Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
28/2009.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. október 29-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

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

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésén megjelent képviselőket, a Jegyző
urat, Aljegyző urat a meghívottakat, valamennyi megjelentet, és a helyi Tv-n keresztül a város
lakosságát. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 17 fős testületből jelen volt 14 fő. Gellai
Józsefné képviselő nem jelezte távollétének okát, Jakus Imre képviselő jelezte, hogy nem vesz részt az
ülésen, míg Putnoki László képviselő késve fog érkezni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Dr. Kovács Béla és Izsó Csaba képviselőket.
Az ülés napirendjét a kiküldött meghívótól eltérően az alábbiak szerint javasolta meghatározni: A
meghívó szerinti sorrend 1-20-ig ugyan az, soron kívül az ülés elején került kiosztásra a CÉDE
pályázat költségvetésének módosítása, melyet 21. napirendként javasolt megtárgyalni. Ugyan így
soron kívüli előterjesztés a Békés megyét érintő vasúti mellékvonalak tervbe vett megszüntetése,
melyet 32. napirendként javasolt. Ennek megfelelően a zárt ülésen 33. illetve 34. napirendként kerül
megtárgyalásra az Első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatás, illetve a
"Gyomaendrőd Város Idősekéért" Elismerő Oklevél adományozása tárgyú előterjesztések.
Megkérdezte a képviselő-testület tagjait egyetértenek a napirendre tett javaslattal, esetleg van e eltérő
javaslatuk.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
401/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1.
Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi döntések végrehajtásáról
2.
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

KT rendelet módosítása
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről
szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet módosítása
Autóbusz jegy-árváltozás miatti rendeletmódosítás, önkormányzati támogatás mértékének
változása
A mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII.7.) KT
rendelet módosítása
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának három-negyedéves pénzügyi beszámolója
CSODA-VÁR Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány kérelme bölcsődei feladat-ellátási
megállapodás
meghosszabbítása, önkormányzati támogatás mértékének növelése valamint vízhez szoktatás
támogatásának ügyében
Csemetekert Nonprofit Kft. bérleti díj elengedésének kérelme
A kibocsátott kötvény kamatkockázatának mérséklése
Gyomaendrőd Város Közoktatási Intézményrendszerének működési minőségirányítási
programja alapján készült éves beszámoló, esélyegyenlőségi tervből adódó feladatok
áttekintése
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala és hozzá kapcsolódó önállóan működő
költségvetési szervek közötti megállapodások
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2010. évi ellenőrzési terve
Gyomaendrőd Város Önkormányzati intézményeinek energetikai korszerűsítése (Szemünk
fénye program)
Varga Lajos Sportcsarnok felújítás
Pályázati kiírás az Idegenforgalmi Alap felhasználására
Víziközmű vagyon egyeztetése
Belterületi utak építése, felújítása tárgyú DAOP – 2009.3.1.1./B pályázat
Mezőgazdasági utak felújítása
CÉDE pályázat költségvetésének módosítása
Közösségi közlekedés - DAOP pályázat
Közvilágítási hálózat bővítés
Kulturális és gasztronómiai fesztiválok támogatása
Eszközbeszerzés közcélú foglalkoztatás fejlesztése pályázat
Gyomaendrődi Ipari Park helyzetéről beszámoló
Gyomaszolg Ipari Park Kft. beszámolója a temető, holtág és belterületi utak kezeléséről
Tájékoztató a településrendezési terv tervezési munkákról
Tájékoztatás az Endrődi Közösségi Ház TÁMOP-3.2.3./01"Építő közösségek" pályázati
projektjéről
Putnoki László képviselő interpellációja helyi vállalkozások védelme érdekében
Gellért János és Gellértné Vaszkó Tímea területvásárlási kérelme
Városi Egészségügyi Intézmény egységes szabadságolása
Békés megyét érintő vasúti mellékvonalak tervbe vett megszüntetése

