Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
24/2009.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. október 1-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester,
Babos László, Béres János, Czibulka György, Gellai Józsefné, Hangya
Lajosné, Illés János, Izsó Csaba, Jakus Imre, Dr. Kovács Béla, Dr. Palya
József, Putnoki László, Rácz Imre, Szabó Balázsné, Vass Ignác képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tímárné Binges Irén, Enyedi László, Keresztesné Jáksó Éva, Szilágyiné Bácsi
Gabriella, Liszkainé Nagy Mária osztályvezetők, és Tóthné Rojik Edit oktatási
előadó,
Tárgyalási joggal az egyes napirendi pont megtárgyalásában érintett
meghívottak, önkormányzati intézmények vezetői,
A helyi és a megyei sajtó képviselői,
Hoffmanné Szabó Gabriella és Jakucs Mária 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. Külön köszöntötte a Hír6 segítségével létrejött internetes élő közvetítést néző érdeklődőket
is. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 17 fős testületből jelen volt 16 fő. Lehóczkiné Timár
Irén képviselőasszony jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni.
Köszöntötte az Idősek Világnapja alkalmából az időseket, kifejezte, hogy nem csak ezen a napon kell
megemlékezni, gondoskodni róluk, hanem a minden napjainkban. Kívánt mindenkinek jó egészséget,
boldog, derűs öregkort.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Putnoki László és Vass Ignác képviselőket.
Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontok változtatására. Bejelentette, hogy este 19 órakor a Békés
Megyei Vízmű Zrt. vagyonnal összefüggő egyeztető megbeszélésen vesz részt Orosházán, ezért 18
órától az ülés továbbvezetését át fogja adni Csányi István alpolgármester úrnak. Mindezekre
figyelemmel javasolta, hogy a polgármesteri beszámolót követően zárt üléssel folytassa a képviselőtestület a munkáját, tekintettel a zárt ülésen tárgyalandó napirendek fontosságára, hogy azok az ő
vezetése alatt kerüljenek megtárgyalásra.
A nyílt ülés napirendi pontjainak sorrendjében a következő változtatási javaslatokat tette.
A 8. napirendi pontként a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda kérelme tárgyú előterjesztést kerüljön
megtárgyalásra, melyet az ülés megkezdése előtt kaptak meg a képviselők. 13. napirendi pontként való
megtárgyalásra javasolta a Gyermekliget Nonprofit Kft. bölcsődei kérelme tárgyú előterjesztést, mely
a meghívóban 25. pontként szerepelt. Ennek megfelelően a napirendi pontok átszámozódnak.
Javasolta még a 18. napirendi pontként szereplő Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. elemzése akkor
kerüljön megtárgyalásra, amikor Kovacsics Imre, Kft ügyvezetője megérkezik.
Megkérdezte a képviselőket van-e kérdésük, eltérő javaslatuk a napirendi pontokkal kapcsolatban.
Megállapította, hogy nincs egyéb javaslat, így felkérte a képviselőket a napirend elfogadásáról
szavazzanak.
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,
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Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
351/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
2. Beszámoló a 2009. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
3. Az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatásról
szóló rendelet módosítása
4. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a térítési díj és a tandíj összege
megállapításának szabályairól szóló rendelet módosítása
5. A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Minőségirányítási programjának
jóváhagyása
6. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009/2010-es tanévre beiratkozott tényleges
tanulólétszáma
7. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapító okirat módosításának kérése
8. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda kérelme
9. Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2008/2009-es tanévről szóló
beszámolója
10. A Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
SZMSZ –ének felülvizsgálata
11. Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala SZMSZ –ének felülvizsgálata
12. Szülői fellebbezés – Óvodai kérelem támogatásra
13. Gyermekliget Nonprofit Kft. bölcsődei kérelme
14. Városi Egészségügyi Intézmény kapacitás átcsoportosítási kérelme
15. Hivatali gépjárművek cseréje
16. Tanyagondnoki szolgálat fenntartására vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása
(Hétszínvirág BT)
17. Helyi járatú autóbusz menetrend változása
18. Gyomaendrődi Liget-fürdő Kft. elemző jelentése
19. Oktatási és nevelési intézmények úszásoktatásának támogatása
20. Gyomaközszolg Kft részére könyvvizsgáló választása
21. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése – DAOP pályázat
22. Kner Imre Gimnázium kollégium felújítás KEOP pályázat
23. Belterületi csapadék- és belvízelvezetés – DAOP pályázat
24. Közterület-felügyelői létszám megerősítése- IRM pályázat
25. Közösségi terek fejlesztése – DAOP pályázat
26. A Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény és a
Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület kérelme
27. Csillagpor Művészeti Egyesület kérelme
28. Gyomaendrőd, volt Győzelem TSZ termelési központjában közvilágítási hálózat bővítés
kérelemre tájékoztató
29. Bánomkerti út magánerős útépítéséhez támogatás
30. Kovács Lajos területértékesítési ajánlata
31. Az Endrődi három holtág összekötő csatorna vízjogi engedélyhez szükséges területek
megszerzéséhez a kisajátítási eljárás kezdeményezése
32. Mezőőri beszámoló
33. Közterület-felügyelői beszámoló
34. Beszámoló a helyi környezetszépítő versenyről
35. Gyomaendrőd, Belvízrendezés V. üteméről tájékoztató
36. Tájékoztató a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében
szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2009. évi XLVIII. törvény rendelkezéseiről
37. Tájékoztató a nyári szociális gyermekétkeztetésről
38. Tájékoztató a mammográfiai szűrés lebonyolításáról
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39. Bejelentések
Határidő: azonnal
A polgármesteri beszámolóban az elmúlt ülés óta eltelt időszakban a kiemelkedő hétközbeni és
hétvégi programokról adott számot.
Augusztus 29-én szombaton a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás az iskolákban című projekt
nyitónapja volt a Katona József Művelődési Központban. Sok pedagógus vett részt a rendezvényen. A
82 millió forintos pályázat felhasználásához kérte a pedagógusok segítségét és hasznos együtt
munkálkodásukat. Úgy véli a gyomaendrődi pedagógusok képesek ennek végrehajtására.
Megköszönte nekik, hogy belekezdtek a megvalósításba.
Ugyanezen a napon a Rózsakert Idősek Otthonában volt az Idősek Napja alkalmából egy vidám ebéd.
Este a Sportcsarnokban Zsonglőr Gála volt, több év óta visszatérnek városunkba, mely nagyszerű
szórakozási lehetőséget nyújt.
Augusztus 31-én az iskolákban tanévnyitó ünnepség volt, melyeken részt vett. Szeptember 1-én volt a
Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában az évnyitó. Hagyományteremtésként a város egy
iskolájában lesz minden évben a város iskolai évnyitója. Most ez a Kis Bálint Általános Iskolában
volt, ahol a tanévnyitón részt vett és beszédet mondott Domokos László országgyűlési képviselő.
Szeptember 2-án a felújított és akadálymentesített Polgármesteri Hivatal Kirendeltség épületének
ünnepélyes átadása volt. Jelképesen néhány gyomaendrődi polgár is részt vett az ünnepségen.
Szeptember 5-én Pusztaottlakán a Megyejárás aktuális helyszínén vett részt, majd még aznap Gyulán a
Megyei Vadásznapon. Azért fontosak ezek az események a városunk, mert a megyejárás folyamán a
Megyei Közgyűlés résztvevői minden településen jár, ünnepi testületi üléssel. A települések is be
tudnak mutatkozni. Jövőre településünkön is megrendezésre kerül ez az esemény. A vadásznap pedig
azért volt fontos, mert a város is hozzájárult a rendezvényhez, valamint sok vadász van a településen
is.
Szeptember 11-13-ig egy polgármestereknek szóló képzésen vett részt, melyet a Polgári
Magyarországért Alapítvány szervezett.
Szeptember 15-én Gellai Józsefné képviselőasszonnyal köszöntötték Rácz Ferencné 103 éves
gyomaendrődi asszonyt. Ő a városban jelenleg a második legidősebb lakos.
Ugyanezen a napon délután a parlagfűről sajtótájékoztatót tartott, mint a Megyei Közgyűlés tagja Dr.
Kovács Józseffel – a gyulai Kórház főigazgató főorvosával – együtt.
Szeptember 17-én a Városi Határ Győző Könyvtárban szép városi program volt, Böszörményi Zoltán
mutatta be több kötetét. A néhány résztvevő megelégedetten távozott a rendezvényről.
18-án volt az Öregszöllői Tulipános Óvoda 10 éves, a szép rendezvényükön több képviselő is részt
vett.
Szeptember 19-én az Endrődiek Baráti Körének meghívására Pázmándra mentek többen egy
kellemesen megszervezett szüretre.
Szeptember 22-28-ig szabadságon volt, melyről későbbiekben beszámol és a képviselő-testület
egyetértését is kéri.
Szeptember 30-án a Népmese Napján mesemondással kezdődött a nap, mely a Határ Győző Városi
Könyvtár jól megszervezett programja volt. Részt vett 513 fő, 278 szereplő volt 3-88 éves korig,
Domokos László képviselő videó üzenetben mondott mesét. 26 különböző szervezet vett részt több
képviselővel együtt a szép rendezvényen.
Bejelentést tett a TÁMOP-3.3.2. Esélyegyenlőség program megvalósítása című pályázaton a város
nyert 100 millió forintot, melyet Fülöp István Béláné, volt iskola-igazgatónő írt. A pályázatot minden
érintett iskolaigazgató bevonásával megtárgyalták, számos kérdés adódott, egyelőre még nincs döntés.
Bővebb információ esetén további tájékoztatást fog nyújtani a Képviselő-testület felé is.
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Nyert a Gyomaszolg Ipari Park DAOP-1.1.1. Inkubátorház létrehozása Gyomaendrődön című
pályázata, melynek nyert értéke 132 millió forint, mellyel lehetőség nyílik munkahelyteremtésre. Ez
nagyon fontos Gyomaendrődön. Számos megkeresés volt, amikor az iránt érdeklődtek, hogy bizonyos
területű csarnokot tudunk-e biztosítani, eddig a válasz az volt, hogy nem. Volt egy vállalkozás,
amelyik kifejezetten azért hagyta el a településünket, mert nem volt számára megfelelő méretű
csarnok, így a szeghalmi településen lévő csarnokba költöztek át. A dolgozókat átszállítják, de egyre
kevesebbet, hiszen az ott élők közül is tudnak felvenni dolgozót, így a gyomaendrődi dolgozók
lesznek munkanélküliek. Úgy véli, sikeresen fel tudjuk építeni az inkubátor házat, és azt követően nem
kell elutasítani betelepülni kívánó vállalkozást.
Október 23-i ünnepi programot ismertette a következők szerint, 9 órakor a gyomai Református
templomban ünnepi mise, 10 órakor ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról
a Szabadság téri országzászlónál. Ünnepi beszédet mond dr. Deutsch Tamás Európa Parlamenti
képviselő, melyet követően a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola diákjai tartanak ünnepi
megemlékező műsort. Koszorúzással folytatódik a Hősök emlékművénél, majd fél tizenkettőkor
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Ünnepi ülésére kerül sor a Városháza üléstermében,
valamint a meghívottak részére állófogadás.
Több folyamatban lévő pályázatról adott tájékoztatást. Beruházás folyamatban van a Belvíz V., a 4+1
út építése. Sok van beadás és elbírálás alatt.
Néhány gondolatot szólt a 2010. évi költségvetés tervezéséről, melyet még ilyen korán nem kezdtek el
eddig. A költségvetési rendelet megjelenése előtt elhangzott, hogy a kormány 120 millió forinttal
kívánja csorbítani az önkormányzatokat. Ez az összeg Gyomaendrődre vetítve 140-150 millió forintot
jelent. Két MÁV vezető végkielégítésének összege megfelel ennek az összegnek. Bízik benne, hogy
ezt a szégyenletes költségvetést nem fogadják el. Az elvonásokat a közművelődés, sport, ifjúsági
sport, közösségi közlekedéstől vonja meg a kormány, mindezen területek érintik a települést. A
költségvetésnek a felmérése után kér mindenkit, intézményvezetőket, képviselőket, hogy
munkálkodjanak együtt, egy működési oldalon hiánnyal nem számoló költségvetés elkészítésében.
Szavazásra bocsátotta, a TÁMOP-3.1.4.-08/2-2008-0129. számú „Kompetencia alapú oktatás
bevezetése felmenő rendszerben a gyomaendrődi oktatási intézményekben” című pályázat szerződés
szerinti program indításának, a kiadások elszámolásának, valamint a kinevezések és megbízási
szerződések kezdő időpontja 2009. 05. 05., a befejezés időpontja 2010. 08. 31. Kérte a Képviselőtestületet a határidők elfogadására.
Megkérdezte van-e kérdés a tájékoztatással kapcsolatban. Hozzászólás nem volt, felkérte a
képviselőket a tájékoztatóról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal a tájékoztatót elfogadta és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László
igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
352/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÁMOP-3.1.4.-08/2-20080129. „Kompetencia alapú oktatás bevezetése felmenő rendszerben a gyomaendrődi oktatási
intézményekben” című projekt esetében a kiadási elszámolások, valamint kinevezések és
megbízási szerződések kezdő és befejező időpontjait módosítja az OKM Támogatáskezelő
Intézet jóváhagyásával. Kezdő időpont: 2009. 05. 05., befejezési időpont: 2010. 08. 31. Ennek
megfelelően a projekt menedzsment tagjaival kötött szerződéseket módosítja.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester szólt még arról, hogy a megváltozott munkaképességűeket érintő jogos
sérelemről a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet rendelkezett, mely pénzvisszatartást tükröz. A
pusztaottlakai Megyejárás programon egy petíciót fogalmazott meg a helyi polgármester úr, melyhez
csatlakozott a Megye és több polgármester.
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Felolvasta a petíciót, melyről nem kérte a képviselő-testület döntését, mint Gyomaendrőd Város
polgármestere azt alá fogja írni.
Ezt követően tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a szabadságolási ütemtervben a szeptember
hónapra 7-11-ig 5 munkanap szabadság volt betervezve, melyet ténylegesen szeptember 22-29 napján
töltött le, összesen 6 munkanapot. Kérte a képviselőket, hogy a szabadságának alakulásáról adott
tájékoztatóját ennek megfelelően fogadják el.
Személyes érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból való kizárását.
Felkérte a képviselőket döntsenek a kizárásáról. Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített
többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
353/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András polgármestert kizárja a polgármester
szabadságának alakulásáról szóló tájékoztató döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal a polgármesteri szabadság alakulásáról adott
tájékoztatást elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György
igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr.
Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
354/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Várfi András
polgármester tájékoztatóját a szabadságának alakulásáról, amely szerint 2009. szeptember 2229 között 6 munkanap szabadságot töltött le.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester bejelentéseit folytatva elmondta, a Békés Megyei Közgyűlés egyetértése
alapján ösztöndíj pályázatot hirdetett a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács. A kezdeményezés
országosan is példaértékű. Olyan szabad forrásokkal rendelkeztek, mely a pályázat megvalósításához
nyújt forrást. Lehetőséget adott a Megyei Hivatalnak és az önkormányzatoknak, hogy pályakezdő
végzős diplomásoknak egy évig való foglalkoztatására pályázzanak, és arra támogatást kapjanak.
Elsősorban mérnök, közgazdász és orvos foglalkoztatásáról volt szó, mely önkormányzatunk esetében
ez máshogy alakult. Városunk 30 ezer hektár területtel rendelkezik, így egy agrármérnök
alkalmazására került sor. A Békés Megyei Vízművekkel együttműködve egy vízépítő mérnök
alkalmazására. Harmadikként pedig egy közgazdász kerül alkalmazásra. Az orvosi jelölt sajnos
visszalépett, de később még rezidensi végzettsége után városunkba kerülhet. Október elsejétől Hornok
Réka agrármérnök, F. Nagy Lajos közgazdász és Hornok Csaba gyakornokként fognak dolgozni.
Három olyan fiatalról van szó, akik foglalkoztatását a városban megoldottuk.
Megköszönte a figyelmet. Felkérte a képviselőket tegyék meg bejelentéseiket, melyet követően a
jelenlévők is megtehetik hozzászólásaikat.
Csányi István alpolgármester bejelentésében elmondta, Polgármester úr szabadsága alatt helyettesítve
őt néhány programon vett részt Jegyző úrral. Kistérségi üléseken, a Hulladéklerakó korszerűsítéssel
kapcsolatos pályázat miatt Kondoroson, illetve Szarvason. Nem hivatalos programként
Csárdaszálláson, mint a Megyejárás helyszínén, azt követően falunapon.
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Szabó Balázsné képviselő asszony hozzászólásában elmondta, augusztus 29-30-án egy delegációval
vettek részt a romániai testvérvárosban, Nagyenyeden. A város hét testvérvárosa vett részt az
ünnepségen, meglepetésként egy fotósorozat kiállítás megnyitásával lepték meg őket, mely
Gyomaendrőd természeti értékeit vonultatta fel. Egy korszerű hulladéklerakó működését tekinthették
meg, melyet követően a Borfesztiválon vettek részt, ahol bor- és szőlőtermékeket kínáltak. A
szőlőtelepítést nagymértékben támogatják a mezőgazdasági támogatások sorában. A delegációban
részt vett Hevesi Nagy Anikó, városunk festőművésze, aki feladatként kapta több festővel együtt, hogy
egy városi részletet fessenek meg. A képek kiállítása után a nagyenyedi képtárban kerültek a
festmények. A testvérvárosi szerződés megkötésére visszaemlékezve Krecsák Albert alpolgármester
elmondta, nagyon jól működő és gyümölcsöző a két város kapcsolata, melyet most a nyugdíjasok
közötti kapcsolatok felvételét tartják soron.
A Margaréta Óvoda TÁMOP-os programjának megnyitóján vett részt több képviselővel, mellyel
kapcsolatban elmondta, nagyra értékeli, hogy van a városban olyan vállalkozó, aki fontosnak tartja,
hogy ilyen programot vezessen be a gyerekek és szülők megelégedésére.
A Körös-szögi Kistérség által megrendezett Közkincs kerekasztal fórumán vettek részt, ahol a civil
szervezetek kapcsolódását tették elérhetővé a Kerekasztalhoz, melyet minden civil szervezet
figyelmébe ajánlott.
Putnoki László képviselő hozzászólásában elmondta, a Kis Bálint Általános Iskola évnyitójához
gratulál, családias légkört nyújtottak az ünnepséggel. Azonban azon észrevételét megjegyezte, hogy az
ünnepség alatt a gyerekek tiszteletlenül viselkedtek a Himnusz és a Szózat elhangzása alatt. Úgy véli,
ez a szülők felelősségét veti fel.
Várfi András polgármester megköszönte a képviselői hozzászólásokat, megkérdezte kíván-e a
jelenlévők közül valaki bejelentést tenni.
Dr. Torma Éva a Városi Egészségügyi Intézmény vezető főorvosa az előterjesztésként benyújtott,
Egészségügyi Intézmény kapacitás átcsoportosítási kérelmükkel kapcsolatban megjegyezte, egy évben
kétszer nyújtható be. Ez évben májusban kerül benyújtásra, melynek eredményéhez kiegészítést kellett
tennie. Tartalmát tekintve nincs jelentősége, az óraszámok kerekítését nem úgy fogadták el, ahogyan
benyújtották. A módosítással együtt való benyújtással nem vész el két óra, ha így nyújtják be. A
lakossághoz szólva, türelmet kért a szakrendelésekre való várakozás miatt. 2008. márciusa óta olyan
menedzselés történt, mely megóvta őket a változtatásoktól, azonban jelenleg az Intézmény
fennmaradásáért kell küzdeniük. A Képviselő-testület felé jelezte, hogy az Egészségügyi Intézmény
esetében először fordul elő, hogy negatív a mérlegük.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólást, hozzátette, hogy a főorvosasszony
hozzászólásának első részét az előterjesztés tárgyalása során fogják figyelembe venni. Másrészt az
egészségügyet érintő kormányzati intézkedések miatt itt is meg kell próbálni a kiadásokat csökkenteni,
melyet a költségvetés csökkentésnél fognak számításba venni. Megkérdezte van-e további
hozzászólás, bejelentés.
Hozzászólás hiányában rátért a lejárt határidejű döntésekről való pont tárgyalására. Itt tett megjegyzést
arról, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási és Ösztöndíjrendszerhez csatlakozott az Önkormányzat. A
honlapon találnak erről tájékoztatást, pályázati kiírást az érintett fiatalok.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás nem volt, ezért felkérte a képviselőket, hogy a
lejárt határidejű döntésekről szóló jelentésről szavazzanak.
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, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
355/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 371/2008. (IX. 25.), 468/2008. (XI. 27.), 480/2008.
(XI. 27.), 111/2009. (III. 26.), 197/2009. (V. 13.), 217/2009. (V. 28.), 218/2009. (V. 28.),
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219/2009. (V. 28.), 249/2009. (VI. 25.), 257/2009. (VI. 25.), 260/2009. (VI. 25.), 326/2009.
(VIII. 27.) Gye. Kt. Határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.
Határidő: azonnal
Ezt követően Várfi András polgármester utalt az ülés elején tett javaslatára, amely szerint a
polgármesteri beszámolót követően zárt üléssel folytassa a képviselő-testület a munkáját.
Felkérte a jelenlévő érdeklődőket, a tv felvétel készítőjét hagyják el az üléstermet.
A képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
Várfi András polgármester a nyílt ülést folytatva, kérte a két jelen lévő ösztöndíjas fiatalt röviden
mutatkozzanak be. Hozzátette, Hornok Csaba nem a Hivatalban végzi a munkáját, ezért nincs jelen az
ülésen.
Hornok Réka bemutatkozásként elmondta, gyomaendrődi lakos, itt járt általános iskolába és
gimnáziumba. Gödöllőn okleveles agrármérnökként végzett, majd ezt követően került most ide. A
helyi női kézilabda csapat tagja tíz éve.
F. Nagy Lajos bemutatkozásában elmondta, szintén gyomaendrődi lakos. 1998. év óta tanul szállodaés idegenforgalmi szakirányban. Először OKJ képzésben, majd a Károly Róbert Főiskolán végzett
2008-ban. Hobbija a rajzolás. Bízik benne, hogy munkája során mindenki megelégedésére megfelelő
tapasztalatokat fog szerezni.
Várfi András polgármester megköszönte a bemutatkozást, sok szerencsét kívánt nekik a folytatáshoz.
1. Napirendi pont
A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét az előterjesztés rövid
ismertetésére.
Vass Ignác bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, minden évben ötször-hatszor újra módosításra
kerül az év elején – 2009. II. 26-án – elfogadásra kerülő költségvetés. Ennek oka rendszerint a
Képviselő-testület által hozott döntések, az intézmények saját hatáskörben meghozott módosítási
előirányzatai, valamint a különböző pénzalapokból hozzánk kerülő pénzeszközök költségvetési
változásai. Idén a harmadik módosítás 161.228 ezer forinttal növeli a költségvetési főösszeget. Az
előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és a rendelet tervezet szerinti
megalkotását javasolja a Képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. A rövid lejáratú hitelfelvétellel kapcsolatban
elmondta, az 54 millió forint a hulladék perrel kapcsolatos. Ennek az összegnek a korábbi elkülönítése
nem történt meg, de mivel a per előtt állunk, a lehetőségét a hitelfelvételnek kell engedélyeztetni,
megszavazni. Perveszteség esetén kell hozzányúlni a most eldöntött lehetőséghez.
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, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla 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
41/2009. (XI. 2.) Gye. Kt. rendelete
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a 2009. évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.
30.) Korm. rendelet 51–53. §–a alapján a 2009. évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt
rendelet (a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A KT rendelet 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 4.569.958.-E Ft-ra módosul, részletezve
az 1. számú melléklet szerint.
2. § A KT rendelet 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.743.201.-E Ft-ra nő,
részletezve a 2. számú mellékletben.
4. § A KT rendelet 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 142.852.-E
Ft-ra módosul, részletezve a 3. számú melléklet szerint.
5. § A KT rendelet 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege
363.635.- E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 327.089 E
Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 27.013.-E Ft-ra, a kölcsönök nyújtása 9.533.-E Ft-ra
változik. Feladatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza.
6. § A KT rendelet 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 1.320.270.-E Ft-ra módosul, a
tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az engedélyezett létszámban történt változás a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskolánál 2009.
szeptember 1.-től Gyomaendrőd tagintézménynél - csoportnövekedés miatt - 2 fő pedagógus
létszámnövekedés, egy napközis csoport és egy első évfolyamos osztály növekedése miatt.
Záró rendelkezések
8. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2009. évi beszámolóban
szerepeltetni kell.
Gyomaendrőd, 2009. szeptember
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

