejelentésében az endrődi köztemetőt érintő kéréseit tolmácsolta
az érintettek felé. Az egyik kérése, hogy vizsgálják át a köztemető növényzetének – főként a fák
állapotát, ugyanis az elmúlt időszak viharai nagyon sok kárt tett bennük. Sok az elszáradt, félig letört
gally, mielőbbi intézkedést igényel.
A másik kérése, hogy a temető végén helyezzenek el még egy szeméttároló konténert, ezzel ugyanis
megszüntethetnék a sok kis illegális hulladéklerakót. A temető nagyságát figyelembe véve is indokolt
lenne még egy konténer.
Ezeken felül jó lenne még, ha a gépjárművel való behajtást is megtiltanák, kivéve azokat, akik
mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkeznek. A gond ezzel, hogy nincs elegendő parkolóhely a
temető előtt. Jó lenne, ha volna ott egy temető gondnok, aki felügyelné ezeket a problémákat.
További problémaként említette a fő úton a Speciális Iskola előtti gyalogátkelőhely hiányát. 9 éve
helyezték oda ezt az intézményt, ahová fogyatékos gyerekek járnak, zömében busszal, viszont a
gyalogátkelőhely a mai napig nem lett megoldva. Ismételten kérte a városvezetőket, hogy adjanak be
újabb beadványt a Közútkezelő Kht. felé, tegyenek oda egy kijelölt gyalogátkelő helyet.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva hangsúlyozta, a temetővel kapcsolatos felvetések az üzemeltetőt
érintik. Amennyiben az igényli a veszélyes fák kivágásában a városi kertész közreműködik.
A gyalogátkelőhely problémáját jelezni fogják a Közútkezelő felé, aki azt köteles megvizsgálni, és
választ adni a képviselő-testületnek.
Szabó Balázsné bizottsági elnök a képviselő-testület nevében köszönetét fejezte ki a lakosság felé,
hogy türelemmel viselték a belvíz beruházás munkálatait, főként a nagy forgalmú Hősök úton.
Lakossági jelzés a Gyomaszolg Ipari Park Kft. felé, hogy az ipari park bejáratától számítva kb. 6
villanyoszlop szakaszon nincs közvilágítás, nincs kerékpárút. A három műszakban dolgozók főleg az
éjszakások ilyen körülmények között kell, hogy eljussanak az üzemekbe, sok esetben kamionok
között, sötétbe. A kérdés, hogy kié ez a szakasz, legalább két villanyoszlopra jó lenne, ha kerülne
világítás, míg nem történik baleset.
Putnoki László képviselő sajnálatosnak tartotta, hogy a piac környéki gépjármű parkolás figyelemmel
kisérése nem valósult meg a Rendőrség által, annak ellenére, hogy a legutóbbi testületi ülésen a
rendőrőrs parancsnoka erre ígéretet tett. Kérte a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a
parancsnok úrral a hatékony intézkedés érdekében.
További észrevétele volt, hogy Öregszőlőben a Kondorosi út felé vezető kerékpárút állapota szinte
balesetveszélyes. Az Ugari úton az óvodához vezető járdát is ki kellene javítani. Ugyanakkor szintén a
Kondorosi úton a Tüzép telep előtt lévő villanyoszlopon rosszul van beállítva a lámpa, elvakítja a
kerékpárúton közlekedőket.
Csányi István alpolgármester kérte az intézkedést arra, hogy a Liget Fürdő bejáratánál a Posta
helyezzen el egy postaládát. Ez egy minimális szolgáltatás lenne az itt nyaralók számára. Ugyanakkor
azt is kifogásolták, hogy a fürdőtől messze van a bank automata.
Czibulka György képviselő meg kívánta jegyezni, hogy a lakótelepen az aknafedelek kiemelésére
vonatkozó kérését feljegyezte a hivatal illetékes ügyintézője, viszont a mai napig nem történt semmi.
Ugyan így a piac bejáratánál a csapadékvíz elvezetését, de az sem történt meg. A feljegyzés kevés,
cselekedetre van szükség.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a képviselőknek lehetőségük van, hogy az ügyintézőkön
számon kérjék a hiányosságokat. Jó lenne, ha az ügyintézők és a képviselők között jó lenne a
kommunikáció, információ, a kapcsolat.
Izsó Csaba bizottsági elnök reagálva Czibulka képviselő úr hozzászólására elmondta, részt vett azon a
megbeszélésen, ahol a vízművek és a hivatal egyeztetett a rekonstrukciós munkálatok kivitelezéséről.
Ezen a megbeszélésen jegyzőkönyvileg megegyezés született arról, hogy a felek közösen végigjárják
az összes olyan útszakaszt, ahol szükséges a csatornafedlapok kiemelése. A vízművek az összes olyan
fedlapot ki fogja javítani, ami balesetet okozhat.
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További képviselői bejelentés hozzászólás nem volt, a Polgármester megköszönte az érdeklődőknek a
jelenlétet és a nyilvános ülést bezárta. A képviselő-testület zárt ülés keretében folytatta munkáját.
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