Határidő: azonnal
Ezt követően tájékoztatta a megjelenteket, arról, hogy az önkormányzat által elnyert ÁROP pályázati
projekt egyik eleme az informatikai korszerűsítés, melynek része az un. EDTR (elektronikus döntés
támogató rendszer), amely segíti a testületi ülés előkészítését, a napirendi pontok összeállítását,
előterjesztések elkészítését. Az új program jelen ülésre került először alkalmazásra, mint látható az
előterjesztések tartalmilag, formailag eltérnek az előzőektől, bővebb információt tartalmaznak. A
döntési javaslatok az előtte lévő számítógépen megjelennek. Ennek a programnak a része még, hogy a
korábbi eredmény kijelző panel is lecserélésre került egy új LCD kijelzőre, melyen több információ
jelenik meg, - szavazási eredmények, hozzászólók, továbbá az egyes előterjesztésekhez kapcsoló
képek, video anyagok.
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Ugyanakkor az okmányirodában is történt informatikai korszerűsítés, ügyfélhívó került beszerelésre,
mely szintén segíti az ottani ügyintézők munkáját. Az ehhez való hozzáférés a város honlapján is
megtalálható, mentesítve ez által az ügyfeleket a hosszú várakozási időtől.
Kérte, hogy mindenki barátkozzon ezzel a rendszerrel és élvezze annak előnyeit.
Ezt követően különböző oklevelek és emléklap átadására került sor.
Megyeri László narrátor: Elsőként pedagógus elismerés átadására kerül sor.
Dr. Lévai Mihályné, a Szegedi Keméndy Nándorné Tanítóképző Intézetben szerezte meg tanítói
diplomáját. Egész életét a tanításnak, oktatásnak szentelte. Munkája során megismerte a tanyai és
falusi tanítás szépségeit - nehézségeit, majd az oktatás irányítása és szervezése területén is segítette az
oktatás ügyének fejlődését.
Vallomása szerint: „Imádtam tanítani, tanítványaimat a sajátjaimnak éreztem, sikerüket az enyémnek
is éreztem. Mindmáig figyelemmel kísérem életútjukat.”
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara 2009. szeptember 10.-én
ARANYOKLEVELET adományozott elismerésül, Dr. Lévai Mihályné okleveles tanítónőnek, aki a
Szegedi Keméndy Nándorné Tanítóképző Intézetben 1957. augusztus 31. napján ÖTVEN éve szerzett
oklevele alapján közmegbecsülésre méltóan teljesítette hivatását.
Dr. Lévai Mihályné részére az Aranyoklevelet és a virágcsokrot Várfi András polgármester és Dr.
Csorba Csaba jegyző nyújtja át.
Megyeri László narrátor: Ezt követően munkaviszonyban eltöltött idő utáni elismerésekre kerül sor.
A Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján 25 éves munkaviszonya után jubileumi
elismerésben részesül Tóthné Gál Julianna pénzügyi osztályvezető helyettes.
A Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján 25 éves munkaviszonya után jubileumi
elismerésben részesül Megyeri László aljegyző.
Az okleveleket és a virágcsokrot átnyújtotta Várfi András polgármester és Dr. Csorba Csaba jegyző.
Várfi András polgármester beszámolt az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb
eseményeiről.
Október 2-án részt vett a Szent Gellért Napon a Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában, mely
rendezvény erősíti az iskola közösségét.
Október 3-én a Majorett csoport ünnepelte a 15 éves születésnapját, a Katona József Művelődési
Házban. Sajnálatos módon más elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni, de információi szerint nagy
létszámú közönség volt.
Ugyan ezen a napon egy Sinka Emlék délután volt a Közösségi Házban, melyen sajnálatos módon
nagyon csekély volt az érdeklődés.
Október 8-án rendkívüli képviselő-testületi ülés volt, melyen a testület döntött arról, hogy az
önkormányzat 50.400 e Ft értékben -3600 db - részvényt vásárol a Békés Megyei Vízművek Zrt-ben.
Az összesen megvásárolt részvény 1.5 milliárd Ft volt, melyből 1 milliárd Ft-ért a Békés Megyei
Közgyűlés vásárolt.
Október 14-én egy jól sikerült óvodai sportnapon vett részt. Fontosnak tartja, hogy a gyermekek minél
korábban elkezdjék a sportot, hiszen ez az egészséges életmód egyik eleme. Ugyan ezen a napon a
városszépítő versenyen helyezést elért intézményeknek, utcaközösségeknek vitte el a díjakat.
Példaként említette az Őszikék Idősek Otthonát, gyomai Zöld Cukrászda, VI. ker. utcaközössége….
Október 17-én az 1962-ben bevonult Békés megyei határőrök találkozóján vett részt, mely második
alkalommal került megrendezésre. Példaértékű, hogy az akkor született katonabarátságokat a mai
napig ápolják ezek az emberek. Szintén ezen a napon délután a Kertbarát Körnél volt vacsora, illetve
este a Kis Bálint Alapítvány tartotta az alapítványi bálját a Körös Étteremben, mely utóbbi
rendezvényen vett részt. Információi szerint öt éve nem volt ilyen jó hangulatú, nagy létszámú
alapítványi bál.
Október 18-án Békésszentandráson volt egy galambkiállításon, melynek azért van jelentősége, mert
Gyomaendrődön a galambász sport igen magas színvonalú, sok neves tenyésztő van.
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Példaként említette Knapcsek Lajost, aki strasszer galambokkal foglalkozik. Az ezt a fajtát tenyésztők
jövőre itt Gyomaendrődön szeretnének egy kiállítást rendezni.
Október 22-én ünnepi Megyegyűlés volt Békésen, ahol „Békés Megyéért” Kitüntető Díjakat adott át
Domokos László a megyegyűlés elnöke. Elismerésben részesült Erdélyi István a Gallicoop Zrt. elnökvezérigazgatója, Dr. Kunkovács László pedagógus, fotóriporter, a vizuális antropológia első elismert
magyarországi kutatója, Mihály Gábor szobrászművész, valamint a Békés Megyei Gasztronómiai
Team a tavalyi Erfurtban megrendezett szakácsolimpián elért kiemelkedő eredményeiért. Számunkra
ez azért örömteli, mivel Dr. Kunkovács László Endrőd szülötte, Gyomaendrőd Város Díszpolgára,
ugyanakkor a 7 fős gasztronómia team-ból három fő gyomaendrődi: Tímár András, Tímár Albin és
Tímár Attila. Büszkék lehetünk rájuk.
Október 23-án Gyomaendrőd méltó módon, méltósággal emlékezett meg az 1956-os forradalom
eseményeiről és áldozatairól. Ünnepi beszédet mondott Dr. Deutsch Tamás Európa Parlamenti
képviselő. Az ünnepi képviselő-testületi ülésen Díszpolgári cím és Gyomaendrődért Emlékplakett
kitüntetések kerültek átadásra a képviselő-testület döntése alapján. A Díszpolgári címet Szilágyi István
színművész részére ítélték oda, aki méltó ennek a címnek a viselésére. Ugyan így méltó helyre
kerültek a megítélt emlékplakettek, akik kapták: Vasas György, Vaszkó András és az Endrőd és
Vidéke Takarékszövetkezet.
Október 24-én Öregszőlőben egy keresztavatásra került sor, illetve emléktáblát helyeztek el a két
öregszőlői iskola falán.
Ugyan ezen a napon volt a kolbászfesztivál, melyre a szlovákiai testvérvárosunk Trutky delegációja
került meghívásra. Ők aktívan részt vettek a fesztiválon, gyúrtak, illetve a hivatal részéről egy
fiatalokból álló csapat vett részt a versenyen. A Schönecki testvérvárosunkból érkezett delegáció
vendégként vett részt.
Szintén ezen a napon 17 órakor kezdődött az orgonaszentelő a Református Templomba, mely új
orgona megvásárlásához az önkormányzat is nyújtott anyagi támogatást. Bízott abban, hogy az
elkövetkező években több programot is szervezhetnek majd erre a lehetőségre.
Este a Selyem úti óvoda tartotta az évzáró vacsoráját a Boolyng Étteremben.
Október 25-én az Endrődi Barátság Klub összejövetelén vett részt.
Szólt még arról, hogy elkészült és átadásra került a Térségi Szociális Gondozási Központ felújított és
kapacitásában duplájára növelt konyhája. Az új konyhában 1200 főre tudnak főzni naponta, nem csak
mennyiségi, minőségi, hanem változatos igényeknek is meg tudnak felelni.
A pályázatokkal kapcsolatban elmondta, az Ipari Parkban inkubátorház építésére 132 millió Ft
támogatást nyert a város. A szükséges saját erőt a kötvényből biztosítja az önkormányzat. Ezzel a
támogatással lehetőség lesz 1900 m2-es ipar csarnok felépítésére, melyben több vállalkozás is helyet
kaphat.
Fontos továbbá, hogy a kerékpárút építésére benyújtott pályázaton is nyert a város. A nyert összeg 142
millió Ft, melyből a Bajcsy úttól Mezőberény irányába a helységjelző tábláig, illetve a Bajcsy úttól a
Református templomig épülhet meg a kerékpárút.
Jelenleg folyamatban lévő beruházás a városban a Közösségi Ház külső felújítása, szép színben,
formában jelenik meg az épület. Fontos ez azért is, mert a jövő évben ünneplik a Népház építésének
80. évfordulóját. Jó lenne, ha addigra az udvari részt is felújítani, rendbe tenni.
Ugyancsak készül a fogyatékkal élők épülete is, sok helyi építőipari szakember dolgozik az épületen.
/ Gellai Józsefné képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 15 fő. /
Szólt még arról, hogy lassan, de készül a Hősök úti parkoló. Jó lenne, ha az amúgy helyi vállalkozó
kivitelező meggyorsítaná a munkát.
A belvíz V, ütem első szakasza a csatornaárok kiépítés rendben megtörtént, míg a Hantoskerti holtág
iszapkotrása lemaradt. Folyamatosan egyeztetnek a kivitelezővel, jelenleg három csövön is szívják az
iszapot.
A közelgő Mindenszentek és Halottak napja alkalmából többen keresik fel a temetőkben a
hozzátartozóik sírhelyét.
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Elmondható, hogy a helyi temetők rendben vannak, viszont sajnálatos és szégyenletes dolog, hogy
vannak, akik kegyeletsértést követnek el, lelopják a virágokat a sírokról. A helyi rendőrőrs és a
közterület-felügyelők is folyamatosan ellenőrzik a temetőket.
Korábbi képviselői érdeklődésre válaszolva elmondta, hogy a Békés megyei Vízművek Zrt. helyi
üzemmérnöksége ígéretet tett arra, hogy a Vásártéri ltp-n lévő aknafedőket még az idén szintbe emeli.
1. Napirendi pont
Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi döntések végrehajtásáról
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtására
adott jelentéssel kapcsolatban hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület a jelentést egyhangú, 15 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, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
402/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 199/2009.(V.13.), 200/2009.(V.13.),
327/2009.(VIII.27.), 366/2009.(X.1.) Gye. Kt. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést
elfogadja.
Határidő: azonnal
A továbbiakban tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a szabadságolási ütemtervben esedékes
szabadságát munkaköri elfoglaltsága miatt nem tudta kivenni.
Felkérte a képviselőket döntsenek a szabadságának alakulásáról adott tájékoztatójáról. Személyes
érintettség miatt kérte a döntéshozatalból történő kizárását. Felhívta a figyelmet, hogy a kizárásához
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, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
403/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András polgármestert kizárja a szabadságának
alakulásáról adott tájékoztatás döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület a tájékoztatót 14 igen szavazattal – Polgármester nem vett részt a szavazásban –
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi
István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen,]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
404/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja Várfi András polgármester szabadságának
alakulásáról adott tájékoztatóját, amely szerint a szabadságolási ütemtervben esedékes
szabadságát munkaköri elfoglaltsága miatt nem tudta letölteni.
Határidő: azonnal
/Putnoki László képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 16 fő. /
2. Napirendi pont
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT
rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsnét az Ügyrendi bizottság elnökét ismertesse a
rendelet módosítás lényegét.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a rendelet módosítását részben jogszabályi, részben pedig
a testület működésének metodikájában bekövetkezett változások indokolják. A közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény felhatalmazást ad önkormányzati hatósági
ügyekben arra, hogy az önkormányzat az önkormányzati hatósági ügyekben a törvényben foglaltaktól
eltérően szabályozza a kérelmező ügyfél elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó jogát. A mostani
SzMSz módosításban javasoljuk az eddig fenntartott tiltás és korlátozás feloldását az önkormányzati
hatósági ügyekben is.
Az SzMSz módosítását érintő másik kérdés a Bizottság Elnöki Munkacsoport jogállását változtatja
meg, amely szerint ez a 'szuper bizottság' a jövőben nem véleményezne minden 'napi' kérdést, azaz
nem kerülne összehívásra havi rendszerességgel, csak a valóban fajsúlyos, nagy horderejű, vagy
politikai konszenzust is igénylő kérdésekben működne a jövőben a jelenleg érvényes működési
szabályokkal.
A bizottság a rendeletmódosítást megtárgyalta, és javasolja a képviselő-testületnek annak előterjesztés
szerinti megalkotását.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta: [Babos László tartózkodás, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2009. (X. 30.) Gye. Kt. rendeletét
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a
továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet (továbbiakban:
SZMSZ) módosításáról az alábbiakat rendeli.
1. § Az SZMSZ 29/A. § (1) bekezdése hatályát veszti.
2. § Az SZMSZ 11/A. § helyébe a következő rendelkezés lép.
"11/A. § (1) Az önkormányzat stratégiailag fontos vagy politikai konszenzust igénylő kérdéseiben,
továbbá az ipari park befektetői ajánlatok értékelésében a polgármester tevékenységét
munkacsoportok segítik
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(2) Az önkormányzat stratégiailag fontos vagy politikai konszenzust igénylő kérdéseiben előzetesen
állást foglalhat és döntésjavaslatot dolgozhat ki a polgármesterből, alpolgármester(ek)ből, bizottsági
elnökökből és jegyzőből álló munkacsoport (a továbbiakban: Bizottság Elnöki Munkacsoport).
(3) A Bizottság Elnöki Munkacsoportnak a mindenkori polgármester, alpolgármester(ek), állandó
bizottságok elnökei és a jegyző a tagja.
(4) Az ipari parkban befektetni szándékozó vállalkozói ajánlatok előzetes értékelését három főből álló
Ipari Park Munkacsoport látja el. Az Ipari Park Munkacsoport a polgármesterből és az általa felkért
személyekből áll.
(5) A Bizottság Elnöki Munkacsoportot, valamint az Ipari Park Munkacsoportot szükség szerint a
polgármester hívja össze és vezeti az ülését. Az ülés összehívására, vezetésére és dokumentálására
egyébként a Képviselő-testületi ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni."
Záró rendelkezések
4. § E rendelet 2009. november 1-én léphatályba.
Gyomaendrőd, 2009. október
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2009. október hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. október 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
3. Napirendi pont
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása
Várfi András polgármester Hangya Lajosnét a Humánpolitikai bizottság elnökét kérte fel a rendelet
módosítás ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottság elnök elmondta, a DARÁH célvizsgálatot végzett a Békés Megyei
települési önkormányzatok szociális és állattartással kapcsolatos rendeleteinek jogszerűségével
kapcsolatban, és a helyi rendeletek felülvizsgálatát javasolja a települési önkormányzatok számára. A
hivatal a rendeletek felülvizsgálatát elvégezte, és javasolja a képviselő-testület számára, hogy a
jelenleg hatályos rendeletet egészítse ki a hontalanok személyi körével. Ugyanakkor a méltányossági
ápolási díjra vonatkozó rendelkezést hatályon kívül helyezni, tekintettel arra, hogy ezt az ellátást
szeptember 1-től nem biztosítja az önkormányzat. Az átmeneti segélyt megállapító rendelkezések
között is vannak olyanok, melyek ellentétesek a vonatkozó törvény rendelkezéseivel. A javasolt
módosítás szerint átmeneti segélyben részesíthető az a kérelmező (aki önmaga illetve családja
átmeneti létfenntartásáról alkalmanként jelentkező többletkiadás miatt nem tud gondoskodni), akinek
családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 42.750.-Ft-ot, egyedül élő személy
esetében 65.550.Ft-ot és nem rendelkezik vagyonnal. Elismert többletkiadások: legalább 5 napot elérő
kórházi kezelés, valamint közeli hozzátartozó halála esetén viselt temetési kiadások. További javasolt
módosítás, hogy az ügyben eljáró ügyintéző helyett a Polgármesteri Hivatalt kell megnevezni, illetve a
temetési segélyre vonatkozó szabályozásból ki kell venni a halotti anyakönyvi kivonat csatolását,
mivel azt sem a törvény sem pedig a végrehajtási rendelet nem írja elő.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a rendelet tervezet szerinti megalkotását.
Várfi András polgármester megköszönte az ismertetést, majd hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket a rendelet megalkotására. A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet
megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
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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, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2009. (XI. 2.) Gye. Kt. rendeletét
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján az egyes pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt.
rendelet (továbbiakban R.) alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. felvezető szövegének helyébe a következő szöveg lép:
„Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetbeni szociális
ellátásokról az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:”
2. § A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„E rendelet hatálya a 6. §-ban meghatározott ellátások tekintetében kiterjed Gyomaendrőd Város
Közigazgatási területén állandó bejelentett lakhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint
bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező és menekültként elismert személyekre, hontalanokra
illetve az 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott
állampolgárokra.”
3. § A R. 12. §-a hatályát veszti.
4. § A R. 14 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) Átmeneti segélyben részesíthető az a személy, aki önmaga illetve családja átmeneti
létfenntartásáról alkalmanként jelentkező többletkiadás miatt más módon nem tud gondoskodni.
(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában elismert többletkiadások:
- legalább 5 napot elérő vagy meghaladó kórházi gyógykezelés,
- közeli hozzátartozó halála esetén viselt temetési kiadások.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján átmeneti segélyben részesíthető az a kérelmező, akinek
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő személy esetén annak 230%-át, és nem rendelkezik az
Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal.
(4) A (3) bekezdésben foglalt esetekben az igényt az eset bekövetkeztét követő harminc napon belül
lehet érvényesíteni. A fenti határnap elmulasztása jogvesztő.
(5) Az átmeneti segély egyszeri összegét a rászorultsághoz igazodóan maximum 10.000,- Ft-ig terjedő
összegben lehet megállapítani.”
5. § A R. 16. § (3) bekezdése hatályát veszti.
6. § A R. 17. § (3) bekezdése hatályát veszti.
7. § A R. 18. § (3) bekezdése hatályát veszti.
8. § A R. 19. § (1) – (2) bekezdése hatályát veszti.
9. § A R. 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják - a segély
bizonyítási eljárás nélkül az igénylő nyilatkozatai alapján kiutalható. Ilyen esetben a Polgármesteri
Hivatal a határozathozatalt követő nyolc napon belül helyszíni ellenőrzéssel győződik meg a
nyilatkozatok valódiságáról.”
10. § A R. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az átmeneti segély természetben nyújtott támogatásként is adható, kiadható részben vagy egészben
vásárlási vagy gyógyszer utalvány formájában is, illetve az igénylő költségeinek közvetlen
átvállalásával, az intézményi térítési díj megfizetésével történhet.”
11. § A R. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A temetési segély iránti kérelmet az eltemettetést követő naptól számított harminc napon belül kell
előterjeszteni a Polgármesteri Hivatalnál, csatolva a temettető nevére szóló számlákat. A fenti határnap
elmulasztása jogvesztő.
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Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a
39/2009. (VIII. 28.) Gye. Kt. rendelet 2. §-a és 3. § (1) bekezdése.
Gyomaendrőd, 2009. október
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2009. november hó 2. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. november 2.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
4. Napirendi pont
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Hangya Lajosné bizottság elnököt a napirendi pont ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottság elnök elmondta, a javasolt módosítás szerint a jelenleg hatályos rendelet
kiegészülne a hontalanok személyi körével. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításra
vonatkozó szabályozást illetően a támogatás jövedelmi feltételen nem változtatnának, az elismert
többletkiadások közül a felnőtt átmeneti segélyezéshez hasonlóan kivették a betegséget, de 5 napot
elérő kórházi kezelést elismerték többletkiadásnak, valamint a betegség helyett a gyermekek esetében
is bevezették a felnőtt átmeneti segély gyógyszertámogatásra adható formáját. A rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás összegét gyermekenként a rászorultsághoz igazodóan 1.000.-Forinttól
10.000.-Forintig terjedő összegben lehet megállapítani úgy, hogy egy gyermekre az egész évben
kifizetett összeg nem haladhatja meg a 30.000,- Forintot. A támogatás iránti kérelmet a többletkiadást
jelentő esemény bekövetkeztét követő 30 napon belül lehet benyújtani, a határidő elmulasztása
jogvesztő. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetben nyújtott támogatásként is adható,
formája vásárlási és gyógyszer utalvány.
A bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek annak megalkotását.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2009. (XI. 2.) Gye. Kt. rendeletét
a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján a
gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról
szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
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1.§ A R. felvezető szövegének helyébe a következő szöveg lép:
„Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet
alkotja.”
2. § A R. 2. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: „hontalanokra ”
3. § (1)A R. 6. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „a családban nevelkedő
gyermek 5 napot elérő kórházi kezelése miatti költség”
(2) A R. 6. § (4) – (5) bekezdése hatályát veszti.
4. § A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegét gyermekenként a rászorultsághoz igazodóan
1.000.-Forinttól 10.000.-Forintig terjedő összegben lehet megállapítani úgy, hogy egy gyermekre az
egész évben kifizetett összeg nem haladhatja meg a 30.000,- Forintot.”
5. § (1) A R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a 6. § (3) bekezdés a) pontjában
meghatározott esetben a polgármesteri hivatal által közzétett időszakban, a b)-e) pontok esetében
pedig a többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztét követő 30 napon belül lehet benyújtani. A
határidők elmulasztása jogvesztő.”
(2) A R. 8. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) a 6. § (3) bekezdés b) - e) pontjai esetében a többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztéről szóló
igazolást.”
6. § A R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetben nyújtott támogatásként is adható, formája
vásárlási és gyógyszer utalvány. A magas gyógyszerköltség enyhítésére igényelhető rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás megállapítására valamint az utalvány felhasználására és kezelésére a
3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet 15., 23., 24. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.”
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a
37/2009. (VIII. 28.) Gye. Kt. rendelet 2. és 3. §-a.
Gyomaendrőd, 2009. október
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2009. november hó 2. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. november 2.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
5. Napirendi pont
Autóbusz jegyár változás miatti rendeletmódosítás, önkormányzati támogatás mértékének
változása
Várfi András polgármester felkérte Vass Ignácot a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnökét a
napirendi pont ismertetésére.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, a helyi járatú autóbusz közlekedés üzemeltetését végző
Mobilbusz Közlekedési Kft.-t a jogszabály adta lehetőségeken belül javaslatot tett a menetjegyek és a
bérletek árának 2010. január 1-től esedékes évi változására, valamint kérte a 2010. évi autóbusz
közlekedésre önkormányzati támogatás mértékének emelését. A jegyárakat az infláció mértékével –
4.2 %- al javasolja megemelni. Ennek megfelelően az menetdíjak az alábbiak szerint változnának:
teljes árú havi bérlet 2300 Ft-ról 2400 Ft-ra, kedvezményes havi bérlet 430 Ft-ról 450 Ft-ra és a
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vonaljegy ára nem változna, marad 100 Ft. Az önkormányzati támogatás mértékét az üzemeltető a
2009. évi 1. 056. 000,- Ft/hó ról 1. 100. 000,- Ft /hó -ra kérte megemelni 2010. évre. A tényleges
támogatás mértéke a 2010 évi költségvetési rendeletben kerül majd meghatározásra.
A bizottság nevében javasolta a kérelem támogatását, a rendelet előterjesztés szerinti módosítását.
Várfi András polgármester, kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a rendelet
megalkotására.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2009. (XI. 2.) Gye. Kt. rendeletét
a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III. 29.) KT
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII tv. 7. §ban kapott felhatalmazás alapján a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól
szóló többször módosított 4/1991. (III.29.) KT sz. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. sz. mellékletének
módosításáról az alábbiakban rendelkezik:
1. § A „R.” 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
Záró rendelkezés
2. § E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg az 50//2008. (XII.3.) Gye. Kt.
rendelet hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2009. október
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2009. november hó 2. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. november 2.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. sz. melléklet a 47/2009..(XI.2.) Gye. Kt. rendelethez
A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállításért járó menetdíj
- teljes árú havi bérlet
2.400 Ft
- kedvezményes havi bérlet 450 Ft
- vonaljegy
100 Ft
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.
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6. Napirendi pont
A mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII.7.) KT rendelet
módosítása
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csabát a Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság elnökét ismertesse a rendelet módosítás lényegét.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a közterület felügyeletről szóló törvény módosításával
megnövelték a közterület-felügyelők intézkedési jogkörét, szabályozási kötelezettséget róva ezzel az
önkormányzatokra az alábbi kérdésekben:
- meg kell határozni, hogy a közterület-felügyelő mely illetékességi területen látja el feladatát,
- meg kell határozni, hogy a közterület felügyelő hogyan működik együtt a rendőrséggel,
katasztrófavédelemmel, a vám-és pénzügyőrséggel, a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal, az egyéb
ellenőrző állami és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervekkel, így különösen a polgárőrség
helyi szervezetével, valamint a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezettel,
- a felügyelő vagyonvédelmi feladatainak ellátása során az önkormányzat tulajdonában vagy
használatában lévő vagyont (épületet, építményt, járművet vagy más dolgot) véd, őriz, illetve
közbiztonsági szempontból ellenőriz.
Várfi András polgármester, kérdés, észrevétel hiányában, javasolta a módosítás elfogadását.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal megalkotta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka
György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2009. (XI. 2.) Gye. Kt. rendelete
a mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII. 7.) KT rendelet
módosításáról és kiegészítéséről
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról
szóló 21/1998. (VIII. 7.) KT rendelet módosításáról és kiegészítéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Rendelet címe és preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép:
„Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 1997. évi CLIX tv. 19. §-ban kapott felhatalmazás
alapján figyelemmel a 29/1998. (IV. 30.) FM rendeletben valamint a 30/1998. (IV. 30.) FM-PM
együttes rendeletben foglaltakra valamint tekintettel a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII.
Törvény rendelkezéseire és az azt módosító 2009. évi LXXXIV. Törvényben kapott felhatalmazásra, az
önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzésével kapcsolatos feladatok
ellátásával járó arányos teherviselés, és a külterületek közbiztonságának javítása érdekében a mezei
őrszolgálat Gyomaendrőd közigazgatási területén történő kialakításával és működésével kapcsolatos
költségek viselésére valamint a közterületek tisztaságának és rendjének védelme, valamint annak
rendjét megbontó jogszabálysértések megelőzése, megakadályozása, valamint az önkormányzati
vagyon védelme érdekében működő közterület-felügyelet ellátására az alábbi rendeletet alkotja.”
2. § A Rendelet 1. § (1)-(4) bekezdése (5)-(8) bekezdésre módosul, egyidejűleg az 1. § az alábbi (1)(4) bekezdéssel egészül ki:
„1. § (1) A közterület-felügyelő feladatát Gyomaendrőd Város közigazgatási területén látja el.
(2) A közterület-felügyelő köteles külön együttműködési megállapodás alapján együttműködni a
rendőrséggel, katasztrófavédelemmel, a vám-és pénzügyőrséggel, a hivatásos önkormányzati
tűzoltósággal, az egyéb ellenőrző állami és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervekkel, így
különösen a polgárőrség helyi szervezetével, valamint a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb
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szervezettel.
(3) A közterület-felügyelő a vagyonvédelmi feladatainak ellátása során az Önkormányzat
tulajdonában, használatában lévő vagyont (épületet, építményt, járművet vagy más dolgot) véd, őriz,
illetve közbiztonsági szempontból ellenőriz. A felügyelő ezen feladatainak ellátása során az
Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő területet, épületet vagy építményt lezárhatja, az oda
illetéktelenül belépni kívánó személyt igazoltathatja, belépését megakadályozhatja, valamint az
illetéktelenül ott tartózkodókat igazoltathatja és eltávolíthatja.
(4) A közterület-felügyelőre egyebekben a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. Törvény és az
azt módosító 2009. évi LXXXIV. Törvény rendelkezései az irányadók."
Záró rendelkezések
3. § E Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2009. október
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2009. november hó 2. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2009. november 2.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
7. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának háromnegyed éves pénzügyi beszámolója
Várfi András polgármester Vass Ignácot a Pénzügyi bizottság elnökét kérte fel a beszámoló rövid
ismertetésére.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat háromnegyed éves mérlegtételei az alábbiak
szerint alakultak:
Bevételeknél a módosított előirányzat 4.569.664 e Ft, míg a teljesítés 3.353.313 e Ft volt. Kiadásoknál
pedig a 4.569.664 e Ft módosított előirányzat 2.268.802 e Ft-ra teljesült. Önkormányzati szinten a
bevételek a módosított előirányzathoz képest 78.38 %, míg a kiadások 49.65 % teljesültek. A
Polgármesteri Hivatal főbb bevételi forrásai elemzésből látható, hogy a főbb bevételi források az
átlagosnál jobban nőttek. Az egyes adónemeknél viszont a hátralékok mértéke jelentősen megnőtt
ebben az évben. A behajtások ellenére nőtt a kintlévőség, de bízzunk abba, hogy az utolsó
negyedévben ezek az arányszámok javulni fognak.
Az önkormányzat intézményeinek gazdálkodásáról ugyan azt lehet elmondani, mint a féléves
beszámoló során, hogy a szigorú költségvetési előírásokat betartva, takarékosan, megfelelően
gazdálkodtak, a háromnegyed éves teljesítésük az előirányzatnak megfelelően teljesült. Mind a
hivatalra, mind pedig az intézményekre továbbra is az a jellemző, hogy a költségvetési
mutatószámokat figyelembe véve teljesítenek. Mindezekre figyelemmel a Pénzügyi bizottság javasolja
a testületnek a beszámoló elfogadását.
Várfi András polgármester elismeréssel szólt az előterjesztett beszámolóról, amely egy nagyon jól
használható beszámoló, ami mögött jó munka áll. Meg kívánta jegyezni, hogy a jövő évi országos
költségvetés eddig ismertetett számadatai alapján úgy tűnik, hogy az önkormányzat költségvetésének
elfogadása, majd annak tartása sokkal több nehézséget fog okozni, mint a jelenlegi.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
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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, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
405/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a város 2009. évi háromnegyed éves
pénzügyi beszámolóját.
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
CSODA-VÁR Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány kérelme bölcsődei feladat-ellátási
megállapodás meghosszabbítása, önkormányzati támogatás mértékének növelése valamint
vízhez szoktatás támogatásának ügyében
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsné bizottság elnököt röviden ismertesse az
előterjesztés lényegét.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, az alapítvány által benyújtott kérelmet az Ügyrendi
bizottságon kívül a Pénzügyi és Gazdasági bizottság is megtárgyalta. A feladat-ellátási megállapodás
meghosszabbítására irányuló kérelem támogatását mindkét bizottság javasolta, míg az önkormányzati
támogatás mértékének növelésével kapcsolatban a bizottságok azt a javaslatot fogalmazták meg,
miszerint a kérelmet a 2010 évi költségvetés tárgyalásakor tárgyalja meg a képviselő-testület. A vízhez
szoktatás támogatása ügyében pedig az Ügyrendi Bizottság részéről olyan döntés született, hogy a
többi óvoda és oktatási intézményhez hasonlóan az alapítvány által fenntartott bölcsőde is kapja meg
az úszásoktatással kapcsolatos fürdőhasználati költségeit, amennyiben vállalja az úszásoktatás
megszervezését. Az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel, melyet a számla mellékleteként
csatolt havonkénti kimutatással kell alátámasztani. A bölcsődének az éves beszámolójában ki kell térni
az úszásoktatás hatékonyságának elemzésére.
A bizottság nevében javasolta a képviselő-testületnek a határozati javaslatok elfogadását.
Vass Ignác a pénzügyi bizottság elnöke fontosnak tartotta elmondani, hogy annak idején, amikor a
bölcsőde kérte a 10 főről, 20 főre történő növekedés engedélyezését, a képviselő-testület ehhez úgy
járult hozzá, hogy plusztámogatást a megnövekedett létszámra nem igényel az alapítvány. A
költségvetés tárgyalásakor az alapítvány ez irányú kérelmének tárgyalásakor az említett döntést
figyelembe kellene venni, és amennyiben még is a támogatás mellett döntenek, úgy a testület korábbi
határozatát vissza kell vonni.
Az úszásoktatás költségeinek megtérítését támogatta a bizottság, viszont tudni kell azt, hogy például
az óvodák esetében a nagycsoportos korú gyermekektől jár a támogatás, az alapítvány pedig ettől
fiatalabb – bölcsődés – korú gyermekekre kéri, amire még nem volt példa.
Nagyné Simon Mária az alapítvány képviselője jelzéssel élt, miszerint az intézmény új épületbe
költözött a Fő út 50. sz. alá. Kérte, hogy a feladat-ellátási szerződésben a bölcsőde székhelyeként a
Kilián tér 20. szám helyett a Fő út 50.sz. szerepeljen.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy a benyújtott
kérelmekről külön-külön hozzák meg döntésüket.
Elsőként a feladat-ellátási megállapodás meghosszabbítása tárgyában megfogalmazott döntési
javaslatot tette fel szavazásra, azzal a módosítással, miszerint a bölcsőde székhelyeként a Fő út 50. sz.
szerepeljen.
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A képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla tartózkodás, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya
József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
406/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú
Alapítvány (képviselője: Nagyné Simon Mária 5502 Gyomaendrőd, Fő út 50. sz.) feladatellátási megállapodás meghosszabbítási kérelmét támogatja, az alábbi szerződés tervezet
alapján:
SZERZŐDÉS
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA
2009. évi módosítás
amely létrejött Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 292/2006. (XI. 02.) KT. számú
határozat alapján
 egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.,
képviseli: Várfi András polgármester) mint átadó, továbbiakban Átadó,
 másrészről a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány (székhelye: 5502
Gyomaendrőd, Fő út 50, képviseli: Nagyné Simon Mária mint átvevő, továbbiakban
Átvevő között a Ptk. 59. § (1) bekezdés alapján, az alulírott napon és helyen az alábbi
feltételek szerint:
Előzmények:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 292/2006. (XI. 02.) KT. számú határozatával úgy
döntött, hogy a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvánnyal a Gyomaendrőd, Fő út
50. szám alatt található 10 férőhelyes bölcsödében bölcsődei szolgáltatás ellátására
közhasznúsági szerződést kötött. A közhasznúsági szerződés 2007. február 5-én I. 247/2007.
iktató számon megkötésre került.
A szerződés 9. pontja a 9/2008.(II. 29.) Gye. Kt. számú rendelet 20. számú melléklete alapján
2008. március 14.-én módosításra került.
1./ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRÓL KÖTÖTT SZERZŐDÉS 5./ pontja
alapján, a szerződést a felek ……/2009.(X.29.)Gye. Kt. számú határozat alapján, határozott
időre 2011. november 30. napjáig kötik. Rendkívüli felmondási okot képez, ha a működési
engedélyt az alapítvány bármely okból elveszti.
A módosítás a közhasznúsági szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.
A felek a szerződést átolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben
egyezőt aláírják.
Gyomaendrőd, 2009. november ……..
Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú
Alapítvány képviselője:
Nagyné Simon Mária