E rendelet 2009. október hó 2. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. október 2.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
2. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város 2009. évi költségvetésének első féléves teljesítése
Várfi András polgármester felkérte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét a tájékoztatásra.
Vass Ignác bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, az első féléves költségvetés teljesítése anyagát
részletesen az anyag terjedelme miatt nem sorolja fel. Rendkívül szigorú gazdálkodás lett előírva a
2009. évi költségvetés elfogadásakor. Új elemként jelentkezett az elmúlt évben az 1 milliárd forint
értékben kibocsátott kötvény, mely lehetővé tette az önkormányzat nagyobb pénzügyi mozgásterét. A
beszámolóból kitűnik, hogy legnagyobb felhasználás a működési célú kiadások voltak időarányos
felhasználásban. A tényleges bevétel az elmúlt fél évben 10%-kal volt kevesebb, mint 2008. évben.
Úgy ítélte meg a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, hogy a megjelölt célokat sikerült teljesíteni. Az
Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények gazdálkodásánál finanszírozási nehézségek nem léptek
fel, az összes kötelezettség vállalást tudta fizetni. Mindezek alapján a bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.
Putnoki László képviselő hozzászólásában kiemelte több alkalommal is felvetette már, hogy az
önkormányzati lapkiadás havi költségét le kell csökkenteni legalább 150 ezer forintra, a hirdetők általi
finanszírozási lehetőségeket kell felkutatni.
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Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket a beszámoló elfogadásáról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal a beszámolót elfogadta és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László
igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
360/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendeletével elfogadott
2009. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. A Képviselő-testület
az államháztartásról szóló 1992. évi törvény 70. § és a 79. § (1) bekezdése alapján kapjon
tájékoztatást a város háromnegyed éves költségvetési helyzetéről.
Határidő: 2009. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
3. Napirendi pont
Az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatásról szóló
33/2008. (VIII. 29.) Gye. Kt. rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte a Humánpolitikai Bizottság elnökét a tájékoztatásra.
Hangya Lajosné bizottsági elnök asszony tájékoztatásul elmondta, az elemi csapás okozta lakáskárok
helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatásról szóló rendelet bővítésére és egységes
szerkezetbe foglalására múlt év augusztusában került sor. A rendelet gyakorlati alkalmazása során
hiányosságként merült fel, hogy a kérelem benyújtásakor nem került meghatározásra határidő.
Javasolják a kérelem benyújtására az elemi csapás bekövetkeztétől számított 15 napon belüli határidő
megszabását. A rendelet szövegében pedig további szövegpontosításra van szükség.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatás. Megkérdezte van-e az előterjesztést érintő
kérdés, észrevétel. Hozzászólás nem volt, így 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, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla 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
42/2009. (XI. 2.) Gye. Kt. rendelete
az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatásról szóló
33/2008. (VIII. 29.). Gye. Kt. rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a településen elemi csapás
okozta személyi tulajdonú lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatásról szóló
33/2008. (VIII. 29.) Gye. Kt. rendelet (továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Támogatásban részesülhetnek azok az 1. §-ban meghatározott személyek, akiknek lakóháza
megsemmisült, életveszélyessé vált az építési hatóság a bontást jogerős határozatában elrendelte.
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(2) Támogatást kérhet a további károk megelőzése érdekében a lakóház javításához az a személy is,
akinek az általa lakott ingatlanában az 1. §-ban meghatározott ok miatt olyan mérvű károsodás
következett be, hogy az a biztonságos lakhatást veszélyezteti.”
2. § A R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ A támogatás iránti kérelmet Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának Humánpolitikai
Osztályánál, az erre rendszeresített formanyomtatványon a káresemény bekövetkeztétől számított 15
napon belül lehet benyújtani. A fenti határnap elmulasztása jogvesztő.”
3. § A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2009. október
Várfi András s.k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

E rendelet 2009. október hó 2. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. október 2.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
4. Napirendi pont
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a térítési díj és a tandíj összege
megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) KT számú rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök asszony tájékoztatásul elmondta, a közoktatásról szóló többször
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 117. §-ban meghatározottak szerint az oktatási intézményekben
fizetendő térítési és tandíj mértékét tanévenként a szakmai feladatra folyó kiadások egy tanulóra jutó
hányadának alapján kell meghatározni, mely összeget a tanuló tanulmányi eredményétől függően
csökkenteni kell. A megállapítás célszerűsége a beiratkozást, illetve szeptember 1-ét követő időszak,
melyről a módosítást a rendeletben az előterjesztés szerint kívánják meghozni. Az Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta, és javasolja a képviselő-testületnek, hogy a rendelet tervezet szerint fogadják el a
módosítást.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel az
előterjesztéssel kapcsolatban. Hozzászólás nem volt, ezért felkérte a képviselőket a rendelet
megalkotására. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselőtestület egyhangú, 16 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2009. (XI. 2.) Gye. Kt. rendelete
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a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) KT rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. ( a
továbbiakban: Kt) 102. § (2) bekezdésének b, pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kt. 117. § (4)
bekezdésében foglaltak végrehajtására a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól
szóló 19/1996. (IX. 30.) KT. rendelet (továbbiakban : R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 8. § helyébe a következő szövegrész kerül: “A térítési díj és a tandíj befizetések időpontja
minden év okóber 31. napja, melyet az oktatási intézmény SZMSZ-ében is fel kell tüntetni.”
2. § E rendelet 2009. október 2. napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2009. október
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