Várfi András
polgármester

Határidő: azonnal
Várfi András polgármester ezt követően a véleményező bizottságok javaslatára figyelemmel az
önkormányzati támogatás mértékének növelése kérelem tárgyában kérte a képviselők döntését.
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A képviselő-testület a döntési javaslatot 13 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatta, és az
alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István tartózkodás,
Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János tartózkodás, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla tartózkodás,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
igen, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
407/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú
Alapítvány által fenntartott Bölcsődei létszám 20 főre történt növekedést, a II-2/1323-45/2008.
számú működési engedélye alapján megismerte.
Felkéri Várfi András polgármester urat, hogy a 2010. évi költségvetési rendelet tervezet
készítése során vegye figyelembe, a +10 fő létszámnövekedésből adódó önkormányzati
támogatási kérelmet, továbbá a 2010. évi költségvetési rendelet elfogadását követően kösse
meg a módosításról szóló támogatási szerződést a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú
Alapítvánnyal.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Várfi András polgármester
Az úszásoktatás támogatása tárgyú kérelemmel kapcsolatban a véleményező bizottságok javaslata
alapján Várfi András polgármester az A alternatíva szerinti döntési javaslatról kérte a képviselőtestület döntését.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 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 igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla tartózkodás, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya
József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
408/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009/2010. nevelési évben 2009.
November 01. napjától megtéríti a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány által
fenntartott Bölcsőde úszásoktatással kapcsolatos fürdőhasználati költségeit, amennyiben az
intézmény vállalja 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.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Csoda-Vár
Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány által fenntartott Bölcsőde - éves beszámolója térjen
ki az úszásoktatás hatékonyságának elemzésére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csoda-Vár Gyermekcentrum
Közhasznú Alapítvány által fenntartott Bölcsőde által úszásoktatás címén megjelenő többlet
kiadás fedezetéül, a Liget Fürdő Kft. Önkormányzat felé fennálló 12,5 M Ft összegű hitelt
jelöli meg.
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
Csemetekert Nonprofit Kft. bérleti díj elengedésének kérelme
Várfi András polgármester felkérte a véleményező bizottság elnökét, Vass Ignácot ismertesse a
kérelem lényegét.
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Vass Ignác elmondta, a 2009 évi költségvetésben 400.000 Ft összeg került elkülönítésre a Blaha út. 8.
szám alatt lévő óvoda épület külső homlokzatának felújítására. Az összeget az intézmény
anyagvásárlásra fordította, a felújítást közmunka programban résztvevő közmunkások végezték el. Az
óvodavezető által benyújtott kérelemben leírtak szerint a felújítás - előre nem látott munkálatok miatt 178.668 Ft-tal többe került. Bárdi Zoltánné Óvodavezető kérte, hogy a felújításra fordított többlet
költség összegének erejéig, az ingatlan után fizetendő bérleti díjat a Képviselő –testület engedje el.
A bizottság a kérelmet megtárgyalta és nem javasolja a bérleti díj elengedését, tekintettel arra, hogy
valamennyi óvoda külső felújítására egységesen 400.000 Ft lett elkülönítve a 2009 évi költségvetésbe,
ugyanakkor plusz forrás nem áll rendelkezésre a kérelem támogatására.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a javaslatról.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 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, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén tartózkodás, Dr. Palya
József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné nem, Vass Ignác igen, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
409/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Csemetekert Nonprofit Kft. kérelmét elutasítja. A
2009. évi költségvetésben nem áll plusz forrás rendelkezésre, ezért nem járul hozzá a 178.668
Ft összegű bérleti díj elengedéséhez.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester javasolta a képviselőknek, hogy a 11. napirendi pont megtárgyalásával
folytassák az ülést, tekintettel arra, hogy 10. napirend előadója, Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadó még
nem érkezett meg.
10. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Közoktatási Intézményrendszerének működési minőségirányítási
programja alapján készült éves beszámoló, esélyegyenlőségi tervből adódó feladatok áttekintése
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület által 2008-ban elfogadott a város
Közoktatási intézményrendszerének működési minőségirányítási programjában összefoglalásra került
az oktatási intézményeket érintő feladatok rendszerbe foglalása. A rendszer működésének,
működtetésének célja, hogy az oktatási intézmények szakmai feladatukat magas színvonalon
teljesítsék, gazdaságosan, költségorientáltan, jogszabályoknak megfelelően működjenek. Az
előterjesztésben felsorolásra kerültek az ÖMIP által előírt feladatok, mely feladatok elvégzésével a
2008/2009. tanévre szóló munkatervnek megfelelően működtették a közoktatási intézmények
minőségfejlesztési rendszerét. Ugyanakkor az előterjesztés beszámol a közoktatási esélyegyenlőségi
programjának intézkedési tervéből adódó feladatokról is. Az intézkedési tervekben megfogalmazott feladatok
alapján a város és az intézményi társulás 1-1 pályázatot nyújtott be, a TÁMOP 3.3.2 Esélyegyenlőségi
programok végrehajtásának támogatása című pályázati felhívásra. Az egyik pályázatot nyertes pályázattá
nyilvánították „Lépcső a jövőbe- Esélykülönbségek kiegyenlítése Gyomaendrőd Város Közoktatási
Intézményeiben” címen. A pályázati szerződéskötés folyamatban van.

A beszámolókat az ügyrendi bizottság megtárgyalta, azokat elfogadásra javasolja a képviselő-testület
számára.
Várfi András polgármester a bizottság javaslatára figyelemmel a beszámolókról külön-külön kérte a
képviselő-testület döntését.
A képviselő-testület a minőségirányítási programja alapján készült éves beszámolót 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, Dr. Kovács Béla igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
igen, Várfi András igen]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
410/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzati
közoktatási intézményrendszer működési minőségirányítási programjának a 2008/2009.
tanévről szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület az esélyegyenlőségi program intézkedési tervéből adódó feladatokról szóló
tájékoztatást 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, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre
igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
411/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési Tervéből adódó
feladatokról szóló tájékoztatást.
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala és hozzá kapcsolódó önállóan működő
költségvetési szervek közötti megállapodások
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsné bizottság elnököt a napirendi pont ismertetésére.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló törvény alapján az államháztartási rendszer megújítása keretében megváltozott a költségvetési
szervek alapító okiratának tartalma, a szervek feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerinti
besorolása, mely szerint megkülönböztetünk önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan
működő szerveket.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete korábbi határozata értelmében a Katona József Művelődési
Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, a Határ Győző Városi Könyvtár és a Városi
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény költségvetési szervek, mint önállóan működő költségvetési
szervek alapító okirataiban Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalát jelölte ki a pénzügyi és
gazdasági feladatai ellátására. A vonatkozó jogszabályok alapján a két szerv közötti
munkamegosztásra és felelősségvállalás rendjére vonatkozóan megállapodást kell kötni, mely
megállapodást a felügyeleti szervnek – Gyomaendrőd Város Képviselő testületének – kell jóváhagyni.
A megállapodás –tervezet elkészült, melyet a bizottság elfogadásra javasol a képviselő-testület
számára.
Várfi András polgármester, kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátotta a döntési javaslatot.
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, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
412/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatala és a hozzátartozó Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és
Helytörténeti Gyűjtemény, Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Határ Győző
Városi Könyvtár költségvetési szervek közötti előterjesztés szerinti megállapodást a pénzügyigazdasági feladatok ellátására, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozóan.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2010. évi ellenőrzési terve
Várfi András polgármester felkérte Vass Ignácot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét
ismertesse az előterjesztést.
Vass Ignác bizottsági elnök elmondta, az Önkormányzat éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettségét
jogszabály írja elő. A 2010. évre vonatkozó ellenőrzési terv összeállításakor figyelembe vételre
kerültek az előző időszakban végzett ellenőrzések tapasztalatai, továbbá, hogy mely területeken
esedékes és szükséges a gazdálkodás felülvizsgálata. Az ellenőrzési terv készítése során a felmerült
kockázatok figyelembe vétele megtörtént.
Önkormányzatunknál 2008. január 1.-től a Szarvasi Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján
a belső ellenőrzési feladat átkerült a szarvasi munkaszervezethez, így a feladat ellátását a Szarvasi
Kistérségi Társulás által foglalkoztatott belső ellenőr végzi. A belső ellenőrzés célja, hogy elősegítse a
közpénzekkel történő hatékony, eredményes és szabályszerű gazdálkodást.
Az Önkormányzati törvény alapján az éves ellenőrzési tervet a Képviselő-testületnek előző év
november 15-ig kell jóváhagynia.
Az elkészült 2010. évi ellenőrzési tervet a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Várfi András polgármester a bizottság javaslatára figyelemmel javasolta a képviselő-testületnek az
ellenőrzési terv 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, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
413/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2010.
évi ellenőrzési tervét.
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzati intézményeinek energetikai korszerűsítése (Szemünk
fénye program)
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csabát a Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági bizottság elnökét ismertesse a napirendi pontot.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, az önkormányzati intézmények működési költségeinek
csökkentése érdekében a fűtés és a világítás korszerűsítésre az önkormányzat árajánlatot kért a
gyomaendrődi Sebők & Sebők Zrt-től, mint a Camimus Zrt. alvállalkozójától.
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A megadott árajánlatban látható, hogy a fűtéskorszerűsítés, energia megtakarítás és
világításkorszerűsítés vonatkozásában milyen összegű megtakarítás érhető el. A bizottság az
árajánlatot Nagy Sándor energetikus segítségével áttekintette és az alábbi megállapításra jutott:
Világításkorszerűsítésre beérkezett ajánlat 8 intézményre vonatkozik. A beruházási költség bruttó
16.882.866 Ft, az éves elérhető energiaköltség megtakarítás 1.311.714 Ft, az éves bérleti díj összege
1.618.864 Ft. 15 éves futamidő esetén a bérleti díj és az elérhető megtakarítás különbözete – 4.607.250
Ft, tehát ez a beruházás 15 év alatt sem térülne meg. Mivel itt nem csak a pénzügyi szempontot
vesszük figyelembe, hanem a beruházásban érintettek egészségét is szeretnék megóvni a korszerű
világítótestek felszerelésével, ezért a bizottság azt javasolja, hogy az önkormányzat kezdje meg a
beruházást, kössön szerződést a vállalkozóval.
A bizottság részéről kérdésként fogalmazódott meg, hogy a bérleti szerződés lejárta után az
önkormányzat mennyi összegért tudja kiváltani a beépített eszközöket. A vállalkozó képviselője által
adott válasz alapján a beruházási összeg nettó 1 %-áért, ami összegszerűen 135.062 Ft. Mindezek
alapján a bizottság azt javasolja, hogy 8 éves futamidőre kössenek szerződést a vállalkozóval, melyet
követően az említett összegért váltsák meg a beruházást, a beépített eszközöket.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a bizottság javaslatát fogadja el.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában ismertette a döntési javaslatot, amely szerint a
világításkorszerűsítésre pályázatot nyújtnak be a Szemünk fénye program keretén belül, azzal, hogy 8
éves futamidővel készüljön el a dokumentáció. A szükséges forrást a mindenkori éves költségvetési
rendeletből biztosítják. Ugyanakkor a képviselő-testület az önkormányzati intézmények
fűtéskorszerűsítésére ebben az ajánlati formában nem pályázik, de keresi azokat az alternatív fűtési
lehetőségeket, módokat, amellyel olcsóbban, hatékonyabban lehet fűteni.
Felkérte a képviselőket döntsenek a javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
414/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a világítás korszerűsítésére pályázatot nyújt be a
Szemünk Fénye Program keretén belül azzal, hogy 8 éves futamidővel készüljön el a
dokumentáció. A Képviselő-testület a mindenkori, éves költségvetési rendeletében biztosítja a
szükséges forrást.
2. /
A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítésre ebben az ajánlati
formában nem pályázik.
Határidő: 2010. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
14. Napirendi pont
Varga Lajos Sportcsarnok felújítása
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, mint köztudott a sportcsarnok épülete 20 éve
épült, így mára már igen csak megkopott. A küzdőtér burkolata balesetveszélyessé vált, nem biztosítja
az egészségese sportolás feltételeit. Elérkezett az idő, ennek felújítására. A képviselő-testület még a
márciusi ülésén döntött arról, hogy a felújításra pályázatot nyújt be, mely pályázaton az önkormányzat
nem nyert támogatást. A 2009. évi költségvetési rendeletben a sportcsarnok épületének felújítására
elkülönítésre került 10 millió Ft pályázati önerőként. A beruházás megvalósításának fedezetésre
fordítható még a 2009. évi költségvetési rendeletben a közösségi közlekedés fejlesztésére, az
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autóbuszöblök, megállók fejlesztésére előirányzott és felhasználásra nem került 5 358 eFt, valamint az
általános tartalékból a szükséges összeg.
A bekért árajánlatok szerint a felújítás költsége 18.3 és 22.9 millió Ft között mozogna. Az építési
munka nagysága miatt közbeszerzési eljárást kell lefolyatatni a kivitelező kiválasztására. A beérkezető
ajánlatok értékelését a bíráló bizottság végzi, míg a bizottság elnökökből álló döntő bizottság dönt
majd a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. A bíráló bizottság tagjainak javasolt személyek Csányi
István, Dr. Kovács Béla, Illés János és Béres János képviselők, a hivatal részéről pedig Szetteli
György, Liszkainé Nagy Mária és Szilágyiné Bácsi Gabriella.
Kérte a képviselőket a döntési javaslatnak megfelelően hozzák meg döntésüket.
Illés János képviselő aziránt érdeklődött, hogy a közbeszerzési eljárást legkorábban mikor lehet kiírni.
Lényeges ez a miatt, mert megítélése szerint a sportcsarnok küzdőtere jelen állapotában
balesetveszélyes, a burkolat helyenként méteres darabon is fel van szakadva.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, az eljárási határidőket a közbeszerzési törvény
határozza meg, az eljárás több hónapot is igénybe vehet. Az ajánlati felhívás elkészítésére az
önkormányzat jogi képviseletét ellátó ügyvédi irodát szeretnék felkérni, ennek oka, hogy a
testvérváros részéről komoly érdeklődés volt az esetleges kivitelezési munka iránt. Tehát az ajánlati
felhívást úgy szeretnék összeállítani, hogy azon megfelelő érdeklődés esetén a testvérvárosi cég is
részt tudjon venni.
Várfi András polgármester megerősítette az Illés János képviselő által elmondottakat, a padozat
valóban balesetveszélyes, így a felújítás tovább nem húzható. Ezen cél megvalósulása érdekében
javasolta a képviselőknek a döntési javaslat elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal a javaslatot támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
415/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Varga Lajos Sportcsarnok küzdőterének
felújítására biztosítja a fedezetet.
2./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Varga Lajos sportcsarnok küzdőtér
burkolat felújítása tárgyban indított közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságának tagjait az
alábbiakban határozza meg:
Csányi István
Dr. Kovács Béla
Illés János
Béres János
Szetteli György
Liszkainé Nagy Mária
Szilágyiné Bácsi Gabriella
3./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Bíráló Bizottságot az ajánlatok
értékelésére és a Döntő Bizottságot a döntés meghozatalára, valamint utasítja, hogy a döntést
követő testületi ülésen az eljárásról szóló tájékoztatás benyújtsa, és felhatalmazza a
polgármestert a közbeszerzési eljárás lebonyolító közbeszerzési tanácsadó cég megbízására.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
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15. Napirendi pont
Pályázati kiírás az Idegenforgalmi Alap felhasználására
Várfi András polgármester felkérte Szabó Balázsné bizottság elnököt röviden ismertesse az
előterjesztést.
Szabó Balázsné bizottsági elnök elmondta, az alapban ebben az évben még 670.000 Ft áll
rendelkezésre, mely összeg pályázati eljárás során nyerhető el. A pályázati felhívás illetve a pályázati
adatlap tartalmát tekintve ugyan az, mint a korábbi, csupán a benyújtási határidő és a rendelkezésre
álló keret összege változik. A rendelkezésre álló keret összege: 670.000 Ft, míg a pályázatok
benyújtási határideje 2009. november 10.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a pályázatot hirdessék meg.
Várfi András polgármester, kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a
javaslatról.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István tartózkodás, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés
János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen,
Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
416/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 2009. évi
Idegenforgalmi Alap felhasználására. A pályázati felhívást az előterjesztés 1. számú
melléklete, míg a pályázati adatlapot az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.
Határidő: azonnal
16. Napirendi pont
Víziközmű vagyon egyeztetése
Vass Ignác a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke az alábbiak szerint ismertette az előterjesztést.
A Békés Megyei Vízművek Zrt. egyeztetést kezdeményezett az önkormányzat tulajdonában lévő vízi
közművagyon 2007. december 31.-én nyilvántartott bruttó értékére vonatkozóan.
Az önkormányzat nyilvántartásában a 2007. december 31.-én a vízi közművagyon bruttó értéke:
ivóvíz 881.001.375 Ft, szennyvíz 2.011.578.250 Ft, összesen 2.892.579.625 Ft. Az egyeztetésre azért
volt szükség, mert a közművagyon bruttó értéke az önkormányzat és vízművek nyilvántartásában nem
egyezett. Az önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz közművagyon 6.894.620 Ft-al több, mint a
Békés Megyei Vízművek Zrt.-nél nyilvántartott bruttó érték.
Az összes vízi közművagyon szerkezetében történtek módosítások, ezek selejtezésből, 17 ingatlan
szennyvízbekötése téves bevételezése illetve az ivóvíz közművagyonról a szennyvíz közművagyonra
való átvezetésből adódik.
Az egyeztetés eredményeképpen az önkormányzatnál mutatkozó 6.894.620 Ft ivóvíz közművagyon
többletet lekönyvelésére a javaslat, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt. a gyomaendrődi vízműtelep
ingatlan bruttó értékét növelje meg.
Az önkormányzat vagyona a módosításokat követően összességében 8.292.473 Ft összeggel csökkent.
Ez a csökkenés azonban már tartalmazza a 2003 évi 2.842.473 Ft összegű selejtezést.
A helyi rendelet szabályozása alapján a módosítások jóváhagyása Képviselő - testületi hatáskörbe
tartozik. A bizottság nevében javasolta a jóváhagyást a döntési javaslatban leírtak szerint.
Várfi András polgármester egyetértve a bizottsági javaslattal, felkérte a képviselőket a jóváhagyás
megadására.
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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, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
417/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülte a Békés Megyei Vízművek Zrt. által kezdeményezett
2007. december 31. állapotra vonatkozó vízi közművagyon egyeztetést, és az annak
eredményeképpen történő módosításokat az alábbiak szerint hagyja jóvá.
1. A Békés Megyei Vízművek Zrt. az önkormányzatnál mutatkozó 6.894.620 Ft ivóvíz
közművagyon többlettel a gyomaendrődi vízműtelep ingatlan bruttó értékét növelje meg.
2. A „17 ingatlan szennyvízbekötése” nem önkormányzati beruházás, hanem beruházási
hozzájárulás, amely összeg megállapodás alapján a Békés Megyei Vízművek Zrt. részére
átutalásra került. Az 5.450.000 Ft bruttó összeggel a szennyvízcsatorna hálózat bruttó értéke
csökkentésre kerül az önkormányzat nyilvántartásában.
3. A Békés Megyei Vízművek Zrt. a szennyvízközmű beruházás II-IV. ütemhez kapcsolódó
13.605.011 Ft összegű hitelkamatot vételezze be. A bevételezés az egyeztetés alapján a
csatornahálózatra fog történni.
A módosítások eredményeképpen az önkormányzat tulajdonában lévő vízi közművagyon az
alábbiak szerint alakul a 2007. december 31. állapot szerint
Közművek megnevezése
Ivóvíz
Szennyvíz
Összesen:

Bruttó érték ( Ft )
Módosítás előtt Módosítás után
881.001.375
692.750.309
2.011.578.250
2.191.536.843
2.892.579.625
2.884.287.152