E rendelet 2009. október hó 2. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. október 2.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
5. Napirendi pont
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Minőségirányítási programjának jóváhagyása
Várfi András polgármester felkérte ismét az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse az előterjesztést.
Szabó Balázsné bizottsági elnök asszony tájékoztatásul elmondta, Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. szeptemberében határozattal döntött arról, hogy a
városban működő alapfokú művészetoktatási intézmények átszervezésre kerülnek. 2008. szeptember
01. napjától egy művészetoktatási intézmény látja el a művészeti nevelést a városban. A
Művészetoktatási Intézmények Szakmai Minősítő Testület megismerte a Képviselő-testület
művészetoktatási intézmények átszervezéssel kapcsolatos bejelentését és engedélyezte a „kiválóra
minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” cím megtartását, melyet a Képviselő-testület a
7/2009. (I.29.) számú határozatával elfogadott. Az átszervezést követően szükségessé vált az
intézmény dokumentum rendszerének az átdolgozása, felülvizsgálata, majd fenntartói jóváhagyása. A
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minőségirányítási programja kiegészítésre került a
Közoktatásról szóló törvény alapján, mely az intézményi minőségirányítási program tartalmát
határozza meg. A bizottság tárgyalta az előterjesztést, s annak elfogadását javasolja, a határozati
javaslat I. pontja szerint, a Tisztelt Képviselő-testület számára.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Megállapította, hogy nincs hozzászólás, ezért az I. sz. határozati javaslatról kérte a képviselőket
szavazni.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal a minőségirányítási programot jóváhagyta és az
alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya
József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
361/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Közoktatásról szóló
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 40. § (11) bekezdése alapján a Városi
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményi minőségirányítási programját.
Határidő: azonnal
A következőkben Várfi András polgármester javaslatot tett az elfogadott napirend sorrendiségének
változtatására, tekintettel arra, hogy Gyomaendrődi Liget-fürdő Kft. elemző jelentése tárgyú
előterjesztés készítője, Kovacsics Imre a Kft ügyvezetője megérkezett az ülésre. Javasolta továbbá,
hogy szintén a Liget Fürdőt érintő Oktatási és nevelési intézmények úszásoktatásának támogatása
tárgyú előterjesztés megtárgyalására ezt követően kerüljön sor.
Felkérte a képviselőket döntsenek a javaslatról.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a napirend
változásról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal a tájékoztatót elfogadta és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László
igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
362/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjének sorrendjét az alábbiak szerint
változtatja meg:
6. napirend: Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. elemző jelentése
7. napirend: Oktatási és nevelési intézmények úszásoktatásának támogatása
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. jelentése
Várfi András polgármester felkérte Kovacsics Imrét a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetőjét,
amennyiben van szóbeli kiegészítése a napirendi pontról, azt most tegye meg.
Kovacsics Imre ügyvezető elmondta, amikor a Fürdő vezetését három hónappal ezelőtt átvette,
ígéretet tett, hogy nem nyúl hozzá a nyári fürdő üzemeltetéshez, először belülről ismerik meg a
működést. A nyár végére a szakmai anyag az áttekintésről elkészült. A bevételek szempontjából
látható volt, hogy bevételekből a fürdő szűkösen, de fenn tudja magát tartani. Várta, hogy milyen
tartalék marad a téli időszakban a működésre, a bevétel növekedett. Észrevették, hogy a kiadási
oldalak nem jó döntések miatt szintén növekedtek, melyek a plusz bevételeket el is vitték. A
számadatok ismeretében ismert, 47 millió forint összegre lett volna szükség május 30-án, hogy a
feltételeket teljesítsék. Képviselő-testület által elfogadott 48 millió forint önkormányzati támogatás
ennek fedezetére elég lett volna, az első öt hónapra. A fürdő hosszú hónapok óta csak nyáron volt
nyereséges. A többi hónapra kb. 5 millió forint ráfordítással számolva, idén még kb. 20 millió forintra
van szükség az üzemeltetéshez. Mindent egybevéve 70 millió forintos vesztesége volt majdnem
minden évben a fürdőnek. Minden évben egy bizonyos pénzmennyiséget görgetve maga előtt. A
kiinduló pontot tekintve úgy véli egy tabula rasa-t kell végezni.
Megvizsgálásra került a fürdő szolgáltatásait igénybevevők rétege, a szolgáltatások nyújtása és
igénybevétele. Megállapításra került, hogy a helyi lakosok arány kicsi, hasonlóan más fürdőkhöz. Az
elmúlt években történt valami, ami miatt nem járnak ide a helyi lakosok. A gyógyászati részleget
vizsgálva, felszínre került, hogy a gyógyászati részlegre szóló jegyekkel a gyógyászati szolgáltatás
igénybevételével – pl. masszázs, melyet az OEP 70-80 %-ban térít – a látogató a fizikai akadályok
hiányában a fürdő egyéb szolgáltatásait is igénybe vette, pedig erre a jegye nem jogosította fel. A
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gyógyászat kihasználtságát tekintve megállapításra került, hogy az országban sehol nincs ilyen hosszú
nyitvatartási idő. A havi bevételeket tekintve Gyomaendrőd a hosszú nyitvatartási idővel 3 millió
forint bevételhez jut, szemben az agárdi fürdő 12 millió forintjával, melyet reggel 8-16.30-ig tartó
nyitva tartás alatt produkálnak csak hétköznap. Gyulán hétvégi szolgáltatással, 15 millió forintos
bevétellel. A gyógyászati részleg kihasználtsága 25-37%-os, mely a hosszú nyitvatartási időnek is
betudható. Bizonyságot nyert, hogy a vendégeknek nincs miért a fürdőbe jönnie. Nem uszoda,
élményfürdőnek nem mondható, a gyógyászati részlege pedig nagyon kicsi.
Az ötleteket vázolta fel, arról milyen fürdőt szeretnének ahhoz, hogy a vállalt kötelezettségeket
teljesíteni tudják. Szaunát illetően ma már a vendégek több fajta szaunát kívánnak igénybe venni.
Ennek a szauna blokk a kialakítására a fenti galériarészen találtak helyet, melyet még idén meg tudnak
valósítani. 20 millió forint összegben tudják ezt megvalósítani, melyet 12 havi részletben
kamatmentesen tudják kifizetni. Erre az önkormányzattól nem kérnek támogatást, saját beruházásként
kívánják megvalósítani.
Legnagyobb problémának ítélte meg, hogy a bejáratot télen, nyáron egyaránt igénybe kell venni.
Irányított útvonalat kell adni a vendégeknek, a téli bejáratot kell áthelyezni az épületbe. Ezzel együtt a
kemping területének lehatárolása is megoldódna. Az aulában egy központi recepcióval megoldódna a
vendégek irányítása.
Fontosnak ítélte még, hogy a gyógyászati részleg nagyon kicsi. Írásbeli szakvéleményt kaptak arról,
hogy azért nem lehet magasabb kategóriába helyezni, mert területileg kicsi. Az épületrészt nagy
folyosó választja el, átjárható a részleg. A központi elosztó ezt a problémát is megoldaná.
Kategóriában feljebb léphet a gyógyászati részleg, mely miatt az ugyanolyan időben végzett
szolgáltatásért nagyobb összeget kapnak. Ez mintegy 45-50 millió forint beruházásba kerülne, mely
megéri, mert eddig is ráköltött az önkormányzat ennyi összeget a fürdőre. Fejlődés az előző években
nem történt, a műszaki állapota a fürdőnek nagyon leromlott. A tulajdonos kötelezettsége, hogy több
tíz millió forint értékben karbantartási kötelezettségének kell eleget tennie a következő években.
Szomorúnak tartja, hogy erre eddig a működés során nem hívták fel a tulajdonos önkormányzat
figyelmét. Kérte, hogy elképzeléseiket támogassák a fejlődés érdekében. Úgy véli, hogy a
megtakarítást a lakosság hasznára tudják fordítani más beruházás megvalósításával.
Vass Ignác képviselő elmondta hozzászólásában, nehezen tudja elfogadni, hogy nem lehetett volna
előre tudni, hogy a fürdőnek milyen kintlévőségei vannak. A mérleg forrás oldalán ezek szerepelnek,
ez követhető. A műszaki állapotra vonatkozóan elmondta, valóban költeni kell rá, melyre egy
megfelelő ütemrendet kell készíteni a költségek hozzárendelésével. Bevétel növekedésre meg kell
találni a módot. A gyógyászati részleggel kapcsolatban elmondta, valóban a helyi kategóriával
működik, melynek bővítése szintén nem kevés ráfordítást igényel. Úgy véli a várható fejlesztések, és
felújítások esetén a képviselő-testületnek jól át kell gondolni, hogy előveszik a korábbi elképzeléseiket
a fürdő fejlesztésről és ez alapján nagyobb beruházásban gondolkodnak.
Megjegyezte még, hogy a fürdő dolgozóinak elbocsátásával kapcsolatban elmondta véleményét,
szerinte humánusabban is meg lehetett volna oldani. Nem tartja megfelelő formának azt, hogy azt
közlik a dolgozókkal, hogy már másnap ne menjen be dolgozni.
A beruházásokkal kapcsolatban a vendégirányítást is kéri vendégbarátra megvalósítani.
Kovacsics Imre ügyvezető válaszában elmondta, megtakarítás, fejlesztés esetén a humánusságot
megoldani nehéz. Javaslatokat vár, de ítéletet óvatosan mondjanak. A költségekkel kapcsolatos
képviselői felvetésre válaszolva elmondta, az önkormányzat sem tudta mennyi, mivel 48 millió forint
támogatást írtak le a 70 millió helyett, melyet konkrétan fel is használt eddig is a fürdő. Lehet erről
beszélni, de nem az a megoldás, hogy azt kutassák fel ki mit tudott, hanem a megoldások
megvalósításához el kell fogadni, hogy a felvázolt összegek a tényadatok. A részletek megvalósítását a
beruházásnál már bízzák a vezetésre. Még eddig senkit nem küldtek el, egyedül a biztonsági őrzést a
takarítással együtt szerződését mondta fel, október 1-i határidővel. Mai napon volt a takarítók
felvétele. Legszívesebben a gyógyászati részlegre venne fel még embereket, az egy termelő
tevékenység.
Illés János képviselő felszólalását két irányban tette meg. Úgy véli, az utóbbi években elemző
jelentést az eddigi fürdő vezetéstől még nem kaptak, csak beszámolókat. Fontosnak tartja az
egyszemélyes vezetés felelősségének megállapítását. A problémákat már a Felügyelő Bizottságnak
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látnia kellett volna véleménye szerint a tisztánlátás miatt. Az adatok nem megfelelően kerültek a
képviselő-testület felé. Felhívta a Felügyelő Bizottság figyelmét a pontosabb adatok
megismerhetőségét tartsák szem előtt.
Putnoki László képviselő egyetértve az előtte szólóval, azonban megjegyezte, biztosítani kell a
dolgozóknak a megfelelő munkavégzési lehetőségek biztosítását. A marketing tevékenységre kérdezett
rá, javasolta olyan egészségmegőrző programok megvalósítását, melyben a helyi orvosok is részt
vehetnének. 14 úszó levelének tartalmát ismertette, melyben megoldást kérnek arra, hogy úszásukat
meg tudják tenni minden nap. Mivel dolgoznak, a felajánlott 10 órakor kezdődő úszást nem tudják
igénybe venni. Megkérdezte van-e megoldás erre a problémára.
Kovacsics Imre ügyvezető válaszában elmondta, a 16 úszóbérletes ellenére adata arra vonatkozóan
még nem volt, hogy a napi úszók száma mennyi. Az eltelt három hónap alatt általában 4-8 fő úszik.
Ennek legfőbb problémája, hogy reggel 6 órától veszik igénybe az úszási lehetőséget, amikor a fürdő
még nincs is nyitva. A hivatalos hosszabbított nyitva tartás nagyon sok munkáltatói többletkiadással
járna, mely nincs arányban az igénybevett szolgáltatás árával. Tapasztalta már, hogy a biztonsági őr
engedte be az embereket, azonban a fürdő igazgatója a felelős bármilyen probléma van. Tisztán kell
látni, hogy 10 embernek biztosítsák-e azt a luxust, melyet másik 14 ezer embernek nem. A jogszabályi
előírások szerinti működést tartja elsősorban legfontosabbnak. A fürdő reggel 8 órától van nyitva,
tehet a lehetőség az úszásra már akkor adott. A nagy fürdők sem tartanak ilyen hosszan nyitva,
példaként említette Bükfürdőt és a debreceni Aquaticumot. Fontosnak tartja az egészséges életmódot,
szerződést nem szegtek meg, mert nyitvatartási időn belül a bérletét bármikor felhasználhatja.
Csányi István alpolgármester, mint a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. Felügyelő Bizottságának
elnöke elmondta, a pénzügyi oldalról a 16 millió forintból azokba az összegekbe a bizottság nem szól
bele, melyekhez elég a vezetői döntés. Általában október, november körül már az volt a kérdés, hogy
mekkora összeg biztosítható az önkormányzat költségvetéséből, hogy ne legyen a fürdőnek likviditási
problémája és a béreket ki tudja fizetni. Volt egy maga előtt görgetett összeg minden évben. Egyetért
Kovacsics úrral abban, hogy nem visszafelé kell mutogatni, hanem egyenesbe hozni a fürdő
gazdálkodását. Könyvelésben akár 20 millió forintot is át lehet helyezni a következő évre. Tavaly már
plusz támogatást kaptak, melytől függetlenül 2 millió forinttal ráfizetéses volt a fürdő. Úgy véli,
egyenesbe kell tenni, hogy mekkora támogatási összegről volt szó. Másrészt a műszaki állapot
felmérése kapcsán hozzátette, az üzemelés szabályainak megfelelő feltételeket meg kell teremteni,
melyet részben az üzemeltetőnek részben a tulajdonos önkormányzatnak kell állnia. A bizottság kérte
ügyvezető urat ezt részletezze költségekkel együtt és terjessze a tulajdonos elé. Üzemeltetéssel
kapcsolatban elvárja, mint tulajdonos, hogy a vállalt ígéretét betartsa, azaz, hogy öt éven belül a fürdőt
támogatás nélkül üzemeltesse. Az úszóbérleteseknél már korábban észrevételezte, hogy reggel az
úszókat felügyelet nélkül nem lehet hagyni, valamint, hogy a fürdő nyitva tartás nem lehet 6-8 fő miatt
hosszabbítani. A fürdőfejlesztéssel kapcsolatban grandiózus elképzelések születtek, ötletek voltak,
melyek egyelőre álom kategóriában maradnak. Most viszont el kell dönteni, mit akar a fürdő. A
képviselő-testületnek el kell dönteni, hogy sok pénzt ráköltve nagy dolgokat lehet véghezvinni, vagy a
jelenlegi fürdőt olyan állapotba hozni, hogy önmagát képes legyen eltartani. Kérte a képviselőket
ekként álljanak a döntéshozatalhoz. Eddig csak maguk előtt tologatták a problémákat. Döntsék el
mennyit áldozzon erre a város. Kérte, hogy a határozati javaslatban a decemberi ülésig rész helyett a
decemberi ülésre szövegrészre javítsák ki, hogy megfelelő legyen az előkészítésre.
Dr. Kovács Béla képviselő megkérdezte Kovacsics urat, hogy a szűkebb költségvetés ismeretében
tudja-e vállalni öt éven belül önkormányzati támogatás nélkül működtetni a Liget Fürdőt. Nagy
örömmel vette, hogy az ügyvezető úr több kitörési pontot látott, különösen tetszik neki a szaunával
kapcsolatos elképzelése. Fontos az európai körülmények közötti szaunázási lehetőség megvalósítása.
A szakmai megvalósítás a szakmailag hozzáértők feladata. Emlékeztette a képviselő társait, hogy a
kötvény felvételekor nem tudták elképzelni mire használják fel.
Izsó Csaba képviselő hozzászólásában elmondta, a felelősség kérdését nem lehet megkerülni. Meg
kell keresni azokat, akik felelnek az eddigi kevés információval való ellátásért, akár szándékosan akár
szándék nélkül tették ezt. Példaként említette a korábbi medenceburkolás botrányos minőségét és a
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kivitelezés árát. Már akkor úgy érezte alkalmatlan volt az akkori vezetés, a felelősöket meg kell
találni.
Kovacsics Imre ügyvezető válaszában elmondta, Dr. Kovács Bélának köszöni a támogató
nyilatkozatot. Kérdésére válaszolt, miszerint a vállalt kötelezettségnek meg tudnak-e felelni, azt
válaszolta igen, meg tudják valósítani a vállalásukat. A változtatást hosszú távra csak akkor tudják
biztosítani, amennyiben fejlesztésekre költik a támogatást. Nem utópisztikus gondolatokat kell
kergetni, ahhoz vendégeket is kellene idehozni. A fejlesztéseket a vendégek látják, tudják, hogy az
értük van, így növelhetőek az eredmények.
Vass Ignác képviselő újabb hozzászólásában elmondta, nem szereti, ha kioktatják, és burkoltan
hazugnak nevezik. A dolgozók keresték meg azzal, hogy elküldték őket, három személyt a
gyógyászatról 22-én úgy küldtek el, hogy holnap nem kell mennie dolgozni. Erről többet nem kíván
mondani, csak azért jegyezte meg, hogy egyértelmű legyen az információ forrása.
Babos László képviselő hozzászólását azzal kezdte, hogy megjegyezte ő volt az egyik személy, aki a
kinevezését nem szavazta meg a fürdő élére. Azóta várta mi lesz a beszámolók eredménye, abban
bízott annak a 12 embernek lesz igaza, aki megszavazta őt. Nem érti, miért nem tudnak olyan
költségekről, amik az elmúlt időszakot érintik. Úgy véli ennek az átadás átvételkor ki kellett volna
derülnie, miközben a Felügyelő Bizottság munkáját kifogásolja, amiért az átadásban nem vettek részt.
Hibának tartja azt is, hogy miért nem került egy jegyzőkönyvbe milyen kintlévőségekkel vette át
Kovacsics úr a fürdő vezetését. A beszámolóban szereplő első nyolc pontot eddig is szorgalmazták. A
fejlesztésre kb. 100 millió forintot kellene fordítani. A képviselő-testület ciklusának elején határozott
döntése volt, hogy a fürdő egy fejlesztésre ítéltetett létesítmény. A fürdőzők létszáma, a jegyet
megvásárlók száma növekedjen. A reklám és marketing tevékenységet figyelembe véve nem érti, hogy
miért hivatkozik arra Kovacsics úr, hogy nem fog ide sokkal több vendég jönni. Úgy véli, ezen
változtatni kell, fognak ide jönni többen is. A beruházással kapcsolatban hozzátette, már korábban
eldöntötték, hogy foglalkoznak a fürdő fejlesztéssel, tehát akkor kontrolláltan hajtsák ezt végre.
Decemberre várja az előterjesztés. A felújítással kapcsolatban a felügyelő bizottság felelősségére
kérdezett rá, miért nem történt eddig ilyen. Bízik benne, hogy ügyvezető vezetésével ezek
megvalósulnak és kéri is, hogy ezek a fejlesztések megvalósuljanak.
Illés János képviselő az elhangzottak alapján kérte a Képviselő-testülettől, ha már mindent tiszta
lappal indítanak, akkor új Felügyelő Bizottságot válasszanak, javasolta a mostani Felügyelő Bizottság
mondjon le.
Hangya Lajosné képviselő asszony hozzászólásában elmondta, várta, hogy a gyomaendrődiekről is
szó lesz, az itt lakókról mondjon többet. Megkérdezte Kovacsics Imrét, hogyan látja a helyi lakosokat
hogyan lehet „megfogni”. Példaként említette a gyulai példát. A szolgáltatások bővülése esetén a
helyieknek is érdemes lesz ezeket igénybe venni, ezt hogyan lehet kedvezményessé tenni részükre,
mivel az egészségmegőrzés szempontjából is fontos a fürdő használata.
Kovacsics Imre ügyvezető először is Babos László képviselőnek köszönte meg az őszinteséget és
támogatást. A marketing tevékenységgel kapcsolatban elmondta, amennyiben olyan prospektusokat
gyártanak, melyek sokkal jobb minőséget írnak le, mint amit valójában nyújtani tudnak, az inkább árt,
mert csalódni fognak. Nem azt kapja, amit ígértek neki, tovább adja az információt az ismerőseinek,
rokonainak. A fejlesztések megvalósításánál például a kiváló minőségű szaunát már érdemes lesz
meghirdetni, mert már mások vagyunk. Akkor már nagy szerepe lesz a marketingnek, amikor tényleg
azt kapja azért az árért, amit meghirdettek. Kellemes érzéssel megy el a vendég, sőt még hoz magával
másik embert is.
Képviselő asszony kérdésére válaszolva elmondta, mint már korábban is, hogy a helyi lakosokat csak
önkormányzati támogatás fejében tud kedvezményesebbé tenni, azaz a fürdő a teljes vételárat kell,
hogy megkapja. Az agárdi fürdő példáját említette, miszerint 200 forinttal minden jegyhez
hozzájárulnak minden helyi lakosnak a belépőjéhez. Győrben az önkormányzat 25 millió forintot
fordított bérletek megvásárlására, melyet a saját lakosai számára osztott ki különböző szociális
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rászorultság alapján. Megoldási javaslatokat tud nyújtani, de a különbözetet mindenképpen valakinek
ki kell fizetni.
Czibulka György képviselő elmondta, eddig jóléti fürdőként vették sokan igénybe a fürdő
szolgáltatásait, akár egy gyógyászati kezelés árán egész napot töltöttek a fürdőben. Most mindezeket
üzleti alapra való áthelyezését kívánják most megoldani. Úgy véli nem a Felügyelő Bizottság a felelős,
hanem mindenki, aki hozzájárult ahhoz, hogy évtizedeken keresztül egy jóléti fürdőt üzemeltettünk.
Csányi István képviselő a Felügyelő Bizottság elnökeként elmondta, még két tagja van a
bizottságnak. Tagok megválasztása politikai döntés, a mindenkori alpolgármester az elnöke, mellé két
főt, szerencsés esetben szakember kerül megválasztásra. Egyes képviselők minden erejüket latba
vetnek, hogy meghiúsítsák a megvalósításokat. A fürdő érvényesülése érdekében szívesen lemond a
Felügyelő Bizottság elnöki tisztségéről. A fürdő vezetője mögé sem állt senki, mindig arról vitáztak,
hogy megmaradjon-e, elküldjék-e. Ilyen körülmények között sem lehet dolgozni. Ugyanez vonatkozott
az ezt megelőző vezetésre is, akkor az előző polgármesterrel nem szimpatizált a vezető. Most már
Kovacsics urat is megpróbálják kikezdeni. Lemond, viszont akkor állítsanak olyan bizottságot fel,
amelyben csak szakemberek vannak.
Várfi András polgármester megköszönte alpolgármester úr hozzászólását. Elmondta, jelenleg a
Felügyelő Bizottság választása nem témája az előterjesztésnek. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
jelentéséről Kovacsics úr beszámolt és a feltett kérdésekre megadta a választ. Megkérdezte kíván-e
még az ügyvezető úr hozzászólni. Hasznosnak ítélte, hogy a fürdőről beszéltek, kell tényfeltárás,
kassza, ismerni kell, hogyan működött és működhet. A határozati javaslatról megkérdezte Kovacsics
urat, hogy a fejlesztési javaslatokat a 2009. decemberi ülésre a fejlesztési elképzeléseket be tudja-e
nyújtani, valamint, hogy a szauna fejlesztés is ebben szerepel-e. Az Önkormányzatnak, mint
tulajdonosnak hozzájárulást szükséges megadnunk, melyről külön dönteni kell.
Kovacsics Imre ügyvezető válaszában elmondta, szeretné, ha a decemberi ülésen kerülne
megtárgyalásra a fejlesztési javaslat a szaunán kívül. A szaunát szeretné kivitelezni még idén, hogy
novemberben-decemberben használhassák a látogatók.
Dr. Torma Éva főorvos, a Városi Egészségügyi Intézmény vezetője, megkérdezte Kovacsics urat,
hogy a gyógyászati részleg óraszámát hogyan kívánja módosítani, mert arról az Egészségügyi
Intézménynek is tudnia kell az OEP-hez benyújtott kérelmük miatt.
Kovacsics Imre ügyvezető válaszában elmondta, a fejlesztés az OEP-es finanszírozásra és annak
bővítésére gondoltak például súlyfürdő, iszappakolás bevezetésével, melyek lehetővé tennék, hogy
magasabb szintű besorolásba juthasson a fürdő. A csoportos gyermek gyógy úszást is szeretnék
kibővíteni, melyet az OEP 100%-ban támogat. A Képviselő-testületi támogatás esetén dr. Bakanek
György fogja felkeresni az együttműködés kialakítása érdekében az orvosokat.
Dr. Torma Éva főorvos hozzátette, hogy szigorú szabályai vannak az átcsoportosításnak, időben kell
erről dönteni. Az óraszám bővítésre kérdezett ismét. Úgy véli az óraszám bővítés esetén segítséget
tudnak nyújtani, az átcsoportosítást szeretnék ők is igénybe venni. A jövőben szeretné felvenni a
kapcsolatot a Fürdő vezetésével.
Kovacsics Imre ügyvezető tájékoztatásul elmondta, bővíteni szeretnének. Eddig az átvilágítás volt,
ezután kezdődnek a fejlesztések
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, megjegyezte, hogy ügyvezető úr a
gyomaendrődi szálloda tulajdonosokkal, a turisztikában érintettekkel fel fogja venni a kapcsolatot.
Javasolja, hogy vegyék fel a kapcsolatot az Intézményvezető asszonnyal is és a témával kapcsolatos
kérdéseket vitassák meg. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában a határozati
javaslat módosítását ismertette. Meghatározásra kerülne a Képviselő-testület hozzájárulása a szauna
fejlesztés megkezdésére, melynek forrásigénye nincs. A határozati javaslat második részének konkrét
ismertetésére felkérte jegyző urat.
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Dr. Csorba Csaba jegyző a határozati javaslatot ismertette.
Babos László képviselő aggodalmát fejezte ki, hogy az önkormányzat tulajdonában fognak
beinvesztálni, ez hogyan kerül szabályozásra. A pontosítások után lehet hozzájárulni a
megvalósításhoz.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, a Liget Fürdő Kft. az Önkormányzat 100%-ban
tulajdonában álló gazdasági társaság, melynek megfelelően az ügyvezető úr az önkormányzat saját
gazdasági társaságában végez el beruházást, természetesen a finanszírozási oldalát kell megteremteni.
Ez egy lízing szerződéssel képzelhető el, az önkormányzat tulajdonában marad a beruházás. Ez éven
túli kötelezettség vállalásban tehető meg, melyet az ügyvezető saját hatáskörében megtehet.
Várfi András polgármester megkérdezte képviselő urat a válasszal elégedett-e. Megkérdezte van-e
kérdés, észrevétel az előterjesztéshez kapcsolódóan. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a
módosított határozati javaslat elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal a tájékoztatót elfogadta és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László
igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
363/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. elemző
jelentését.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.-t, hogy a
fejlesztési javaslatait dolgozza ki részletesen költségvetéssel és a fejlesztések megtérülésének
számításaival. A társaság a fejlesztési javaslatokat a 2009. decemberi ülésére terjessze a képviselő
– testület elé.
A Képviselő-testület hozzájárul a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. részére az előterjesztésben
részletezett finanszírozási konstrukcióban a szauna parkot megvalósítsa.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
/ Vass Ignác képviselő az üléstermet elhagyta, jelen van 15 fő képviselő. /
7. Napirendi pont
Oktatási és nevelési intézmények úszásoktatásának támogatása
Várfi András polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét az előterjesztésről szóló rövid
ismertetésre.
Szabó Balázsné bizottság elnök tájékoztatásul elmondta, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a
2009/2010-es tanévben is támogatást kíván nyújtani a közhasznú társaságok fenntartásában működő
óvodák, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda, az FVM ASzK Szakképző Iskola Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium valamint az önkormányzati fenntartású oktatási
intézmények be járó tanulók számára. A támogatás célja a nevelési illetve pedagógiai programjában
rögzített vízhez szoktatás illetve úszásoktatás biztosítása. A Liget Fürdő Kft. 2009. október 01.
napjától minden gyermekek számára 600 Ft/tanuló, gyermek fürdőbelépő megfizetése ellenében
biztosítja a szolgáltatást. Tárgyalást folytatott erről az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság, melyeken
több kérdés felmerült. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola úszásoktatással kapcsolatos
buszköltségét nem javasolják megtéríteni, mivel a buszbérletet megvásárló szülők a Város
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Jegyzőjéhez benyújtott egyéni kérelem alapján kérhetik segély formájában az összeg visszatérítését.
Minden más intézményt érintően az előterjesztett határozati javaslat alapján döntöttek.
Dr. Csorba Csaba jegyző egyetlen pontosítást tett, miszerint az átmeneti segélyezésről illetve a
szociális juttatásokról szóló helyi rendeletben szerepel egy juttatási forma, melynek alapján a helyi
közlekedéshez megállapítható támogatás. Az iskola vezetésének és az úszásoktatást végzőnek
többletfeladatot jelent, melyet fel kell vállalniuk az egyéni kérelmek miatt. A támogatás összességében
így lényegesen kevesebb lesz.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e az előterjesztéshez kapcsolódóan észrevétel.
Megállapította, hogy nincs észrevétel, ezért a képviselőket felkérte a szavazásra az alábbiak szerint.
Az I. határozati javaslat 5 pontja összefügg, a 4. pontra hívta fel a figyelmet, mely szerint a forrásnak
az úszásoktatás megtérítésére a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. önkormányzat felé fennálló 12,5
millió forint hitelét jelöli meg. A határozati javaslat II. pontja az oktatási rendszeren kívüli
úszásoktatásra járó tanulókísérők jegyét az 1. pontban megtéríti, 2. pontja szerint nem téríti meg.
Kérte, hogy az I. Határozati javaslatról szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László
igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
364/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009/2010. nevelési
évben megtéríti a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák, Szent Gellért
Katolikus Általános Iskola és Óvoda és a FVM ASzK Szakképző Iskola - Bethlen Gábor
Szakképző Iskola és Kollégium úszásoktatással kapcsolatos fürdőhasználati költségeit,
amennyiben az intézmények vállalják az úszásoktatás megszervezését.
Az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel, melyet a számla mellékleteként csatolt
havonkénti kimutatással kell alátámasztani.
Az elszámolás időpontjai: 2009. december 31. és 2010. június 30.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009/2010. oktatási
évben megtéríti az önkormányzat fenntartásában működő oktatási intézmények
úszásoktatással kapcsolatos fürdőhasználati költségeit.
Az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel, melyet az intézményeknek a számla
másolatával és az úszásoktatásban részt vevő tanulók létszámának havonkénti kimutatásával
kell igazolniuk.
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy az
oktatási intézmények – óvodák és önkormányzati fenntartású oktatási intézmények - éves
beszámolója térjen ki az úszásoktatás hatékonyságának elemzésére.
4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közhasznú társaságok
fenntartásában működő óvodák, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda, a FVM
ASzK Szakképző Iskola - Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium valamint az
önkormányzati fenntartású oktatási intézmények által úszásoktatás címén megjelenő többlet
kiadás fedezetéül, a Liget Fürdő Kft. Önkormányzat felé fennálló 12,5 mFt összegű hitelt
jelöli meg.
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5.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola úszásoktatással kapcsolatos buszköltségeinek
megtérítését.
Felhívja az intézményvezető figyelmét arra, hogy tájékoztassa a szülőket a 10/2009. (III. 5.)
Gye. Kt. rendelet 9. §-a alapján, a helyi autóbuszbérlet vásárlással kapcsolatos rendkívüli
támogatás lehetőségéről.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a II. határozati javaslat 1. pontjáról való
szavazásra.
A képviselők 10 igen, 4 nem szavazattal, és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadták és az alábbi
határozatot hozták: [Babos László nem, Béres János tartózkodom, Czibulka György nem, Csányi István nem, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné nem, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya
József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
365/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009/2010. oktatási
évben megtéríti a magánúton – az oktatási és nevelési intézmények oktatási rendszerén kívül –
megszervezett úszóedzésekre járó tanulók kísérőiknek belépőjegyeit.
Az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel (az úszásoktatásban részt vevő tanulók
kísérői létszámának havonkénti kimutatása), melyet az úszóedzés vezetőjének a kimutatása
alapján számláz ki a Liget Fürdő Kft. minden hónap 30-ig.
Határidő: azonnal
/Szünetet követően Vass Ignác képviselő úr is megjelent az ülésteremben, jelen van 16 fő képviselő./
8. Napirendi pont
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009/2010-es tanévre beiratkozott tényleges
tanulólétszáma
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsnét az Ügyrendi bizottság elnökét ismertesse a
jelenlévők előtt a napirendi pont lényegét.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a bizottság a soros ülésén a napirendi pont megtárgyalás
során a döntést elnapolta, és felkérte az intézmény vezetőjét, hogy az előterjesztésben szereplő létszám
és csoportszám adatokat pontosítsa, dolgozza át, és azt ismételten terjessze a bizottság elé, melyről a
bizottság a testületi ülés időpontjáig kialakítja álláspontját.
Az intézményvezető a felkérésnek eleget tett, újra dolgozta az adatokat a bizottság által meghatározott
szempontok szerint, és azt beterjesztette a bizottság szeptember 30-i rendkívüli ülésére. Az újólag
benyújtott létszám és csoportszám adataiból megállapítható volt, hogy az előzőhöz képest változás
történt. Változott a normatívára jogosult létszám. A bizottság ezt a témát szakmai oldalról tárgyalta,
pénzügyi oldalát tekintve csak a költségvetést érintően beszéltek róla. Lényeges kérdés a normatíva
jogosultságot igénybe vevő gyermekek létszáma. A képviselő-testület elé beterjesztett táblázatból
látható, hogy ez a létszám 589 fő. A bizottsági ülésen viszont az intézményvezető elmondta, hogy ez a
létszám 24 fővel kevesebb, így a 4 órás normatívára jogosult létszám 565 fő. Ahhoz, hogy az
intézmény ezzel a létszám és csoportszámmal működhessen, a képviselő-testületnek jóvá kell hagyni.
Ez azonban lényegesen összetettebb kérdés, hiszen jelentősen érinti a jövő évi költségvetést. Az
intézményvezető ennek kapcsán a bizottsági ülésen kijelentette, hogy ezt a létszámot ebben a tanévben
garantálja az iskola részéről. Kérte az intézmény vezetőjét, hogy ezen nyilatkozatát írásban is tegye
meg, és azt adja át a hivatal oktatási előadójának. A képviselő-testület elsődleges célja kell legyen,
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hogy ebben az iskolában is a helyi társadalom által elvárt szinten biztosítsa az oktatást, azonban
igazodnia kell a gazdasági megszorításokhoz is.
A bizottsági ülésen szó volt még az intézmény pedagógusainak túlóra mértékéről. A túlóra okát az
igazgató nő azzal indokolta, hogy mindkét településrészen történik oktatás, viszont a szülők nem
vállalják fel azt a kötelezettséget, hogy egy helyen egy időben történjen az azonos csoportú oktatás.
Véleménye szerint a szülőkkel ezt ismételten át kell beszélni, és megértetni velük, hogy ebből adódóan
keletkező túlóra költségét az önkormányzat nem tudja felvállalni. A szülők is hozzanak némi áldozatot
annak érdekében, hogy a gyermekeik ezeken az oktatásokon részt vehessenek.
A költségvetést érintően, ezen belül is a normatív támogatás lehívását illetően arra kérte az intézmény
vezetőjét, hogy felelősséggel vállalja és garantálja a fent említett létszám meglétét. Kérte, hogy a
létszámváltozásról naprakészen készítsen kimutatást a fenntartó felé, melyből egyértelműen látható,
hogy mennyi a normatívára jogosult gyermekek száma. El kívánta mondani, hogy az intézményvezető
dokumentumokkal alátámasztotta a táblázatban szereplő létszám valódiságát.
Összegezve: a bizottság a fent elmondottak figyelembe vételével javasolja a képviselő-testületnek,
hogy az intézményben a létszám és csoportszámok indítását azzal a módosítással engedélyezzék,
miszerint a 4 órás tanulók tekintetében a normatíva jogosult létszám összesen 565 fő.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket döntsenek a határozati javaslatról a bizottság elnök által elmondottak szerint.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László
igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
366/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szeptemberi beiratkozást
követően a tényleges létszámadatok ismeretében a 2009/2010. tanévben a Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben az alábbi létszámok és csoportszámok indítását
engedélyezi:
Tanszak