Eltérés +;-( Ft )
-188.251.066
+179.958.593
-8.292.473

Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
17. Napirendi pont
Belterületi utak építése, felújítása tárgyú DAOP – 2009.3.1.1./B pályázat
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csabát a Városfenntartó bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztést.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. évben is meghirdette
az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztésére kiírt pályázati konstrukcióját, melyre
önkormányzatunk is pályázni kíván. A hivatal Városüzemeltetési osztályával listába szedték azokat az
utcákat, melyek felújításra szorulnak. Ezek az Ady E, Bartók B, Bessenyei, Dobó I, Endrődi, Hatház,
Katona J, Kossuth L, Móra F, Október 6 ltp., Rácz L, Szabadság, Vásártéri ltp (az üvegház mögötti
úttal együtt ), Wesselényi és a Bánomkerti út, ahol már az útalap elkészült, itt az aszfaltréteg
megépítésére nyújtanának be pályázatot. Az összes utca építésének költsége bruttó 172.684.525 Ft.
A városfenntartó bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy támogassák a pályázat benyújtását,
melyen remélik, hogy elnyerik a kért támogatást és az utak építése, és felújítása megtörténhet.
Rácz Imre képviselő a témához kapcsolódóan el kívánta mondani a választókörzetéhez tartozó Sebes
György utcai útépítés során adódott problémákat, hiányosságokat. Első, hogy a kivitelező nem
értesítette ki az érintett utca lakóit az útépítésről, így ebből adódtak problémák. Ettől nagyobb
probléma viszont, hogy mivel az utcának csak az egyik oldala lakott, a megépített út erre az oldalra
leejt, holott a másik oldalon egy mélyvezetésű csatorna húzódik. Az általa végzett mérések szerint az
út tengelyétől a baloldalra 12 cm-es a leejtés. Az út padkázása pedig olyan meredeken történt meg,
hogy abba felakad az autó kipufogója. Az általa elmondottakat képekkel is illusztrálta. Kérte a
városüzemeltetési osztályt, a műszaki ellenőrt, hogy tegyék meg a szükséges intézkedést.
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Várfi András polgármester reagálva a hozzászólásra, jogosnak tartotta a kritikát, minden esetben meg
kell követelnünk a kivitelezőtől, hogy az épített utak jó minőségben készüljenek el. A felmerült
problémákat egyeztetni kell, és intézkedni azok orvoslásáról.
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő jelezte, hogy a Deák és a Damjanich utca piac felőli részén az út
mindként oldalon megszakadt, pedig két éve annak, hogy az utak fel lettek újítva. Kérte, hogy az
illetékesek ennek is nézzenek utána. A két utca egyirányú, a piac megközelítése ezeken történik, ezért
fontos lenne, hogy a minőségük ne romoljon.
Rácz Imre képviselő kiegészítésként elmondta még, hogy a Guttenberg u és a Sebes Gy utca
találkozásától lejjebb, az utca végéig a baloldalon nincs vízelvezető árok, és mivel az út erre leejt, egy
nagyobb mennyiségű csapadék esetén az ott lévő házakat elönti a víz.
Czibulka György képviselő megjegyezte, tudomása szerint a Vásártéri ltp-n az üvegház mögötti út az
az Áfész tulajdona. Ez valóban így van, vagy az út azóta átkerült az önkormányzat tulajdonába?
Várfi András polgármester reagálva elmondta, a tulajdon jog bizonyára rendeződött, mert idegen út
nem szerepelhetne a pályázatban.
További érdemi hozzászólás hiányában, felkérte a képviselőket, hogy a véleményező bizottságok által
javasolt B alternatíva szerinti döntési javaslatról döntsenek, amely szerint az Izsó Csaba bizottság
elnök által felsorolt utcák felújítására nyújtják be a pályázatot.
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, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
418/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Belterületi utak építése, felújítása tárgyú DAOP –
2009.3.1.1./B pályázatot az alábbi utcák felújítására nyújtja be:
Ady Endre, Bartók Béla, Besenyszegi, Dobó István, Endrődi, Hatház, Katona József, Kossuth
Lajos, Móra Ferenc, Október 6 ltp, Rácz Lajos, Szabadság, Vásártéri ltp. (benne van az
„üvegház” mögötti út is), Wesselényi, Bánomkerti
Építési költség:
Tervezés:
Közbeszerzés:
Nyilvánosság:
Műszaki ellenőrzés:
Könyvvizsgálat:
Mindösszesen:

172 684 525,- Ft (bruttó)
5 116 460.- Ft
2 590 000,- Ft
2 200 000,- Ft
2 590 000,- Ft
1 900 000,- Ft
187. 080. 985,- Ft

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a pályázat önerő részét, a beruházás összköltségének
10 %-át, 18.708.099 Ft-ot a 2010. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
Mezőgazdasági utak felújítása
Várfi András polgármester felkérte Izsó Csaba bizottság elnököt ismertesse az előterjesztést.
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Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, előjáróban kérte a képviselőket, hogy az ülés megkezdése előtt
kiosztott előterjesztést vegyék figyelembe, amely már tartalmazza a beruházás költségeit.
A Földművelődési és Vidékfejlesztési Minisztérium 2009-ben is pályázatot hirdetett az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások
elnyerésére. Mivel a város jellegénél fogva igen sok mezőgazdasági úttal rendelkezik, ezért az
önkormányzat is pályázatot kíván benyújtani erre a pályázati felhívásra. A városüzemeltetési osztály
javaslata alapján a Tüköri-major és a Varjasi-major bevezető útjainak felújítására nyújtanák be a
pályázatot. A beruházás összköltsége 117.540.710 Ft, a szükséges saját erő – 25 % - 29.385.178 Ft, az
igényelt támogatás összege pedig 88.155.532 Ft.
A bizottság nevében javasolta a képviselőknek, hogy ezekkel a feltételekkel támogassák a pályázat
benyújtását.
Várfi András polgármester megítélése szerint a mezőgazdaság igen fontos területe Gyomaendrődnek
– 30 ezer hektár terület -. Azok a mezőgazdasági termelők, akik ezeket az utakat használják helyi adót
is fizetnek, lényeges lenne, hogy ezek a mezőgazdasági utak nem tűnnének el, annál is inkább mert
ezek az utak gyűjtő útként is funkcionálnak.
Babos László képviselő a maga részéről egyetértett a pályázat benyújtásával, ráfér azokra az utakra a
felújítás. Az előterjesztésben olvasható a két véleményező bizottság javaslata, amely részben eltér
egymástól. A pénzügyi bizottság a pályázat benyújtását egyeztető tárgyalást követően javasolja.
Hangya Lajosné bizottság elnök amellett, hogy támogatta a mezőgazdasági utak felújítását,
aggodalmát fejezte ki a tekintetben, hogy mi lesz akkor, ha adott esetben ezen a pályázaton nyer a
város, és kifizeti a 29 millió Ft saját erőt, míg a belterületi utak felújítására benyújtandó pályázaton
nem nyer, ahol a saját erő csak 18 millió Ft. Hogyan fogják ezt megmagyarázni a lakosságnak, akik
várják azt, hogy a belterületi utak javítása megtörténjen.
Illés János képviselő hangsúlyozta, a Pénzügyi bizottság azért javasolta az egyeztető tárgyalás
lefolytatását, mert a költségvetésbe a pályázati saját erő nincs beállítva. Annak forrás oldalát meg
kellene találni.
Csányi István alpolgármester megerősítette az Illés képviselő által elmondottakat. A maga részéről is
arra volt kíváncsi, hogy a 29 millió Ft saját erőt miből fogják biztosítani. Azt most meg kell nevezni,
amennyiben úgy döntenek, hogy támogatják a pályázat benyújtását. Kétségtelen, hogy ezen utak
felújítása is nagyon indokolt. Néhány érintett gazda részéről elhangzott, hogy örülnének, ha a pályázat
benyújtásra kerülne, és akár fizetni is hajlandóak lennének. De bizonyára olyan is van közöttük, aki
semmi címen nem lenne hajlandó anyagilag hozzájárulni. Nyilván, ha a gazdák a saját pénzüket is bele
fektetnék, jobban megbecsülnék, kímélnék ezeket az utakat.
Véleménye szerint mielőtt döntenek a pályázat benyújtásáról tisztázni kell, hogy az önerő miből kerül
biztosításra.
Czibulka György képviselő egyetértett a fent elmondottakkal. Tudomása szerint a Varjasi-majorhoz
vezető út egy része, része az országos úthálózatnak, az a régi mezőtúri út. Meg kellene tudni, hogy
kinek a tulajdonában van.
Vass Ignác a pénzügyi bizottság elnöke hangsúlyozta, az egyeztető tárgyalást illetően, a bizottság arra
gondolt, hogy az utakat rendszeresen használó mezőgazdasági vállalkozókat nyilatkoztatni kellene
arról, hogy a felújítást követően hajlandóak e az utak állapotát, állagát felügyelni, rendben tartani. A
közel 30 millió Ft saját erő nem kevés pénz, még akkor is, ha csak a 25 %-a az összköltségnek.
Hangya Lajosné aggodalmára reagálva hangsúlyozta, a saját erő tekintetében azért is nehéz helyzetben
vagyunk, mert az állampolgárokat nem lehet kötelezni a hozzájárulás megfizetésére, azt csak
önkéntesen szabad elhatározásukból tehetik meg.
Véleménye szerint a két pályázatot tekintve a belterületi utak felújítására azért nagyobb eséllyel
indulunk. A mezőgazdasági utaknál nyilván azok élveznek majd nagyobb prioritást, amelyek a
turizmushoz kapcsolódnak – erdei utak stb.
A saját erő forrásának kijelölését illetően, véleménye szerint arra ráérünk a költségvetés tárgyalásánál
is visszatérni.
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Babos László képviselő megerősítve a pénzügyi bizottság véleményét, javasolta, hogy az érintett
mezőgazdasági vállalkozókat próbálják meg rábeszélni, hogy a saját erő erejéig vállalják a
hozzájárulás megfizetését.
Szabó Balázsné bizottsági elnök el kívánta mondani, hogy a Pohalmi út megépítéséhez az ottani
gazdák nem kevés pénzzel járultak hozzá, amit aztán az olajosok annyira tönkre tettek, hogy talán
sosem lehet helyrehozni. Ez kinek a költsége lesz. Hiába vigyáznak rá a gazdák, ha más ott közlekedő
nem így tesz, kitiltani pedig az útról senki nem lehet.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a pályázat benyújtásáról való döntés során rendelkezni kell a
saját erő biztosításának módjáról is. Jelenleg a kötvényen kívül mást nem tudnak saját erőként
kijelölni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a bizottság által javasolt egyeztető tárgyalást ne kellene
lefolytatni az érintett földtulajdonosokkal. Amennyiben az egyeztető tárgyalás nem zárul eredménnyel,
a gazdák nem vállalják a hozzájárulást, úgy a pályázatot vissza lehet vonni.
Mindezekre figyelemmel azt javasolta a képviselő-testületnek, hogy amennyiben egyetért a külterületi
utak felújításával, úgy támogassa a pályázat benyújtását, melyhez forrásként a kötvényt tudja
megjelölni. Ugyanakkor hatalmazza fel a polgármestert, hogy az érintett földtulajdonosokkal
kezdeményezzen egyeztető tárgyalást, melynek eredménye függvényében felülvizsgálja az ezzel
kapcsolatos döntését.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában lezárta a témát. Az elhangzott javaslatokra
figyelemmel a beterjesztett döntési javaslatot azzal a kiegészítéssel javasolta elfogadni, miszerint a
szükséges saját erőt – 29.385.178 Ft-ot a kötvényből biztosítják, és felhatalmazzák a polgármestert,
hogy az érintett ingatlantulajdonosokkal kezdeményezzen egyeztető tárgyalást.
A képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett
támogatta, és az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi
István tartózkodás, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné tartózkodás, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla
igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László nem, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné tartózkodás,
Vass Ignác igen, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
419/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Földművelődési és
Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt pályázati felhívás alapján mezőgazdasági utak
fejlesztéséhez nyújtandó támogatások elnyerésére érdekében.
A beruházás bruttó összköltsége (100%):
A pályázatban igényelt támogatás (75%):
Saját erő (25%):