Zeneművészet
Képzőművész
et
Színművészet
Táncművészet
-balett
-néptánc
-társastánc
Összesen:

Létszám

Két tanszakos
tanuló

Normatíva
jogosult létszám
(2 órát kap)

117 fő
155 fő

4 fő

17 fő
361 fő
27 fő
127 fő
207 fő
650 fő

2 fő
20 fő
11 fő
7 fő
2 fő
26 fő

Átlag
létszám

Csoportszám

(35/2)= 17,5 fő
-

Normatíva
jogosult
létszám
(4 órát kap)
82 fő
151 fő

9 fő
15,5 fő

13
10

-

15 fő
341 fő

17 fő
17,1 fő

1
21

17,5 fő
~18 fő

16 fő
120 fő
181 fő
565 fő

Határidő: 2009. október 15.
Felelős: Várfi András polgármester
9. Napirendi pont
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapító okirat módosításának kérése
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Szabó Balázsné bizottsági elnök az alábbiakban ismertette a kérelem lényegét. Az intézmény
innovatív tantestülete a „Jó gyakorlatok” átadását fontosnak tartja más intézmények nevelőtestületei
számára. Ezt a tevékenységet az alapfeladatokon túl kiegészítő jelleggel kívánja ellátni, külső
forrásból. Az intézmény vezetője kéri a fenntartót, hogy az iskola alapító okiratát ennek megfelelően
módosítsa, a kiegészítő tevékenység pontját egészítse ki.
A bizottság a kérelmet megtárgyalta, és javasolja a képviselő-testületnek annak támogatását, az iskola
alapító okiratának módosítását.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel 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, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
367/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda 288/1999. (X. 28.) KT. számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
4.2. Kiegészítő tevékenység
4.2.1. pontja után kiegészíti az alábbi szövegrésszel:
„4.2.2. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Szakágazat szám: 856000 TEÁOR szám: 8560
Szakfeladat szám: 2010 évtől 856099 - Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Jókai út 6. sz., Hősök út 45. sz., Kossuth út 7.
sz.”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda kérelme
Várfi András polgármester elmondta, az iskola kérelem soron kívül került beterjesztésre. Lényege,
hogy az iskola pályázatot szeretne benyújtani „Iskolai tehetséggondozás feltételének fejlesztése”
címmel meghirdetett TÁMOP-3.4.3-08/2 kódszámú pályázatra, melyhez kérik a fenntartó támogatását.
A pályázat alapvető célja az iskolai tehetséggondozás feltételeinek fejlesztése, a pedagógusok
szakmai-módszertani felkészítése, a tanulmányi versenyek ösztönzése, elterjesztése, valamint az
intézményekben a személyre szóló tehetséggondozást végző pedagógusok és tehetséges tanulók
bevonása az országos tehetségsegítő hálózatba. A pályázatnak nincs önrésze, mert a támogatás
mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. Az elnyerhető támogatási összeg 20
millió Ft. Mindezekre figyelemmel véleménye szerint a pályázat benyújtása támogatható a fenntartó
részéről. Javasolta a képviselő-testületnek a határozati javaslat I. pontjának elfogadását.
Kérdés, észrevétel 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, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László
igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
368/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda pályázat benyújtási szándékát a TÁMOP-3.4.3-08/2 kódszámú „Iskolai
tehetséggondozás feltételének fejlesztése” címmel.
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a 2008/2009-es tanévről szóló
beszámolója
Várfi András polgármester Szabó Balázsné bizottság elnököt kérte fel a napirendi pont ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, az önkormányzati minőségirányítási program lehetőséget
adott a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója részére, hogy az intézményi
beszámolót a tanévet követően ősszel terjessze elő, a felvételi eredményeinek ismeretében, így teljes
képet kapunk a gimnázium 2008/2009-es tanév munkájáról. Dr. Kovács Béla igazgató a beszámolási
kötelezettségének eleget tett és részletesen beszámolt a diákok tanulmányi versenyeken elért
eredményeiről, érettségit követő felvételi-továbbtanulási helyzetképről. Az ÖMIP már kötelező
tartalmi elemként beépítette az intézményi beszámolóba a törvényi kötelezettségként megjelenő
önértékelést, mely önértékelésnek az intézmény eleget tett. Az intézményi beszámoló az
Önkormányzati Minőségirányítási Program 4.2.2. pontjában foglalt tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően készült el. A beszámolót a nevelőtestület egyhangúan elfogadta, a
képviselő-testület azt a CD mellékletében olvashatta.
A bizottság nevében javasolta a képviselőknek a beszámoló elfogadását.
Várfi András polgármester egyetértve a bizottság javaslatával, felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla tartózkodás, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
369/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr. Kovács Béla a
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetőjének beszámolóját, a
2008/2009-es tanévről.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
A Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény SZMSZ –
ének felülvizsgálata
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt a napirendi pont ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, az intézmény elkészítette a jogszabálynak megfelelő szervezeti
és működési szabályzat felülvizsgálatát, melyet fenntartói jóváhagyásra beterjesztett a képviselőtestült elé. Kérte a képviselő-testületet, hogy az intézmény szervezeti egységei címszó alatt szereplő
közművelődési illetve közgyűjteményi osztály elnevezést közművelődési, illetve közgyűjteményi
csoport elnevezéssel fogadják el. Ennek abban van jelentősége, hogy bizonyos szervezeti egységekhez
meghatározott vezetői pótlékokat rendel a vonatkozó jogszabály. Ezek a szervezeti egységek viszont
nem olyan méretűek, hogy önálló vezetést igényelnének a jelenlegi szervezeti nagyság
figyelembevétele mellett.
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Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket, hogy a jegyző úr által elmondottak figyelembe
vételével hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
370/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr. Szonda István
intézményvezető által elkészített és az alkalmazotti közösség által elfogadott Katona József
Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény szervezeti és működési
szabályzatát.
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala SZMSZ –ének felülvizsgálata
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a napirendi pont lényege, hogy a hivatal alapító okiratának
felülvizsgálata során az egyes tevékenységi körökre vonatkozó szakfeladati besorolás megváltozott,
melyet szükséges átvezetni a hivatal szervezeti és működési szabályzatán. Kérte a képviselő-testületet
annak elfogadására.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában javasolta a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
371/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 303/2008. (VIII. 28.) Gye.
Kt. határozatával elfogadott Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:
1) Az SzMSz I. Általános rendelkezések 1) pontjának első mondata helyébe a következő
rendelkezés lép:
„A Hivatal önálló jogi személyiséggel rendelkező , a képviselő-testület szerveként önállóan
működő és gazdálkodó önkormányzati és államigazgatási feladatokat ellátó szerv.”
2) Az SzMSz Általános rendelkezések című I. fejezet 3) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
3) A Hivatal megnevezése: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
Székhelye: Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A székhelyen kívüli további működési helyek:
Kirendeltség: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Polgárvédelem 5500 Gyomaendrőd, Vízműsor 2.
Tourinform Iroda 5500 Gyomaendrőd. Erzsébet Liget 2.
Az önállóan működő de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szervek székhelye:
Határ Győző Városi Könyvtár 5500 Gyomaendrőd Kossuth út 50.
Térségi Humánsegítő Szolgálat 5502 Gyomaendrőd Fő út 2.
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Kisréti út 27.

652

Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és helytörténeti gyűjtemény, 5500
Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9.
Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5502 Gyomaendrőd Fő út 80.
Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.
Vállalkozói szerződéssel, és megállapodással működő szervezeti egységek telephelyek:
Közösségi Ház 5502 Blaha út 21. Templárius Alapítvány
Piac Iroda 5500 Gyomaendrőd, Pásztor J. út 35/1. és Damjanich 1/1. Markt Platz Egyéni Cég
Városi Sportcsarnok 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1/1. Gyoma-Gyöngye Kft
Ifjúsági Tábor 5500 Gyomaendrőd, Vidovszky B. út Gyomagyöngye Kft
Orvosi ügyelet 5502 Gyomaendrőd Fő út 3. Sani-Med Trans Kft. vállalkozó 5665
Pusztaottlaka, Fel-szabadulás út 10.
Szivárvány Gyermekkert Szociális Oktató Kht. 5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp.
Szmola Óvodai Oktató Kht. 5500 Gyomaendrőd, Fő út 85.
Szabó Istvánné Óvodai Oktató Kht. 5502 Gyomaendrőd, Selyem út 101.
Csemetekert Óvodai Oktató Kht. 5502 Gyomaendrőd, Blaha út 8.
Szmola Óvodai Oktató Kht. 5502 Gyomaendrőd, Szabadság út 6.
Tulipános Óvodai Oktató Kht. 5502 Gyomaendrőd, Polyákhalmi út 1.
Margaréta Óvodai Kht. 5500 Gyomaendrőd Jókai út
Jogelődje: Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám
Államháztartási azonosító száma: 346612
Adószáma: 15346614-2-04
KSH azonosító száma: 15346614-8411-321-04
Bankszámla számok:
A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámmal kapcsolatos adatok:
A számlavezető pénzintézet neve: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Gyomai kirend.
A számlavezető pénzintézet címe: 5500 Gyomaendrőd Kossuth út 30.sz.
A fő bankszámla megnevezése és száma:
- költségvetési elszámolási főszámla, száma:
53200125-11062402
Az alszámlák megnevezéseit és számla számait a 13. számú melléklet függeléke tartalmazza:”
3) Az SzMSz Általános rendelkezések című I. fejezet 12) pontja helyébe a következő
rendelkezés kerül:
„A Gyomaendrőd Városi Polgármesteri Hivatala önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv. A Hivatal gazdasági szervezete útján – külön megállapodásban rögzített
módon és helyen - a következő nem önállóan gazdálkodó költségvetési szervek jogszabályban
foglalt egyes pénzügyi-gazdasági feladatait látja el:
- Városi alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- Határ Győző Városi Könyvtár
- Térségi Humánsegítő Szolgálat,
- Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény,
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a
- Német Kisebbség Önkormányzat”
4) Az SzMSz Általános rendelkezések című I. fejezet 14) pontja helyébe 2010. január 1-től a
következő rendelkezés lép.
„14) A Hivatal kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez. A Hivatali SzMSz
18. melléklete tartalmazza a Hivatal által ellátott alapfeladatokat a szakfeladat száma és
megnevezése feltüntetésével.”
5) Az SzMSz 18. melléklete helyébe 2010. január 1-től e határozat 1. számú melléklete lép
„1. számú melléklet a …/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozathoz
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala által az 1990. évi LXV. törvény 8. §-a alapján
ellátott feladatai

Alaptevékenységek:
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Szakfeladat
száma
021000
360000
370000
382101
412000
421100
493909
522110
581400
791100
661902
681000
682001
682002
750000
813000
841112
841114
841115
841116
841117
841118
841124
841126
841191
841192
841401
841402
841403
841901
842155
842421
842521
842531
842541
851011
862102
869052
873011
879012
882111
882112
882113
882114
882115
882116
882117
882118
882119
882121
882122
882123
882124
882125
882129

Szakfeladat neve
Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
Víztermelés, - kezelés, - ellátás
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Települési hulladékkezelés, ártalmatlanítás
Lakó és nem lakó épület építése
Út, autópálya építése
M.n.s egyéb szárazföldi személyszállítás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Utazásközvetítés
Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Állat-egészségügyi ellátás
Zöldterület kezelés
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenység
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenység
Európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenység
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység(gyámügy, építéshatóság)
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Nemzeti ünnepek programjai
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő feladatok
Közvilágítás
Város és községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai
Közterület rendjének fenntartása
Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása
A polgári védelem ágazati feladatai
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Óvodai nevelés, ellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Települési egészségügyi feladatok
Időskorúak tartós bentlakásos szociális támogatása
Gyermekotthoni ellátás
Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás
Óvodáztatási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
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882201
882202
882203
889101
889206
889935
889936
889942
890301
890302
890441
890442
890443
910421
910422
910501
910502
930102
931204
931903
932911
932919
960302

Adósságkezelési szolgáltatás
Közgyógyellátás
Köztemetés
Bölcsődei ellátás
Területi gyermekvédelmi szolgáltatás
Otthonteremtési támogatás
Gyermektartásdíj megelőlegezése
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek program- és egyéb támogatás
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása
Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása
Közművelődési intézmények és támogatásuk
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása
Máshová nem sorolt egyéb sporttámogatás
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
M.n.s egyéb szórakoztatási tevékenység
Köztemető fenntartás és működtetés

”
6) Az SzMSZ 19. számú mellékletének „Békés Mérnök Kft 11040165-2-04 Beruházások
tervezése, lebonyolítása” megnevezést tartalmazó sora helyébe a „Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft 14596421-2-04 Zöldterület- kezelés” megnevezésű rendelkezés lép.
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
Szülői fellebbezés – Óvodai kérelem támogatásra
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsné bizottság elnököt a napirendi pont ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a közoktatásról szóló törvény az oktatási rendszert
meghatározó szabályozásokról, az oktatásban érintettek jogairól és kötelezettségeiről ad összefoglaló
meghatározást. Külön fejezetben foglalja össze a szülő jogait és kötelességeit, amely szerint a szülőt
megilleti a nevelési, illetőleg nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga. A kialakított
beiskoláztatási és óvodáztatási körzetek meghatározását abban az esetekben kell figyelembe venni, ha
az adott intézmény engedélyezett felvehető létszáma, illetve a szociális helyzetből adódó halmozottan
hátrányos helyzetűek magas aránya ezt indokolttá teszi.
Három, Öregszőlőben lakó szülő fordult fellebbezéssel a képviselő-testület felé, mert nem akarják
gyermekeiket a lakóhelyükhöz legközelebb lévő Tulipános óvodába járatni, s kérték, hogy gyermekeik
a Blaha úti Csemetekert óvodába történő szállítását a tanyagondnoki szolgálattal továbbra is
biztosítsák számukra. A Tanyagondnoki szolgálat szolgáltatásainak szabályozását, a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
szóló helyi rendelet szabályozza, amely szerint Tanyagondnoki szolgálat szolgáltatása nem teszi
lehetővé az óvodás korú gyermekek szállítását.
A szülőknek önállóan, a Tanyagondnoki szolgálattól függetlenül kell megoldani a gyermekek
szállítását, amennyiben nem a lakóhelyükhöz legközelebb lévő, ingyenes alapellátást biztosító óvodai
szolgáltatást kívánják igénybe venni.
Ebből következően a Tulipános óvoda vezetője kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben
140.000 Ft önkormányzati támogatást kér a gyermeklétszám csökkenése és a gyermeklétszám
elszívása miatt. Önkormányzati szinten nem egy jelentős összegről van szó, és nem is ennek
jogosságát kell vitatni. A hangsúly inkább azon van, hogy a település sajátosságaiból adódóan nem
vitatható el, hogy az Öregszőlői óvodára szüksége van a városnak, viszont az ottani dolgozói létszám
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tovább már nem csökkenthető a törvényesség megtartásával. A bizottság véleménye szerint a
kialakult helyzet mindenképpen indokolttá teszi, hogy felülvizsgálják a város óvodáinak helyzetét, az
ottani gyermeklétszámot, és annak alapján kezeljék ezt a problémát.
Összegezve a bizottság részéről az a javaslat fogalmazódott meg, miszerint a költségvetési tervezet
időpontjáig a támogatási kérelmet napolja el a testület, ugyanakkor a szülők fellebbezését utasítsa el a
határozati javaslat I. pontjában foglaltak szerint.
Várfi András polgármester egyetértett a bizottság javaslatával, hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket, hogy elsőként a határozati javaslat I. pontjáról szavazzanak, amely szerint a szülők
fellebbezését elutasítják.
A képviselő-testület a határozati javaslat I. pontját egyhangú, 16 igen szavazattal támogatta, és az
alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya
József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
372/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyben hagyja a Térségi
Szociális Gondozási Központ intézkedését és egyben elutasítja Zsombok Sándorné
Gyomaendrőd, Szőlőskert u. 15., Kádár Krisztina Gyomaendrőd, Polyákhalmi u. 3., Szurovecz
László Gyomaendrőd, Szőlőskert u. 12. szám alatti lakosok a Térségi Szociális Gondozási
Központ tanyagondnoki szolgálata által kért óvodába történő szállítási fellebbezési kérelmét.
A határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél, a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a
Megyei Bírósághoz fordulhat jogszabálysértésre való hivatkozással.
INDOKOLÁS
A határozat rendelkező részében leírtak szerint a szülők fellebbezési kérelme elutasításra
került a tanyagondnoki szolgálat szolgáltatásainak szabályozását, a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizető térítési díjakról szóló
2/2009. (I. 30.) Gye. Rendelet 7.§ (2) bekezdése alapján a Tanyagondnoki szolgálat
szolgáltatása nem teszi lehetővé az óvodás korú gyermekek szállítását:
- Idősek étkezésében való közreműködés, étel kiszállítása;
- Bevásárlás lebonyolítása: élelmiszer, tüzelő,
- Házigondozó ellátotthoz történő szállítása,
- Betegek orvoshoz szállítása, gyógyszer felíratás-kiváltás,
- Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése.”
A szülőknek önállóan, a Tanyagondnoki szolgálattól függetlenül kell megoldani a gyermekek
szállítását, amennyiben nem a lakóhelyükhöz legközelebb lévő, ingyenes alapellátást biztosító
óvodai szolgáltatást kívánják igénybe venni.
A bírósági felülvizsgálat lehetőségéről a 2004. évi CXL. tv. 109. § rendelkezik.
Határidő: azonnal
A következőkben Várfi András polgármester a bizottság javaslatára figyelemmel a határozati javaslat
II/2. pontját tette fel szavazásra, amely szerint az óvodavezető támogatási kérelméről a döntést a
költségvetési tervezet időpontjáig elnapolják.
A képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József tartózkodás,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
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373/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségvetési tervezet
időpontjáig elnapolja a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft támogatási kérelme ügyében a
döntést.
Az óvodák versenyhelyzete, a szülők szabad intézmény-választási lehetősége és a csökkenő
gyermeklétszám függvényében átgondolásra szorulnak az óvodákkal kötött megállapodások,
melyekben részletezni kell az önkormányzati támogatás jogosultságát aszerint, hogy az óvoda
vonzáskörzetében lakó és az óvoda vonzáskörzetén kívül lakó gyermekek után milyen
mértékű önkormányzati támogatásra jogosultak az intézmények.
Határidő: 2009. január 31.
Felelős: Várfi András polgármester
15. Napirendi pont
GYERMEKLIGET Nonprofit Kft. kérelme
Várfi András polgármester ismertette a kérelmet, amely szerint a Kft. a Selyem úti óvoda udvarán
egy bölcsődét szeretne építeni, mely kérelmet megfelelő indokokkal alátámasztotta. Ezen indokok
helyességét nem kívánta kétségbe vonni, de összességében kétségbe vonja, ugyanis a hivatal részéről
az előterjesztő megfelelő számadatokkal, indokokkal alátámasztotta, hogy jelen pillanatban és az
elkövetkező években a városban nincs szükség még egy újabb bölcsődére. Ugyanakkor ez rontaná az
esélyegyenlőséget az óvodák között. Az óvodák a városban Kht-ban működnek, függetlenek, ezért úgy
lenne helyes, ha az óvodákat és a bölcsődéket együtt szemlélve tárgyalnák meg ezt a kérelmet. A
Csodavár Gyermekcentrum közhasznú alapítvány, Nagyné Simon Mária levélben fordult a képviselőtestület felé, melyben leírta, hogy a Gyermekliget Kft. kérelmében szereplő számadatokat nem látja
megfelelőnek, ezért indítványozta, hogy a képviselő-testület a határozathozatalt napolja el. Személy
szerint egyetértett az indítvánnyal, illetve több óvodavezető véleményére is figyelemmel módosító
indítvánnyal élt, miszerint a döntéshozatalt napolja el a képviselő-testület. Történjen meg a megfelelő
előkészítés, - mert megítélése szerint a szakbizottság nem megfelelő körültekintéssel hozta meg
javaslatát - valamennyi az oktatásban érintett intézményvezető fejtse ki a véleményét ebben az
ügyben, és ezt követően kerüljön ismét a képviselő-testület októberi ülésére. Nem mondja azt, hogy
nem elképzelhető a kérelem támogatása, de az legyen megfelelően előkészítve. Nyilván érvként el
lehet mondani, hogy az elmúlt évben ugyan ezt a kérelmet megszavazta a képviselő-testület. Ez így
van, viszont akkor még ilyen közelségben nem ismertük a pénzügyi, gazdasági válságot, ugyanakkor a
születések számának alakulása is önmagáért beszél. Ennek növelésére nem igen lát esélyt, viszont a
kormányváltásra igen, amikor az új kormány majd azt mondja, hogy a két éves gyermekét nevelő
anyának nem kell majd munkába állni. A lehetőségek sorába ez is benne van, de ez sem biztos.
Vitára bocsátotta a napirendi pontot.
Szabó Balázsné bizottsági tag előjáróban megkérdezte a kérelmező, Szabó Imréné, hogy amennyiben
a döntés elnapolásra kerül, az mennyire jelent hátrányt a pályázat benyújtása tekintetében. Azt ugyanis
tudni kell, hogy ő ezt a pályázatot, a terveket elkészítette, ami komoly pénzbe került. Ugyanakkor, ha
most az elkövetkező időben vitatkoznak arról, hogy vannak a családi napközik, akiről mindenki tudja,
hogy nem ugyan azt a célt szolgálja, mint a bölcsőde, és történetesen a következő ülésen az a döntés
születik, hogy még is támogatják a kérelmet, ne hogy aztán ebből olyan probléma merüljön fel, hogy a
benyújtási határidő lejárt. A bizottság elnöki, illetve az ügyrendi bizottság ülésén is vita alakult ki ez
ügyben, sokuknak nem egyezik az álláspontja, nem azonosan látják a helyzetet, ezért a maga részéről
nem zárkózna el attól, hogy valamennyi érintett üljön össze és fejtse ki álláspontját. Hangsúlyozta
ugyanakkor, hogy a családi napközi sosem látja el azt a feladatkört, amit egy bölcsőde. Ez az
esélyegyenlőségi programban is szerepel, a korai fejlesztés ott kezdődik, hogy a gyerekek a
bölcsődében kapják meg azt, ami nekik jár. Nyilván abban nem kompetens, hogy a beterjesztett
előterjesztést felülbírálja, abban viszont igen, hogy amennyiben van rá mód és idő, akkor újra
átbeszéljék.
El kívánta még mondani, hogy egyre inkább a megszorításokról, a szűkös költségvetésről beszélnek,
ugyanakkor beszélnek arról is, hogy vannak pályázatok. A Kft. által benyújtandó pályázat is egy igen
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komoly, hiszen egy 40-50 millió Ft értékű beruházást jelenthet. Ennek benyújtását úgy vállalta fel a
Kft., hogy ahhoz egyetlen forint támogatást nem kér az önkormányzattól. Saját erőből kívánja
megvalósítani, igaz, hogy önkormányzati területen, önkormányzati épületet szeretne létrehozni.
Nyilván, hogy ez egy harcot indít be az érintettek körében, de azért felvetődik az a kérdés, hogy hol
voltak azok az óvodapedagógusok, akik ezt most kifogásolják, amikor ez a pályázat megjelent. A
kérelmezőn kívül senki nem nyújtotta be az elmúlt évben ezt a pályázatot. A kimutatásból is látható,
de a mindennapokban is, hogy a város lakossága elöregedőben van, a fiatalok elmennek, nincs
munkalehetőség. A maga részéről támogathatónak tartotta ezt a kérelmet, egy ilyen
kezdeményezésnek nem kellene gátat vetni.
Babos László képviselő nem fogadta el a Polgármester úr azon kijelentését, miszerint a szakbizottság
nem átgondoltan hozta meg javaslatát ebben az ügyben. A bizottság a rendelkezésre álló előterjesztés
az abban szereplő adatok alapján igen is megfontoltan döntött. Megfontolt volt a döntése azért is, mert
az elmúlt évben a testület támogatta ennek a pályázatnak a benyújtását, amit aztán forráshiány miatt
elutasításra került.
A kft. vezetője, Szabó Istvánné pénzt és fáradságot nem kímélve, elindult ezen az úton és arra
törekszik, hogy létre hozzon egy korszerű, a mai kornak megfelelő bölcsőde épületet. Ezen útját
viszont megpróbálják keresztezni, azok, akik érdekét ez sérti. Véleménye szerint ezt nem kellene
engedni, hagyni kellene ezen az úton, melynek eredményeként a város gyermekeinek egy szép új
bölcsőde épülhetne meg. Támogatta a Kft. kérelmét.
Czibulka György képviselő maximálisan egyetértett az előtte szólók véleményével. Bűnnek tartaná,
ha megakadályoznák, hogy Szabó Istvánné a saját pénzén létrehozza ezt a korszerű, a mai kor
követelményeinek megfelelő épületet.
Dr. Kovács Béla képviselő el kívánta mondani, emlékezete szerint a Csodavár alapítvány annak
idején kamatmentest kölcsönt kapott a bölcsőde kialakítására. Ezzel ő az eredeti bölcsődének legalább
akkora kárt okozott akkor, mint amekkorát most Szabó Istvánné okoz. Véleménye szerint, ha akkor
megadták a lehetőséget a Csodavárnak, akkor adják meg Szabó Istvánnénak is, főleg, hogy a városnak
egy fillérjébe sem kerül.
Hangya Lajosné bizottsági elnök hangsúlyozta, mindkét működő bölcsődét igen jól ismeri. A
Vásártéri bölcsőde elég régen épült, a másik szintén egy régi épület felújításából jött létre. Ebből
kiindulva sem lenne szabad meggátolni, hogy egy új korszerű bölcsőde épüljön meg a városban. Egy
ilyen jó kezdeményezést támogatni kellene.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket elsőként az általa
tett módosító javaslatról döntsenek, amely szerint az Ügyrendi bizottság tárgyalja újra a kérelmet az
oktatásban érintettek bevonásával, és a képviselő-testület a soron következő ülésén hozza meg
döntését.
Meg kívánta jegyezni, hogy a pályázat benyújtásának határideje 2009. december 1.
A képviselő-testület a módosító javaslatot 7 igen szavazattal, 8 nem szavazattal, és 1 tartózkodás
mellett elvetette. [Babos László nem Béres János nem, Czibulka György nem, Csányi István nem, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné nem, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre nem, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László tartózkodás, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné nem, Vass Ignác nem, Várfi András igen.]

A szavazás eredményére figyelemmel Várfi András polgármester az előterjesztett határozati javaslat I.
pontjáról kérte a képviselők döntését, amely szerint támogatják a bölcsőde megépítését, a pályázat
benyújtását.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, és 1 tartózkodás mellett a javaslatot
támogatta, és az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi
István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János nem, Izsó Csaba nem, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla
igen, Dr. Palya József nem, Putnoki László tartózkodás, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András
nem.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

658

374/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja és hozzájárul
ahhoz, hogy a GYERMEKLIGET Nonprofit Kft. benyújtsa pályázatát a „Szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése valamint
Közösségi intézmények/terek fejlesztése” című pályázatra, s az ehhez szükséges
iratokat kiadja az intézmény részére, melyek a következők:
- Képviselő-testület határozata arról, hogy az önkormányzat tulajdonát képező
5807/4 hrsz-ú telken bölcsődét építhessen,
- Bérleti szerződés, mely biztosítja a hosszú távú használatot,
- Tulajdonosi hozzájárulás,
- Tulajdoni lap.
Határidő: azonnal
Szabó Istvánné megköszönte a képviselő-testület bizalmát, remélte, hogy a pályázat eredményes lesz
és megépíthetik a XXI század követelményeinek megfelelő bölcsőde épületet.
Várfi András polgármester gratulált és sikeres pályázatot kívánt, majd egyéb hivatalos elfoglaltsága
miatt távozott az ülésről, annak vezetését átadta Csányi István alpolgármester úrnak.
/ Várfi András polgármester távozott az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 15 fő. /
16. Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény kapacitás átcsoportosítás kérelme
Csányi István alpolgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét néhány
szóban ismertesse a kérelem lényegét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, az intézmény főorvosa, Dr. Torma Éva jelezte, hogy
ismét élni szeretnének a kapacitás átcsoportosítási lehetőséggel, melyhez kérte a képviselő-testület
jóváhagyását. A szakmai indoklása szerint a kapacitás átcsoportosítás utáni óraszám hetente a fül-orr
gége szakrendelése 23 óra, a pszichiátria 6 óra, az ortopédia 7 óra változna. A nem szakorvosi óraszám
pedig az alábbiak szerint alakulna: labordiagnosztika 24 óra, és a gyógytorna 26 óra/hét.
Kérte a képviselőket, hogy az előterjesztésben foglaltakat fogadják el.
Csányi István alpolgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen ]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
375/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi Intézmény
kapacitás átcsoportosítását az előterjesztés mellékletében található kérelem szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal

17. Napirendi pont
Hivatali gépjárművek cseréje
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, az előterjesztésben részletesen leírta, hogy mi teszi indokolttá a
gépjárművek cseréjét. Legfőbb indok a magas üzemeltetési költség és a cégautó adó, a cél ezen
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költségek lecsökkentése. A pénzügyi forrás rendelkezésre áll, ezért kérte a képviselőket engedélyezze
a gépjárművek cseréjét.
Illés János képviselő az iránt érdeklődött, mi lesz a meglévő gépjárművekkel.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, szeretnék, ha azok beszámításra kerülnének az új
gépjárművek megvásárlása során.
Gellai Józsefné képviselő pontosítani kívánta, hogy a 4 millió Ft azon összeg fölött kerülne
biztosításra, amit a használt gépjárművekért kapnak. ---- Igen.
Csányi István alpolgármester további érdeklődés hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a
határozati javaslatról.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László nem, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen ]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
376/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi az OPEL Zafira és a
Peugeot Partner gépjárművek cseréjét, azzal, hogy a beszerzendő gépjárművek
hengerűrtartalma az 1600 köbcentimétert nem haladhatja meg.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a gépjárművek beszerzésével kapcsolatos
feladatok ellátásával. A beszerzés során érvényesíteni kell az önkormányzat versenyeztetési
szabályzatában meghatározott eljárási rendet.
A Képviselő-testület a beszerzés fedezetéül a használt gépjárművek értékesítéséből származó
bevételen felül 4 millió Ft-ot jelöl ki, melynek forrását a 2008. évi Szja elszámolás
felosztásából származó többletbevételből biztosítja.
Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet módosításának
előkészítésekor a forrás kijelöléssel kapcsolatos döntést a rendelet tervezetbe építse be.
Határidő:2009. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
18. Napirendi pont
Tanyagondnoki szolgálat fenntartására vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása
(Hétszínvirág BT)
Csányi István alpolgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét az
előterjesztés ismertetésére.
Gellai Józsefné képviselő bejelentette személyes érintettségét, kérte a döntéshozatalból történő
kizárását.
Csányi István alpolgármester felkérte a képviselőket döntsenek a képviselő asszony kizárásáról.
Felhívta a figyelmet, hogy a döntés meghozatalához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen ]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
377/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kizárja Gellai Józsefné
képviselőt a Tanyagondnoki szolgálat fenntartására vonatkozó feladat-ellátási szerződés
módosítása (Hétszínvirág BT) tárgyú előterjesztés döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Hangya Lajosné bizottság elnök elmondta, az Állami Foglalkoztatási és Szociális Hivatal átfogó
szakmai ellenőrzést tartott a szolgáltatónál, a Tanyagondnoki Szolgálat működését illetően. Az
ellenőrzés hiányosnak találta azt az ellátási szerződést, melyet az önkormányzat kötött a
szolgáltatóval. A hiányosságokat pótolnia kell a szolgáltatónak a határozati javaslatban foglaltak
szerint. Javasolta a képviselőknek annak elfogadását.
Csányi István alpolgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal, - Gellai Józsefné képviselő nem vett részt a
szavazásban- az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi
István igen, Gellai Józsefné nem szavazott, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr.
Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen ]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
378/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 426/2008. (X. 30.) Gye. Kt. sz.
határozatával elfogadott a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Bt.-vel
kötött tanyagondnoki szolgáltatási feladat-ellátási szerződést az alábbiakban módosítja:
 A szerződés bevezető szövegének második bekezdésében a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató
Nonprofit Bt. elnevezése kiegészül a „Közhasznú” megnevezéssel.
 A szerződés bevezető szövegének második bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„székhely: 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 67., cégbírósági bejegyzés száma: Cg-04-06-008746,
működési engedély száma: Szarvas Város Jegyzője által kiadott I. 12686/20/2008.)”
 A szerződés 1.) pontjában törlésre kerül „36/2007. (IX. 30.) Gye. Kt. rendelet 6/A” szövegrész
és helyébe az alábbi szövegrész kerül: „2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet 7. §”
 A szerződés 2.) pontjában törlésre kerül „36/2007. (IX. 30.) Gye. Kt. rendelet” szövegrész és
helyébe az alábbi szövegrész kerül: „2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet”
 A szerződés 3. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: „melyek jelen szerződés 1. és 2.
számú mellékletét képezik.”
 A szerződés az alábbi 4. ) ponttal egészül ki:
„A feladat szakmai tartalma tekintetében figyelemmel kell lenni különösen:
 a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;
 a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működési feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM. Rendelet szabályaira;
 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.
(XI. 24.) SzCsM rendelet szabályaira;
 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendeletben
foglaltakra
 továbbá a vonatkozó szakmai követelményekre.”
 A szerződés 4.) és 5.) pontjának számozása 5.) és 6.) számozásra változik és az 5.) pont
szövegének helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„A felek kijelentik, hogy a tevékenység ellátását az átvevő térítésmentesen vállalja, és az
igénybevevők részére térítésmentesen nyújtja. A feladatellátásért az átvevőnek az
átadótól ellenszolgáltatás nem jár, így átvevőt elszámolási kötelezettség az átadó felé nem
terheli.”
 A szerződés 6.) pontja törlésre kerül.
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 A szerződés az alábbi 7.-8.-9.-10.-11.-12.-13.-14.-15.-16. ponttal egészül ki:
„7.)
Az ellátásban részesítendők körét Gyomaendrőd Város 002. tanyagondnoki körzetének
közigazgatási területén élő, az ellátást önkéntesen igénybe vevő személyek képezik
(maximum 400 fő).
8.)
Átvevő köteles szolgáltatás-nyújtás vonatkozásában gondoskodni a szolgáltatási
területén élők tájékoztatásáról, értesítéséről. A tájékoztatás alapja az átvevő szakmai
programja, valamint e feladat-ellátási szerződés.
9.)
Átvevő köteles a vonatkozó jogszabályokban előírt statisztikai adatszolgáltatási
kötelezettségét teljesíteni, továbbá az önkormányzat részére – az önkormányzat megkeresése
alapján - statisztikai adatgyűjtéshez adatot szolgáltatni.
10.)
Átvevő köteles évente egy alkalommal, a tárgyévet követő hónapban jelen megállapodás
tárgyát képező feladatellátásról az Átadónak beszámolni, különös tekintettel az ellátottak
számára, az ellátás tartalmára, gyakoriságára és az esetleges panasz kivizsgálására
vonatkozóan. Ezen felül soron kívüli tájékoztatási kötelezettség terheli átvevőt minden olyan
esetben, amely jelen megállapodás teljesítését befolyásolja.
11.)
Átvevő ezen megállapodás aláírásával egyben nyilatkozik arról, hogy a vonatkozó
jogszabályokban foglalt szakmai követelményeket, illetve nyilvántartási kötelezettségeket,
továbbá az adatkezelés és adatvédelem szabályait betartja, betartatja, azokat
maradéktalanul ismeri.
12.)
Átvevő panasztételi eljárásának rendje: Panasszal a fenntartó felé írásban beadott
kérelemmel lehet fordulni. A panaszt a fenntartó vagy megbízottja 5 munkanapon belül
köteles elbírálni és írásban megválaszolni. Amennyiben a szolgáltatás igénylője a választ
nem tartja kielégítőnek, az ellátott-jogi képviselő útján érvényesítheti jogait.
Átvevő a lefolytatott panaszeljárás eredményéről az eljárás lefolytatását követő 15 napon
belül köteles tájékoztatást nyújtani átadó részére.
13.)
E megállapodást a felek 2008. november 12. napjától határozatlan időre kötik.
14.)
A szerződést a felek írásban mondhatják fel. A felek 360 napos felmondási időt
határoznak meg, melynek kezdő időpontja az erre irányuló okirat kézhezvételét követő
naptól kezdődik, szerződésben meghatározott jogok biztosítása és kötelezettségek teljesítése
a felmondási idő utolsó napján szűnik meg, mely napon köteles az átvevő átadni az átadó
átvenni írásban a feladat ellátásával járó kötelezettségeket.
Amennyiben az átadó az átvevő fenntartási kötelezettségének időtartama alatt él a rendes
felmondási jogával, ebben az esetben átadó köteles megtéríteni az átvevőnek az ebből eredő
és igazolható károkat.
15.)
A szerződés rendkívüli felmondásának jogával a felek a szerződésszerű teljesítésére
vonatkozó írásbeli felhívás kézhezvételét követő naptól számított 30 nap elteltével élhetnek,
amennyiben az írásbeli felhívás ellenére sem történik meg a megfelelő teljesítés. Súlyos
szerződés szegő magatartásnak minősül ha az átvevő nem teljesíti a jelen szerződés 4., 8, 9,
10, 11, 12,) pontjában meghatározott előírásokat és ezt az ellenőrzésre jogosult hatóságok,
szervezetek vagy a bíróság jogerősen megállapítják. Súlyos szerződésszegő magatartásnak
minősül az átadó részéről, ha a szerződés rendkívüli felmondásának jogával jogosulatlanul
élt, és ezt bíróság jogerősen megállapítja. Amennyiben az átadó a szerződés rendkívüli
felmondásának jogával jogszerűen élt, követelheti az átvevőtől mindazon okiratokkal igazolt
költségeinek megtérítését, melyek a feladat ellátásának átvételéből adódik. Amennyiben az
átadó jogosulatlanul élt a szerződés rendkívüli felmondási jogával úgy az átvevő kérheti a
szolgáltatás megszűnéséből eredő okiratokkal igazolt kárának megtérítését.
16.)
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Az Önkormányzat köteles a felmondási idő elteltét, illetőleg a megállapodás megszűnését
követően a szolgáltatás folyamatos biztosításáról gondoskodni, oly módon, hogy az igénybe
vevők ne kerüljenek hátrányosabb helyzetbe, mint a megállapodás fennállása alatt voltak.
”
 A szerződés 7.) és 8.) pontjának számozása 17.) és 18.) számozásra változik.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert,
hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződést a Hétszínvirág-Tüskevár
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társasággal kösse meg.
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
Menetrend szerinti helyi járatú autóbusz menetrend változása
Csányi István alpolgármester elmondta, az előterjesztés szerint a MÁV menetrend kismértékű
változása miatt kerülne sor a menetrendváltozásra, továbbá a tanítási napokon az Öregszőlői járat
menetrendje is módosul.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket hagyják jóvá a menetrendet.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen ]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
379/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Mobilbusz Közlekedési Kft által kidolgozott
autóbusz menetrendet jóváhagyja.
Határidő: azonnal
20. Napirendi pont
A Gyomaközszolg Kft. részére könyvvizsgáló választása
Csányi István alpolgármester felkérte Izsó Csabát a Városfenntartó bizottság elnökét ismertesse a
napirendi pontot.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a Kft-nél ez idáig a Kovero Kft végezte a könyvvizsgálatot,
havi 35.000 Ft+ÁFA összegért. 2009. október 1-től a Kenzál Gazdasági Tanácsadó Kft fogja végezni,
szintén havi 35.000 Ft+ÁFA összegért. A megbízás 2010. május 31-ig szól.
Csányi István alpolgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a határozati
javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen ]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
380/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló legfőbb szerv a
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft. könyvvizsgálatával a KENZÁL Gazdasági
Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t, (5540 Szarvas, Vasút u. 39.) bízza meg 2009. október 1.
napjától 2010. május hó 31. napjáig.
A könyvvizsgálati díj összege: 420.000,- Ft+ÁFA/év (35.000,- Ft+ÁFA/hónap).
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kijelenti, hogy a KOVERO Kft. 2009. május 30. 2009. október 1. közti időszakában fennálló megbízás nélküli ügyvitel szerinti eljárása helyén
való volt.
Határidő: 2009. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
21. Napirendi pont
A városi örökség megőrzése és korszerűsítése – DAOP pályázat
Izsó Csaba bizottsági elnök előjáróban a képviselők figyelmébe ajánlotta az ülés megkezdése előtt
kiosztásra került előterjesztést, mely módosítást tartalmaz az előzetesen kiküldött anyaghoz képest.
Lényegében arról van szó, hogy az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a fenti pályázati
kiírásra, melynek pozitív elbírálása esetén a Polgármesteri Hivatal épületének tető és homlokzat
felújítási munkái, Kner Imre Gimnázium könyvtár épületének felújítása és a Szabadság tér
zöldfelületeinek felújítása, gyalogos közlekedésre szolgáló járdák, sétányok felújítása, szökőkút
burkolat felújítása, a téren, holtág partján köztéri bútorok beszerezése, holtágparti sétány felújítása
valósulhatna meg.
A beruházás összköltsége a javított tervezett szerint 58.829.902 Ft, az igényelt támogatás 50 millió Ft,
míg a saját erő összege 8.829.902 Ft.
Kérte a képviselőket, hogy támogassák a pályázat benyújtását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen ]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
381/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a DAOP-5.1.2/B – Városi örökség
megőrzése és korszerűsítése című pályázati felhívásra Gyomaendrőd városközpontjának
felújítása, rekonstrukciója érdekében.
A fejlesztés megvalósításához szükséges saját forrást, a beruházás költségeinek 15,01%-át,
azaz 8 829 902,- forintot Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetéséből
biztosítja.
A beruházás összköltsége (100%):
58 829 902,-Ft
Igényelt támogatás (84,99%):
50 000 000,-Ft
Saját erő (15,01%):
8 829 902,-Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
22. Napirendi pont

Kner Imre Gimnázium kollégium épülete – KEOP pályázat
Csányi István alpolgármester a képviselők figyelmébe ajánlotta a napirendi ponthoz tartozó újonnan
kiosztott mellékletet, mely prognózis az épület energiatudatos költségeinek megtérülésére. Felkérte
Izsó Csaba bizottsági elnököt ismertesse az előterjesztést.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, az előterjesztésben a gimnázium kollégium épületének
felújításáról van szó. A fejlesztés tartalmaz homlokzati felújítást és hőszigetelést, áramellátó rendszer
felújítását, geotermikus, fűtési rendszer korszerűsítését és nyílászárók cseréjét. A bizottsági
megbeszélésen az Insula Bau Kft képviseletében jelenlévő Nagy Zsolt ügyvezető ígéretet tett arra,
hogy a képviselő-testület ülésére készít egy számítást a beruházás gazdasági megtérüléséről, ezt a
számítást kapták meg a képviselők az ülés megkezdése előtt. Mint látható a pályázat önrésze 40 %,
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ami 37.682 e Ft, míg ennek az összegnek a megtérülési ideje a jelen költségek ismeretében 15.2 év.
Ennek ismertében kell a képviselő-testületnek dönteni a pályázat benyújtásáról.
Felkérte a tervező urat, Nagy Zsoltot röviden fejtse ki a műszaki tartalommal kapcsolatos véleményét.
Nagy Zsolt elmondta, ez a beruházás, ha így megvalósul, a jövőbe mutató beruházást jelentene. Elsőre
a számadatok soknak tűnnek, de kénytelenek vagyunk a jelenlegi energiahordozók drágulása és
bizonytalan hozzáférése miatt más módot találni az energia ellátásra, melyre megvannak a műszaki
lehetőségek. Mivel egy ma még kevésbé elterjedt lehetőségről van szó, nyilván a bekerülési költség is
magas, viszont az éves energiaköltség megtakarítás jelentős. Az összeállított árajánlat már egy
második verzió, az első változat ettől lényegesen nagyobb összegeket tartalmazott. Elképzelhetőnek
tartotta, hogy a pályázat végleges összeállításáig még kedvezőbb árajánlatokat is be tudnak szerezni a
beszállítóktól. Ez esetben a geotermikus hőszivattyú és a napcellák közvetlen gyártóival sikerült
tárgyalni, kapcsolatba kerülni. Az energiaköltségek elmaradásából származó nyereség és a számolt
megtérülési idő – 15 év – valóban hosszúnak tűnik, viszont, ha végignézzük azokat a munkákat,
amelyeket az épületen elvégeznek, azok nagy része nem az energiatermelésre fog irányulni, hanem a
homlokzat teljes felújítására, ami nyilván csökkenti az épület hőigényét. Olyan bevonatot képeznének
az épületre, ami a hő tükrözését végzi nagyobb hatékonysággal, így nyáron nem melegszik fel annyira
télen pedig nem engedi ki a hőt. A nyílászárók cseréje egyébként is aktuális lenne, úgy mint a
homlokzat felújítása. Ez által szintén csökken az épület hőigénye. A végére pedig egy szépen
megújuló épületet kapunk. A jelenlegi fűtési rendszer a 90-es évek óta működik az épületben, nyilván,
hogy elsőként a kazánokat és a bojlert kellene lecserélni. Épületgépészeti szempontból viszont az
épület többszöri belső átalakításával olyan bonyolult a fűtési rendszer, hogy a legegyszerűbb
megoldás, ha azt leszerelik, és újra építik a mai kornak megfelelő alkatrészekkel. Hangsúlyozni
kívánta, hogy ha csak a megújuló energiahasznosító rendszerek költségét állítják szembe az éves
megtakarítással, úgy a megtérülési idő 10 évre csökken. Ugyanakkor a teljes beruházás esetén a
megtérülési idő 15 év. Ismeretei szerint ilyen jelentős mértékű beruházás még nem történt a
környéken, így ha ezt sikerül megvalósítani, tőlünk nagyobb városok elé kerülhetünk, csodánkra
fognak járni.
Kérdés esetén készséggel áll a képviselők rendelkezésére.
Dr. Kovács Béla képviselő, a gimnázium igazgatója elmondta, nyilván a hosszú megtérülési idő és a
magas önköltség elriasztóan hathat, viszont tudni kell azt, hogy építészetileg a városnak ez a
legértékesebb épülete. Ez az egyetlen épület Gyomaendrődön, amit Ybul Miklós tervezett, régen a
Legeza család tulajdonában volt. Véleménye szerint inkább a hosszabb megtérülési időben kellene
gondolkodni, mert abba a külső homlokzat felújítástól a nyílászáró cseréjig minden beletartozik.
Ugyanakkor, ha azt vesszük figyelembe, hogy az épület jelenleg életveszélyes, mindenképpen szükség
lenne erre a jövőbe mutató beruházásra, ami városképi szempontból is sokat jelentene
Gyomaendrődnek.
Szabó Balázsné bizottsági elnök aziránt érdeklődött, hogy az eddig benyújtásra került pályázatok
önereje mekkora összeget képvisel a 2010-es költségvetésben.
Szilágyiné Bácsi Gabriella a pénzügyi osztály vezetője az érdeklődésre elmondta, amennyiben ennek
a pályázatnak a benyújtásáról is dönt a testület, úgy kb. 140-150 millió Ft körül. A képviselő-testület
döntése az, hogy a kötvényt kijelölik pályázati saját erő fedezetének, vagy nem.
Dr. Kovács Béla képviselő hangsúlyozta, még az sem biztos előre, hogy ez a pályázat nyer, viszont a
tervet mindenképpen célszerű lenne elkészíttetetni, hátha a jövőben lehetőség nyílik akár kisebb
önrésszel megvalósítani ezt a beruházást.
Szabó Balázsné bizottsági elnök megkérdezte, látnak e esélyt arra, hogy az épületet a felújítást
követően más célra is felhasználják.
Dr. Kovács Béla képviselő hangsúlyozta, ez az épület volt már magánház, azt követően több célt is
szolgált, jelenleg kollégiumként működik. A helyiségek adottak, így akár szállodaként is lehetne
hasznosítani itt a város központjában.
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Csányi István alpolgármester véleménye szerint az épületet csak teljes körűen szabad felújítani, még
ha a megtérülési idő így hosszabb. Pontosításként megkérdezte, hogy a beruházás költségvetése
hogyan alakul, a két írásos anyagban ugyanis eltérőek a számok.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető hangsúlyozta, az eredeti előterjesztésben szereplő költségeket
kell figyelembe venni, azok már nem fognak változni.
Csányi István alpolgármester a fentiek alapján felkérte a képviselőket döntsenek a pályázat
benyújtásáról a határozati javaslatban foglaltak szerint.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal a javaslatot támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László
igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen ]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
382/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a Kner Imre Gimnázium és
Szakközépiskola pályázatot nyújtson be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség „Épületenergetikai
fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” című KEOP-2009-5.3.0/B kódszámú pályázati felhívás
alapján a Kner Imre Gimnázium kollégium épületének felújítására.
A fejlesztés megvalósításához szükséges saját forrást, az átalakítás költségeinek 40%-át,38 482 022,forintot Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetéséből biztosítja.
A beruházás összköltsége (100%):
96 205 056,- Ft
Igényelt támogatás (60%):
57 723 034,- Ft
Saját erő (40%):
38 482 022,- Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. október 1.
Felelős: Várfi András polgármester

23. Napirendi pont
Belterületi csapadék-és belvízelvezetés –DAOP pályázat
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a Besenyszegi település részen, a vasúti pálya melletti
záportározók rendezésének megvalósítására, tározókapacitásának javítására, a hozzájuk csatlakozó
csatornák felújítására, a Németzugi soron övárok készítésére, Görbekút-Vidólaposi csatorna és a
Polányi utcai CS-2-0-0 jelű csatorna egy szakaszán mederburkolat építésére nyújtanák be a pályázatot.
A beruházás összköltsége 91.621 e Ft, igényelt támogatás 82.458 e Ft, és a pályázati saját erő
9.162.101 Ft.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a pályázat benyújtásának támogatását.
Csányi István alpolgármester érdemi hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a
határozati javaslatról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal a pályázat benyújtását támogatta, és az
alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya
József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen ]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
383/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a DAOP-5.2.1.A – Belterületi
csapadékvíz- és belvízelvezetés című pályázati felhívás alapján.
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A fejlesztés megvalósításához szükséges saját forrást, a beruházás költségeinek 10%-át, 9 162
01 ,- forintot Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetéséből biztosítja.
A beruházás összköltsége (100%): 91 621 013,- Ft
Igényelt támogatás (90%):
82 458 912, - Ft
Saját erő (10%):
9 162 101.- Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. október 15.
Felelős: Várfi András polgármester
24. Napirendi pont
Közterület-felügyelői létszám megerősítése
Csányi István alpolgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt röviden ismertesse az előterjesztés
lényegét.
/ Vass Ignác képviselő elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 14 fő. /
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, az önkormányzatnak lehetőség van településőr szolgálatra
pályázatot benyújtani. A létszám a közterület-felügyelői létszámhoz igazodik, ami jelenleg 2 fő, ennek
duplájára, 4 főre tarthatunk igényt. Amennyiben az alkalmazásra kerülő településőr középiskolai
végzettséggel rendelkezik, úgy a számukra fizetendő bér 87.500 Ft, melyből az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium 71.500 Ft és járuléki részt támogatásként fedez. Így az önkormányzatnak
20.320 Ft/ településőr, amit biztosítania kell. Jelen esetben a feladat ellátására rendelkezünk két
jelentkezővel, akik jelenleg is az önkormányzat alkalmazásában állnak idegenforgalmi ellenőrként és
középiskolai végzettséggel rendelkeznek. Ezen kívül további két, 8. osztály elvégzését igazoló
bizonyítvánnyal rendelkező személyt szeretnének alkalmazni, akiknek a bérét (71.500 Ft és annak
járuléka) teljes egészében az IRM finanszíroz.
A véleményező bizottságok támogatták a pályázat benyújtását. Szerencsés lenne, ha a közterületen
több személy mozogna, ezzel lehetőség nyílna a közterületek késő esti ellenőrzésére is, ugyanakkor
szorosabbá válhatna a rendőrség a polgárőrség és az önkormányzat közötti kapcsolat.
Véleménye szerint ez mindenképpen egy pozitív cél, ami javíthatja a közterületek rendjét.
Csányi István alpolgármester egyetértve a fentiekkel, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a
határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, ]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
384/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy támogatási
igényt nyújtson be az IRM felhívása alapján a közterület-felügyeleti létszámbővítés
megvalósítása érdekében, melynek értelmében 4 fő településőr foglalkoztatására kerülne sor.
A foglalkoztatással kapcsolatos költségeket, mely 2009. évre vonatkozóan 81 240 Ft, az
önkormányzat az Igazgatási szakfeladat személyi juttatásai között jelentkező
bérmegtakarításból finanszírozza, a 2010. évet érintő költségek a költségvetés tervezése során
beépítésre kerülnek.
Határidő: azonnal
25. Napirendi pont
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Közösségi terek fejlesztése-DAOP pályázat
Csányi István alpolgármester elmondta, az előterjesztésben a képviselő-testület tájékoztatást kapott
arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat sajnos nem jogosult ebben a pályázati felhívásban részt
venni, melyet a Katona József Művelődési Központ régi épületének átalakítása érdekében nyújtottak
volna be. Ennek oka, hogy a pályázati útmutatójában szerepeltetett jogosultsági kritériumok kizárják,
hogy az önkormányzat részt vegyen a pályázati felhívásban: egyrészt az IKSZT cím pályázat
nyertesei nem vehetnek részt a kiírásban, másrészt 135/2008. FVM rendelet alapján falumegújításra
és falufejlesztésre jogosult pályázók sem vehetnek részt ebben a kiírásban. Az említett FVM rendelet
alapján önkormányzatunk jogosult falumegújítási projekttel pályázni a város külterületén.
Felkérte a képviselőket a tájékoztató elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen,]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
385/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a Közösségi terek fejlesztéseDAOP pályázat tárgyú tájékoztatóban foglaltakat.
Határidő: azonnal
26. Napirendi pont
A Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény és a
Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület kérelme
Csányi István alpolgármester felkérte Szabó Balázsné bizottság elnököt ismertesse a napirendi pont
lényegét.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület egy korábbi döntésében hozzájárult
ahhoz, hogy az egyesület székhelyként a Katona József Művelődési Központot jelölje meg. Az
egyesület bejegyzése megtörtént a két fél között létrejövő helyiséghasználati megállapodást a
képviselő-testületnek jóvá kell hagyni.
A bizottság javasolja a jóváhagyás megadását, a határozati javaslat I. pontjának elfogadását.
Csányi István alpolgármester a bizottság javaslatára figyelemmel felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné nem, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen,]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
386/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Katona József
Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény és a Gyomaendrőd
Kultúrájáért Egyesület között megkötött helyiséghasználati szabályzatot.
Határidő: azonnal
27. Napirendi pont
A Csillagpor Művészeti Egyesület kérelme
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Szabó Balázsné bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, az egyesület elnöke, Imre Mária
kérelemmel fordult az önkormányzathoz, miszerint az egyesület bírósági bejegyzéséhez szeretné
székhelyként a zeneiskola épületét megjelölni, melyhez kéri a tulajdonos önkormányzat
hozzájárulását.
A bizottság a kérelmet megtárgyalta és javasolta a hozzájárulás megadását.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta a feleknek nem bérleti, hanem használati szerződést kell
kötni, kérte a képviselőket, hogy a határozati javaslatot ezzel a pontosítással fogadják el.
Csányi István alpolgármester a fentiekre figyelemmel kérte a képviselők döntését.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen,]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
387/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Csillagpor Művészeti Egyesület
kérelmének helyt ad és hozzájárult ahhoz, hogy az egyesület a Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény (5500 Gyomaendrőd, Kisréti út 27. sz.) épületét, mint
önkormányzati tulajdont székhelyként jelölje meg.
A Csillagpor Művészeti Egyesület bírósági bejegyzését követően, Gyomaendrőd Város
Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz., képviseli: Várfi András
polgármester) – mint bérbeadó – és Csillagpor Művészeti Egyesület (5500 Gyomaendrőd,
Kisréti út 27. sz., képviseli: Imre Mária elnök) – mint bérlő között helyiséghasználati
szerződés aláírásra kerül.
Határidő: azonnal
28. Napirendi pont
Gyomaendrőd, volt Győzelem TSZ termelési központjában közvilágítási hálózat bővítés
kérelemre tájékoztató
Csányi István alpolgármester felkérte Izsó Csaba bizottság elnököt ismertesse az előterjesztést.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a Tanya VI. ker. 510 sz. alatt lakó ingatlan tulajdonosok
kérelemmel fordultak az önkormányzat felé, melyben kérték, hogy a volt Győzelem TSZ termelési
központjában egy 300 méteres szakaszt 2 db, meglévő oszlopokra, közvilágítási lámpatest
felszerelésével közmegvilágítással lásson el, ugyanis a terület ezen szakaszát, a meglévő lámpatestek
nem világítják meg, ezért balesetveszélyes. A helyszíni bejárás során megállapításra került, hogy a
közbiztonság megőrzése miatt indokolt a 2 db közvilágítási lámpatest felszerelése a volt Győzelem
TSZ termelési központjában. Az EON Zrt. árajánlatában 1.120 e Ft + ÁFA összegben jelölte meg a
kivitelezés költségeit. A 2009. évi költségvetésben viszont összesen 1.000.000,- Ft elkülönített
pénzösszeg áll rendelkezésre közvilágítási hálózat bővítésére a város belterületén. A szakemberek
elmondása szerint a költséget ebben az esetben az növeli meg, hogy oszlopállításra is szükség van,
ahol erre nincs szükség ott nettó 80-100 e Ft összegből a lámpatest felszerelhető. A képviselőtestületnek most azt kell eldönteni, hogy bevállalják e szolgáltató által adott árajánlatot vagy nem. A
városfenntartó bizottság javaslata, hogy ne annál is inkább, mert eredetileg 700 e Ft +ÁFA összegről
volt szó, amitől az árajánlat lényegesen eltér.
Hangya Lajosné bizottsági elnök, és mint az érintett választókörzet képviselője előzetesen
megkérdezte, a lámpatesteket csak az EON szerelheti fel, vagy van lehetőség más megoldásra is.
Amennyiben csak az EON úgy ki kellene alkudni náluk egy alacsonyabb árajánlatot, hogy az 1 millió
Ft-on belül maradjunk. Az érintett szakaszon egyáltalán nincs világítás, három család, akit érint,
nagyon nagy szükség lenne rá. Csoda, hogy eddig nem történt baleset.
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Izsó Csaba bizottsági elnök válaszolva elmondta, csak az EON Zrt-nek van jogosultsága arra, hogy
közvilágítási lámpatestet felszereljen. Amennyiben nem ő végzi el a munkát, úgy nem helyezi üzembe,
és nem tartja karban.
Illés János képviselő elmondása szerint az érintett szakaszon vannak villanyoszlopok.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, valóban vannak, de azok még a régi Tsz időből ott
maradt oszlopok, amikre az EON nem szereli fel a lámpatesteket, csak az általuk biztosított új
oszlopokra, ami növeli a beruházási költséget.
Emlékezete szerint annak idején a tanyavillamosítás korszerűsítésére az állam 50 %-os támogatást
biztosított. Utána kellene járni, hogy esetleg él e még ez a támogatási lehetőség.
Csányi István alpolgármester elmondta, a véleményező bizottságok részéről eltérő vélemények,
javaslatok fogalmazódtak meg, a városfenntartó bizottság nem támogatta, míg a pénzügyi bizottság új
árajánlat kérését támogatta az EON –tól. A maga részről ez utóbbit támogatta, a hivatal műszakilag
ismét járja körbe a témát, és annak ismeretében hozza meg döntését a képviselő-testület.
Babos László képviselő megerősítette az alpolgármester úr által elmondottakat, a határozati javaslat b.
pontját javasolta elfogadni.
Czibulka György képviselő hangsúlyozta, ha közbiztonságilag indokolt a lámpák elhelyezése, akkor
azokat fel kell szerelni.
Izsó Csaba bizottsági elnök meg kívánta jegyezni, hogy 4 hónapot kellett várni az EON árajánlatára,
ráadásul ez a beruházás áthúzódna a következő évre, amikor az árak a munkabérek mind emelkednek,
így 1 millió Ft-os árajánlatot hiába is várunk. Ha most 1.120 e Ft-os árat adtak, ez 4 hónap múlva
legalább ugyan ennyi lesz, ha nem magasabb.
Csányi István alpolgármester további hozzászólás hiányában lezárta a témát, majd elsőként a
határozati javaslat a. pontjáról kérte a képviselők döntését, amely szerint nem támogatják a lámpatest
és az oszlop elhelyezését.
A képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal, 11 nem szavazattal elvetette. [Babos László nem, Béres
János igen, Czibulka György nem, Csányi István nem, Gellai Józsefné nem, Hangya Lajosné nem, Illés János nem, Izsó
Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla nem, Dr. Palya József nem, Putnoki László nem, Rácz Imre nem, Szabó
Balázsné nem,]

A szavazás eredményére figyelemmel az alpolgármester a határozati javaslat b. pontját tette fel
szavazásra, amely szerint a lámpatest és oszlop elhelyezésére új árajánlat kérését támogatják.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János tartózkodás, Czibulka György igen,
Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba nem, Jakus Imre igen, Dr.
Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
388/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 263/2009. (VI.25.) Gye. Kt. határozatát visszavonja,
és a közvilágítás hálózatának bővítése kapcsán a Gyomaendrőd, volt Győzelem Tsz. termelési
központjában 2 db közvilágítási lámpatest és oszlop elhelyezésére új árajánlat kérését
támogatja.
Határidő: 2010. augusztus 30.
Felelős: Várfi András polgármester
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/ Illés János képviselő távozott az ülésre, míg Vass Ignác képviselő visszaérkezett, a jelenlévő
képviselők száma 14 fő. /
29. Napirendi pont
A Bánomkerti út lakóinak kérelme
Csányi István alpolgármester felkérte Izsó Csaba bizottság elnököt ismertesse az előterjesztést.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a Bánomkerti út lakói a hivatalhoz benyújtott kérelmükben
kérték, hogy az utcában megépíthessék az útalapot, melyet önerőből valósítanának meg. Az egy főre
eső rész 110.770 Ft, melyet az utca lakóinak többsége be is fizetett. A beruházás teljes összege 1.560 e
Ft. Az utcában lakó nyugdíjasok és a kisgyermekes családok egy összegben nem tudják megfizetni a
hozzájárulást, ezért a lakóközösség képviselője, Pelle Andrásné kéri az önkormányzatot, hogy a
hiányzó 396 e Ft-ot kamatmentesen biztosítsa számukra hat hónapos futamidővel.
Dr. Csorba Csaba jegyző kiegészítésként el kívánta mondani, hogy az önkormányzati támogatás
visszafizetését, és a támogatás biztosításának feltétel rendszerét a határozati javaslatban szereplő
társulási szerződés tervezetben javasolják leszabályozni. A tervezet IV. Megszűnés pont alá javasolt
egy 4. ponttal kiegészíteni, miszerint feltéve, ha az önkormányzati támogatás visszafizetése
megtörtént.
Hangya Lajosné bizottsági elnök, és mint a választókörzet képviselője elmondta, az útalap elkészült,
az út járható. Lehetőség szerint az önkormányzat, ha tudja támogassa, hogy minél előbb rákerüljön az
aszfaltréteg. Elismeréssel szólt a lakóközösség összefogásáról, hiszen nagyon hosszú idő óta várnak
erre az útra, amit most a Pelle Andrásné vezényletével sikerült megvalósítaniuk.
Ennek kapcsán meg kívánta jegyezni, hogy sajnos nem egyenrangúak a fejlesztések a város különböző
területein, a peremkerületek általában a sor végére kerülnek pedig ott is ugyan olyan adófizető
polgárok élnek, mint máshol.
További hozzászólás hiányában Csányi István alpolgármester felkérte a képviselőket, hogy a Jegyző
úr által elmondott kiegészítés figyelembe vételével döntsenek a határozati javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass
Ignác igen,]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
389/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozatával támogatja a Bánomkerti
út lakóközösségének kérelmét és megköti a magánerős lakossági út-és közműépítések, valamint
útfelújítások szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 12/2003. (IV. 30.) KT rendelet 2. számú
mellékletében foglalt Társulási szerződést az alábbi formában:
TÁRSULÁSISZERZŐDÉS
Útépítő közösség létrehozására
I.
ALAPÍTÁS
Alulírottak megállapodnak, hogy Gyomaendrőd, Bánomkerti utcában 3768/3 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú közúton szilárd burkolatot készítenek 1560 m2 felületen.
Ennek érdekében az építés során együttműködnek, és az ehhez szükséges anyagi eszközöket
rendelkezésre bocsátják, az alábbi finanszírozási formában:
-100%-ban saját erőből azzal, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 396.000. Ft visszatérítendő
támogatást biztosít, amelyet az útépítő közösség hat hónapon belül köteles visszafizetni.
II.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
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(A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. §-a és A magánerős lakossági út- és
közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 12/2003. (IV.
30.) KT számú rendelet alapján)
1. a.) Az építőközösség a becsült bekerülési költség mértékét összesen nettó 1.560.000Ft Ft-ban
fogadja el. A kivitelezési szerződésben szereplő tényleges költség nettó 1.560.000 Ft, amelyet
ingatlantulajdonosok költségarányosan teljesítenek. A becsült lakossági hozzájárulást tagok
ingatlanonként 110.770. Ft-ban állapítják meg.
b.) Azok a magán- és jogi személyek, akik az önkormányzati támogatással lakossági magánerőből
épülő út megvalósításában nem vettek részt és a beruházáshoz anyagilag nem járultak hozzá, de a
közút használatában (közvetlenül) érdekeltek útépítési érdekeltségi hozzájárulást kötelesek fizetni. Az
útépítési hozzájárulás mértéke a lakossági magánerőből épült utak esetében azonos a társulásban részt
vettek által megfizetett 1 ingatlanra eső költséggel, vagy annak többszöröse az út üzembe helyezése és
az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetése közötti időszakra számított, a KSH által évente
megállapított, hivatalosan elfogadott inflációs ráta szerinti kamattal növelt összeg.
c.) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizettetésére a képviselő-testület által átruházott
hatáskörben a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság határozattal hoz döntést. A határozat
jogerőre emelkedését követően a fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulás összege járulékaival
együtt a fizetésre kötelezett ingatlanának tulajdoni lapjára mint jelzálogjog bejegyzésre kell hogy
kerüljön, melynek törlésére követelés kiegyenlítését követően kerül sor. A jelzálogjog biztosítására
elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre.
d.) Indokolt esetben külön kérelemre az útépítési érdekeltségi hozzájárulás 12 havi kamatmentes
részletben történő megfizetését a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság engedélyezheti.
2. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat szükség esetén közbeszerzési eljárást folytat le, amelynek
eredményeként a nyertes ajánlattevővel az Önkormányzat köti meg a vállalkozási szerződést,
amelyhez a tagok hozzájárulnak és erre kifejezetten felhatalmazzák az Önkormányzatot. A tagok
elfogadják, hogy az elkészült építmény üzemeltetője a műszaki átadást követően az önkormányzati
utakat üzemeltető Gyomaszolg Ipari Park Kft. lesz.
3. A tagok önálló társulás esetén kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közművet az építési
engedélyben foglaltak szerint építtetik meg.
felelős műszaki vezetőt bíznak meg,
az építési napló vezetését és
a műszaki ellenőri bejegyzéseket végrehajtják.
A műszaki átadást-átvételt követően az elkészült építményt az önkormányzat tulajdonába
adják.
4. Amennyiben a közmű nem az építési engedélyben foglaltak szerint épül meg, átvételre nem kerül.
5. Az útépítő közösség tagjai tudomásul veszik, hogy I. ütemben az útalap készül el, II. ütemben pedig
az aszfalt záróréteg. A tagok továbbá vállalják, hogy a közbeszerzési eljárás lezárulása előtti, becsült
útépítési lakossági hozzájárulást az erre a célra nyitott önkormányzati alszámlára befizetik. A
közbeszerzési eljárás lezárulásakor megállapítható tényleges és a becsült hozzájárulás különbözetéből
adódó fennmaradó részt tagok a kivető határozat kézhezvételét követő 30 napon belül megfizetik.
Tagok hozzájárulnak ahhoz, hogy az önkormányzat a hozzájárulás összegét beszedje, aki a műszaki
átadás-átvételt követően az építőközösségnek beszámol a költségekről és a pénzeszközök
felhasználásáról.
6. Jelen szerződés aláírásával a megvalósítással érintett valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója
nyilatkozik arról, hogy az építőközösségben részt kívánnak-e venni, a megvalósítás ingatlanukra eső
költségének vállalása mellett, avagy nem. A megvalósítással érintett, az út- vagy közmű használatában
érdekelt valamennyi ingatlan tulajdonosának 2/3-os többséget meghaladó aláírása esetén tagok
megállapítják, hogy az összes érintett ingatlantulajdonos - a mellékelt névsor, házszám és helyrajzi
szám megjelölésével készült lista alapján - a hozzájárulás megfizetésére kötelezhető.
III.
MŰKÖDÉS, KÉPVISELET
1. A tagok megállapodnak, hogy az építőközösség ügyeinek vitelével és az építőközösség
képviseletével Pelle Andrásné, 5500. Gyomaendrőd, Bánomkerti út 16/1. szám alatti lakost bízzák
meg.
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Az építőközösség döntéseit taggyűlés keretében hozza. A taggyűlés akkor határozatképes, ha a tagok
több mint 50 %-a jelen van. A taggyűlés döntéseit nyílt szavazással egyszerű többséggel hozza meg. A
taggyűlést a közös képviselő hívja össze az időpont megjelölésével. A közgyűlést az érdekeltek 25 %ának megfelelő tag is összehívhatja, ha a közös képviselő által a taggyűlés összehívására irányuló
írásos kérelemnek tagok nem tesznek eleget.
A nem megfelelő ügyvitel ellen, vagy a képviselet gyakorlása miatt a tagok tiltakozhatnak, e vitát a
Ptk.-ban szabályozottaknak megfelelően döntik el.
2. A tagok a képviseleti jogosultságot egyszeri szótöbbséggel megvonhatják az ezzel megbízott
képviselőtől, és helyette új képviselőt állíthatnak.
3. A felelős műszaki vezető neve, címe, végzettsége (önálló társulásnál)
műszaki vezető: …………………………………
4. Felelős ellenőr: …………………………………….
IV.
MEGSZŰNÉS
1. A tagok megállapodnak abban, hogy az építőközösség megszűnik
a. ha az építkezés befejeződött,
b. ha a cél megvalósulása nem lehetséges,
c. ha a tagok közös elhatározással az építőközösséget megszüntetik,
2. Az építőközösség megszűnése esetén a meglévő (fel nem használt) anyagi hozzájárulást a
tartozások kiegyenlítése után a megszűnéstől számított 30 napon belül a tagok részére a befizetések
arányában vissza kell fizetni.
3. Megszűnés után az út - önkormányzati tulajdonú útként - átkerül az önkormányzat tulajdonába.
4. A Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulás azonban mindaddig nem szűnhet meg, amíg az I.
pontban meghatározott tartozást vissza nem fizeti.
A szerződés mellékletét képezi az ingatlan tulajdonosok által aláírt szándéknyilatkozat és a
megvalósítással érintett, az út- vagy közmű használatában érdekelt valamennyi ingatlan
tulajdonosának névsor, házszám és helyrajzi szám megjelölésével készült listája.
Egyéb, az itt nem szabályozott kérdésekre a Ptk.-nak az építőközösségre vonatkozó szabályai az
irányadók.
Kelt: Gyomaendrőd, 2009.
SZÁNDÉKNYILATKOZAT
Alulírottak nyilatkozunk, hogy a Bánomkerti út útépítő közösség létrehozásáról szóló TÁRSULÁSI
SZERZŐDÉS-t tudomásul vesszük, az abban foglaltakat magunkra nézve kötelező érvényűnek
fogadjuk el.
Egyben nyilatkozunk arról, hogy az építést Önállóan/Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
közreműködésével óhajtjuk megvalósítani.
NÉV

CÍM

HRSZ.

Hegedűs László
Nagy Lajos
Kölesné
Hanyecz
Erzsébet
Fekécs Imréné
Szendrei Lajos
Medveczki Géza
Kiss Mihály
Kállai János
Domokos Benedekné
Miklovicz Attila
Fadgyas Istvánné
Balázs Vince
Pelle Andrásné

Losonczi u. 30.
Bánomkerti u.5.
Bánomkerti u. 2.

3809
3763
3807

Bánomkerti u. 4.
Bánomkerti u. 6.
Bánomkerti u. 7.
Bánomkerti u.8.
Bánomkert u. 10.
Bánomkert u. 11.
Bánomkerti u. 12.
Bánomkerti u. 13.
Bánomkerti u. 16.
Bánomkerti u. 16/1

3806
3804/2
3761
3804/1
3802
3758
3801
3757
3799/3
3799/3
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Hozzájárulás
( Ft )
110.770
110.770
110.770
110.770
110.770
110.770
110.770
110.770
40.000
110.770
110.770
110.770
110.770

Aláírás

Pelyva János
Ifj. Pelle András
Brancha András
Dajkó László

Bánomkerti u. 18.
Bánomkerti Földtul.
Bánomkerti Földtul.
Bánomkerti u. 9.

3781/2

40.000
110.770
40.000

3760/1

Határidő: 2009. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
30. Napirendi pont
Kovács Lajos területértékesítési ajánlata
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, Kovács Lajos a Bánomkerti u 20. sz. alatti
lakos a tulajdonában lévő 1086 hrsz-ú ingatlanát felajánlotta megvételre az önkormányzatnak 802 e Ft
vételár mellett. Ez az ingatlan szomszédos az önkormányzat tulajdonát képező 1084 hrsz-ú
ingatlannal. A terület nagysága 918 m2, beépítetlen terület, tehermentes. Az ajánlat elfogadása esetén
a megvásárlásának forrása a 2008 évben kibocsátott kötvényforrás többlethozadéka lenne.
Hozzászólás hiányában az alpolgármester felkérte a képviselőket döntsenek a határozati javaslatról,
amely szerint elfogadják az ajánlatot az abban leírt feltételek mellett.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Vass Ignác igen,]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
390/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tisztelettel veszi és elfogadja Kovács Lajos ajánlatát
a tulajdonába lévő 1086 hrsz.- ú ingatlan megvásárlására az alábbi feltételek mellett.
1. A vételár: bruttó 802 eFt.
2. Az adásvételi szerződés megkötése a Képviselő – testületi döntés kézhezvételét követő 8
napon belül.
3. A vételár megfizetése: legkésőbb az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg.
4. Birtokbavétel: az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy megkösse az
adásvételi szerződést. A vételár kifizetésének forrása: a 2008 évben kibocsátott kötvényforrás
többlethozadéka.
Határidő: 2009. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
21. Napirendi pont
Az Endrődi három holtág összekötő csatorna vízjogi engedélyhez szükséges területek
megszerzéséhez a kisajátítási eljárás kezdeményezése
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a belvízrendezés I. ütem keretében elkészült az Endrődi három
holtág összekötése. Ahhoz, hogy az üzemeltetési engedélyt megkapja az önkormányzat szükséges,
hogy az összes területrész felett rendelkezzen. Ez azonban 6 ingatlan esetében, többszöri tárgyalás,
egyeztetés ellenére sem valósult meg. Az engedélyeztetési eljárás így nem tud befejeződni, ezáltal a
beruházó Békés Megyei Önkormányzat részéről nem teljesülnek a támogatási szerződés feltételei, így
elveszítheti, illetve vissza kell fizetni a támogatás összegét. Ez azzal a további következménnyel járhat, hogy a
támogatási összeg visszafizetése miatt a beruházásban érintett önkormányzatokat a saját erőn felül újabb a
költségek fogják terhelni. A területrészek megszerzése elsősorban a tulajdonsokkal való megállapodáson kell
alapulnia. Amennyiben a tulajdonosokkal nem sikerül megegyezni, akkor kisajátítási eljárást kell kezdeményezni
az önkormányzatnak, melyet a törvény lehetővé tesz. A területrészek megszerzésére 8 millió Ft rendelkezésre áll
a 2009 évi költségvetésben.
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A határozati javaslat szerint a testület felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási eljárás
kezdeményezésére a táblázatban felsorolt ingatlanok vonatkozásában.
Csányi István alpolgármester az ügy fontosságára tekintettel kérte a képviselőket fogadják el a
határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass
Ignác igen,]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
391/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
„Belvízrendezés I. ütem, Endrődi három holtág összekötés” beruházás létesítményeinek
üzemeltetéséhez szükséges az alábbiakban részletezett ingatlan területrészek megszerzése
érdekében az érintett tulajdonosokkal való egyezség hiánya miatt a 2007. évi CXXIII. tv.,
illetve a végrehajtására kiadott 178/2008.(VII.3.) Kormányrendelet alapján kezdeményezzen
kisajátítási eljárást.

hrsz.
6286
6289/2
6298
6299
6301
6302

Kisajátítandó ingatlan területrészek adatai
A kisajátítandó területrészek
nagysága előzetes felmérés
utca név házszám
szerint
( m2 )
Hídfő
Hídfő
Fő
Fő
Fő
Fő
Összesen:

273
332
221
309
339
192
1666

9
3/1
16
18
22
24

A kisajátítás jogalapja: vízgazdálkodási cél.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a kisajátítási
eljárás során teljes jogkörrel képviselje Gyomaendrőd Város Önkormányzatát, a
nyilatkozatokat megtegye, illetve a szükséges mellékleteket benyújtsa.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
32. Napirendi pont
Mezőőri beszámoló
Csányi István alpolgármester elmondta, a 6 fő mezőőr eleget tett beszámolási kötelezettségének. A
mellékletben olvasható az írásos beszámolójuk. A véleményező bizottságok megtárgyalták és
elfogadásra javasolják a képviselő-testület számára.
Megkérdezte a képviselőket, a jelenlévő mezőőröket van e kiegészíteni valójuk, kérdésük.
Gellai Józsefné képviselő elismeréssel szólt a mezőőrök által elvégzett munkáról, mely sok esetben
embert próbáló. A beszámolók visszafogottak, annak ellenére, hogy helyenként „keményebb” esettel
is szembe kell nézzenek, akár a testi épségüket is veszélyeztetve. Gratulált az elvégzett munkához,
kitartást kívánt a továbbiakra.
Csányi István alpolgármester egyetértett a fentiekkel, a képviselő-testület nevében megköszönte a
munkájukat, melyre egyre nagyobb szükség van a határban.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
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A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass
Ignác igen,]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
392/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület elfogadja a mezőőri beszámolót.
Határidő: azonnal
33. Napirendi pont
Közterület-felügyelői beszámoló
Hangya Lajosné bizottsági elnök megköszönte a közterület-felügyelők munkáját, ami szintén nem
egy könnyű feladata, de az utóbbi időben látszik, hogy ketten vannak a közterületen. Kérése volt
ugyanakkor, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környékét fokozottan ellenőrizzék, hogy oda
háztartási szemetet ne helyezzenek el.
Czibulka György képviselő megerősítette a képviselő asszony kérését, el kellene érni, hogy a
szelektív hulladékgyűjtő edényeket arra használják a lakosok, amire szolgál.
Csányi István alpolgármester egyetértett a fentiekkel a közterület-felügyelők, de elsősorban a
lakosság az, aki sokat tehet azért, hogy a hulladékgyűjtők körül, rend és tisztaság legyen.
További hozzászólás hiányában javasolta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass
Ignác igen,]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
393/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület elfogadja a közterület-felügyelői beszámolót.
Határidő: azonnal
34. Napirendi pont
A helyi környezetszépítési verseny lebonyolítása 2009-ben
Csányi István alpolgármester felkérte Hangya Lajosnét a zsűri elnökét röviden egészítse ki az írásos
beszámolót.
Hangya Lajosné elmondta, az idén negyedik alkalommal került megrendezésre a helyi
környezetszépítési verseny, amelyről elmondható, hogy fejlődő a korábbi évekhez képest, hiszen az
idén már 50 nevező volt. Az idén is hét kategóriába lehetett nevezni.
Ezt követően képekkel illusztrálva mutatta be az egyes kategóriákban győztes kerteket, közterületeket.
Az előirányzott 400 e Ft-ból 334 e Ft-ot fordított a zsűri a verseny díjaira, élőnövényekkel, tárgyi
ajándékokkal és vásárlási utalványokkal jutalmazták a díjazottakat.
Véleménye szerint a képek is szemléltették azt, hogy valamennyi helyezett megérdemelte a jutalmat,
ezt a versenyt jövőre is folytatni kell.
Csányi István alpolgármester megköszönte a bemutatót, majd hozzászólás hiányában javasolta a
képviselőknek a tájékoztató elfogadását.
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A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Vass Ignác igen,]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
394/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a „Tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért”
c. környezetszépítési verseny 2009. évi lebonyolításáról készült tájékoztatót.
Határidő: azonnal
35. Napirendi pont
Gyomaendrőd, Belvízrendezés V. üteméről tájékoztató
Csányi István alpolgármester felkérte Liszkainé Nagy Máriát a városüzemeltetési osztály vezetőjét,
néhány szót szóljon a beruházásról a folyamatban lévő munkák állásáról.
/ Gellai Józsefné képviselő elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 13 fő. /
Liszkainé Nagy Mária elmondta, a beruházás kivitelezője a Békés Drén Kft, a munkákat májusban
kezdték el. A csatorna szakaszok kiépítése megfelelő ütemben zajlik, viszont a holtág kotrásánál
jelentkeznek problémák. Műszaki probléma jelentkezett az egyik kotrógépnél, ami miatt sokat állt a
gép. A fővállalkozó új kotrógépet hozott, melynek beüzemelése folyamatban van, várhatóan napokon
belül folytatódik a kotrás. A vállalkozó ígérete szerint a beruházás ennek ellenére időben el fog
készülni.
Csányi István alpolgármester megköszönte a tájékoztatót, majd hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket annak elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 13 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, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen,]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
395/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Belvízrendezés V. üteméről szóló
tájékoztatót.
Határidő: azonnal
36. Napirendi pont
Tájékoztató a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében
szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2009. évi XLVIII. törvény rendelkezéseiről
Csányi István alpolgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt röviden ismertesse a napirendi pont
lényegét.
/ Gellai Józsefné képviselő visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 14 fő. /
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a véleményező bizottságok az előterjesztés megtárgyalása során
javaslatként fogalmazták meg, hogy ezzel a problémával a képviselő-testületnek szükséges tovább
foglalkozni, és további számításokat végezni ahhoz, hogy érdemben tudjanak dönteni. Egy nagyon
kedvező állami hitelfelvétellel megnyílik a szociális bérlakás lehetőség, illetve az önkormányzat
elővásárlási joga a lakóingatlanok kényszerértékesítése során. Mindez azonban további gondokat vet
fel, hiszen a hitelt vissza kell fizetni az önkormányzatnak, ugyanakkor kérdéses, hogy a bérleti díj
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biztosítja e a felveendő hitelnek a megtérítését. A feltétel amellett, hogy kedvező, nagyon sok
kockázattal jár, ezért is lenne szükséges a határozati javaslatban foglalt vizsgálatokat lefolytatni.
Kérte a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.
Csányi István alpolgármester egyetértve a javaslattal, kérdés, észrevétel hiányában felkérte a
képviselőket hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület egyhangú 14 igen szavazattal a javaslatot támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen,]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
396/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a
végezzen további vizsgálatot
 egyrészt a lakásingatlanok kényszerintézkedésével kapcsolatos önkormányzat elővásárlási
jog gyakorlásának szükségességéről,
 másrészt tekintse át a bérlakásépítés költségeit, a bérleti díj mértékét a kedvezményes
hiteltörlesztő részletének szembeállításával,
A vizsgálatok elvégzése után tegyen javaslatot a további intézkedésekről a Képviselő-testület
decemberi ülésén.
Határidő: 2009. december 17.
Felelős: Várfi András polgármester
37. Napirendi pont
Tájékoztató nyári szociális gyermekétkeztetésről
Csányi István alpolgármester felkérte Hangya Lajosné bizottság elnököt a napirendi pont
ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a beszámoló arról szól, hogy nyáron 54 napon keresztül
203 fő gyermeknek biztosították az egyszeri meleg étkezést, melyre az önkormányzat megigényelte a
központi támogatást. Az ebéd a gondozási központ konyháján készült és az étel kiosztási helyre való
szállítását is ők végezték el.
A bizottság nevében javasolta a beszámoló elfogadását.
Kérdés, észrevétel nem volt, a képviselő-testület egyhangú 14 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen,]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
397/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2009. évi nyári
szociális gyermekétkeztetés lebonyolításáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
38. Napirendi pont
Tájékoztató a mammográfiai szűrés lebonyolításáról
Csányi István alpolgármester felkérte Keresztesné Jáksó Évát a Humánpolitikai osztály vezetőjét
röviden egészítse ki a tájékoztatóban leírtakat.
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Keresztesné Jáksó Éva elmondta, lezajlott az emlőszűréses pályázat. Megítélése szerint a hivatal
mindent meg tett azért, hogy a hölgyeket kiértesítsék, és felhívják a figyelmüket, hogy a saját
érdekükben menjenek el erre a szűrésre. Először írásban keresték fel a hölgyeket, viszont így nagyon
csekély számú volt az, aki részt vett a szűrésen. Majd ezt követően személyesen keresték fel a
hölgyeket, így sokkal többüket tudták rávenni arra, hogy menjen el a szűrésre és ehhez vegye igénybe
az önkormányzat által biztosított szállítási szolgáltatást. A szűrésen megjelentek száma így összesen
359 fő volt. Véleménye szerint a pályázat lebonyolítása már akkor megérte, ha egyetlen egy hölgynél
is időben észrevették a betegséget, és ezzel megmentették az életét.
Dr. Torma Éva igazgató főorvos kiegészítésként elmondta, a pályázat lebonyolítása nem az
egészségügyi intézmény hatásköre volt, de amennyire lehetett igyekeztek segíteni a hivatal
munkatársainak. Jelen hozzászólásával, mint nőként kívánt szólni a nő társaihoz. A szűrésre elmenni
nagyon nagy rákészülést igényel, hiszen sokan úgy gondoljuk, amíg nem vizsgálnak, addig nem
vagyok beteg. Az emlőrák egyébként is olyan ijesztő mindannyiunk számára, hogy annak hallatán
rögtön a legrosszabbra gondolunk. Nyilván sokan ismerünk olyan embert, aki a korai felismerés révén
átesett már ilyen műtéten és egészségesnek tarthatja magát orvosilag is. Az országos átlagot tekintve a
mi részvételi arányunk nem rossz, de sajnos az egyéb szűréseken való részvétel összességében nagyon
alacsony még akkor is, ha ingyenes és szervezetten történik.
Kérte a város lakosságát nemre való tekintet nélkül, hogy szánjanak időt az egészségükre, menjenek el
a szűrésekre, mert a korai felismerés nagyon sokszor a gyógyulást jelenti. A képviselő-testület minden
tagja nagy szerepet tulajdonít a megelőzésnek, szűrésnek a lehetőségeihez mérten támogatja ezeket a
programokat, így a városunk élen járó lehet azáltal, hogy egyre magasabb lesz a részvételi arány.
Csányi István alpolgármester megköszönte a hozzászólásokat, majd kérdés, észrevétel hiányában
felkérte a képviselőket a tájékoztató elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba igen, Jakus
Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass
Ignác igen,]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
398/2009. (X. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Egészségügyi
Minisztérium kistelepülésen lakók komplex népegészségügyi szűrésének elősegítésére című
pályázat lebonyolításáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
További írásos napirendi pont nem volt, bejelentés a jelenlévők részéről nem hangzott el, Csányi
István alpolgármester megköszönte a jelenlétet és az ülést bezárta.

K. m. f.

Várfi András
polgármester

Csányi István
alpolgármester

Putnoki László
hitelesítő

Dr. Csorba Csaba
jegyző
Vass Ignác
hitelesítő
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