117 540 710 Ft
88 155 532 Ft
29 385 178 Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére. Felhatalmazza továbbá, hogy az érintett ingatlan
tulajdonosokkal egyeztető tárgyalást kezdeményezzen.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a fejlesztés megvalósításához szükséges saját erőt, 29.
385. 178 Ft-ot a kötvényből biztosítja.
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
A kibocsátott kötvény kamatkockázatának mérséklése
Várfi András polgármester üdvözölte Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadót és megkérte adjon
tájékoztatást az előterjesztésről.
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Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadó tájékoztatásul elmondta, a Kötvényforrás menedzsment III.
negyedévi tájékoztatóját a képviselők megkapták, bemutatta ennek fő számait. 2008. február 27-én
került sor az önkormányzati kötvény kibocsátásra egy milliárd forintnak megfelelő svájci frankban.
2009. első félév végén a kötvény forrás forintban kifejezett értéke 1,42 milliárd forintot meghaladta.
III. negyedév végén az előző negyedévhez képest 31 millió forintos többletről számolt be.
érdekességként megemlítette, hogy 2009. első háromnegyed évében kamatfizetésre 34,5 millió forintot
költött az önkormányzat, ez évi kamatként igen kedvező. A kötvényforrás kamatfelára 0,7 százalék.
Fejlesztési és működési célra sem történt 2009-ben felhasználás. A realizált bevétel (kamat, árfolyam
nyereség, kötvényforrás menedzsment feladatok) közel 92 millió forint volt. A IV. negyedévre
vonatkozóan készített várakozásban maximum 33 millió forint bevétellel számoltak, így 2009. évre
125 millió forint bevétellelt tud realizálni az önkormányzat a kötvényforráson. Törlesztési
kötelezettség 2011. évben fog először keletkezni, így a 2010. év csak a kamatkiadások tekintetében
jelent kötelezettséget. Első tőkefizetés 2011. év március 30-án fog jelentkezni, a 10 éves futamidővel
számolva az utolsó kötelezettség 2018. február 27-én lesz.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel az előterjesztés ezen részével
kapcsolatban. Kérdés nem volt, így felkérte a pénzügyi tanácsadót, hogy a napirendi pont második
részéről adjon tájékoztatást.
Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadó elmondta, a kamatlábcsere ügylet (IRS) kapcsán, mi indította arra,
hogy ezt a témát kidolgozza. Az önkormányzat rendelkezik egy szabályzattal, mely a kockázatkezelést
is magába foglalja. Ennek két fő kockázati eleme az árfolyam- és a kamatkockázat. Korábbi
tájékoztatójában is adott arról tájékoztatást, hogy az árfolyamkockázatnak milyen veszélyei vannak,
túlságosan erre koncentrálnak, pedig a kamatban rejlő kockázat nagyobb. A lakossági finanszírozás
referencia kamata 2,5-3% között volt, az önkormányzati 2,8%-hoz hasonlóan, mely most 0,5%-ra
csökkent. A kettő közötti különbözet kamatmegtakarítást jelent. A lakossági fronton nem látható a
forint erősödése ellenére sem, hogy érdemben változott volna a fizetési kötelezettség forintban. Ennek
oka, hogy a különbözet áttevődött a kamatfelár részébe. Az önkormányzat esetében továbbra is 0,7%,
az érdekeit kevésbé érvényesíteni tudóknál a kamatfelár minimum a kamatszint különbözettel
megemelkedett. Ugyanakkor a most kedvező kamatfelár a törvényszerűségeket figyelembe véve
emelkedni fog. Az előterjesztés végén modellvariációval illusztrálta mindegyik kimenetelt, melyek
pozitívak. Levezethető, hogy többe kerül a fennálló időszak alatt, ha nem köti meg az önkormányzat a
kamatlábcsere ügyletet, mintha ezt nem teszi meg. Esetünkben maximum 8 évről van szó. Lényege,
hogy a változó kamatot elcseréli az önkormányzat egy fix kamatra. A csereügylet megkötésével
kiszámíthatóvá, tervezhetővé válik a kamatkiadás. Kamatfedezeti ügylet, a hátralévő futamidőben a
kamatkockázatot a két kockázati faktorból megszünteti. Nem cél, hogy valaki többet fizessen, de az
ügylet célja, hogy a jelen pillanatban nullához közeli kamat változása esetén a kockázatot kizárjuk.
Eldöntendő, hogy bekérjünk-e ajánlatokat kamat 8 évre való megkötésére. Most erre hívta fel a
figyelmét a Képviselő-testületnek, mert erre most van lehetőség.
Illés János képviselő megkérdezte, van-e felbontási lehetősége az IRS-nek, ha igen, akkor milyen
szankciókkal.
Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadó válaszában elmondta, az előkészített anyagában az IRS
időtállóságáról röviden írt. Az ügylet lezárható, de kérdéses, hogy akkor melyik fél nyer vagy veszít,
az akkor fog kiderülni, az akkori piaci környezetnek megfelelő kamatszinten. A változót kiszámolva,
megpróbálják ma meghatározni, hogy mennyibe kerül, mennyi lett volna a hátralévő időben a nettó
elszámolás. Ha az induláshoz képest a kamatvárakozások felfelé mozdulnak a tervezetthez képest,
akkor az önkormányzat felé nyereséget tud elszámolni. Az emelkedés szintje enyhébb, akkor az
önkormányzat lesz fizető pozícióban a bank felé. A kockázatot az adott piaci környezet adja.
Javasolta, hogy próbáljanak aktuális piaci ajánlatokat bekérni. A számokba mélyedve újra lehetne
gondolni a gyakorlati hasznát az ügyletnek az önkormányzat számára.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatás. A határozati javaslatot összefoglalva
elmondta, a javaslat négy pontból áll. Az elsőben a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy legalább három pénzintézettől IRS ügyletre ajánlatot kérjen be.

721

Csak azoktól a pénzintézetektől kérhető ajánlat, melyek rendelkeznek ilyen termékkel. Bizottsági
véleményezés alapján megvizsgálásra került, hogy a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
rendelkezik-e ilyen termékkel. Mivel a vizsgálat eredménye nemleges volt, így fixálták, hogy onnan
ajánlat nem kérhető be. Kérte a pénzügyi tanácsadót, hogy a lebonyolítás technikai részletét ismertesse
a Képviselő-testülettel. A fixálásnak a lehetőségét kell megvizsgálni. A javaslat harmadik pontja
szerint a Képviselő-testület dönt a fixálás alkalmazásáról. A határozat alapján meghatározzák a
pénzintézeteket, melyektől ajánlatokat várnak, kitűznek egy napot, és az ajánlatok közül a legjobbat
kiválasztják, a szerződés megkötéséről is döntenek.
Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadó a gyakorlati lebonyolítást a következőekben ismertette. Elsőként
ajánlati felhívást készít a pénzintézetek felé a meglévő tapasztalataival. Tudomása szerint négy
intézettől lehet bekérni ajánlatokat, Raiffeisen Bank, Erste Bank, UniCredit Bank, OTP bank. A
Takarékbankkal kapcsolatban elmondta, információi szerint nem létezik ez a termék önkormányzati
ügyfelek részére. A K&H részéről visszajelzés nem érkezett megkeresésre. Másodjára a megérkezett
ajánlatok értékelésre kerülnek, látható válnak a kiadási oldal, kamatszázalék abszolút számokban.
Azonban a kamatlábcsere ügylet megkötéséhez limitet kell felállítani (Treasury limitet), melyhez a
pénzintézetek információkat kérnek. Az ajánlatok megérkezése csak viszonyítást jelent, a konkrét
megkötési feltételek csak akkor derülnek ki, amikor a Treasury (trezsöri) limit felállítás befejeződik.
Ügyletkötésre csak ezen folyamatok után, valamennyi szerződés megkötése után lehet realizálni, mely
legalább 3-4 hetet is igénybe vehet.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Hozzátette, dönthetnek úgy is, hogy
megkötik valamint úgy is, hogy tovább „játszva” a kamatnyereséget élvezi az önkormányzat.
Béres János képviselő hozzászólásában elmondta, hogy a mai napon a Takarékszövetkezetnél kapott
információi szerint a Magyar Takarékszövetkezeti Bank foglalkozik az ügylettel és várja is az
ajánlatot az önkormányzattól, kérte, hogy a bankot is vegyék be a listába.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólást, felkérte a pénzügyi tanácsadót vegye fel az
ajánlatkérés megküldése listába a pénzintézetet, ennek nincs akadálya.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslat négy pontjáról való
szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 16 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen,
Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
420/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy az Önkormányzat által kibocsátott kötvény kamatkockázatának mérséklése érdekében,
legalább három pénzintézettől IRS ügyletre ajánlatot kérjen be.
Az ajánlati IRS ügylet alapfeltétele, hogy futamideje minimum 7 év maximum 10 év, valamint
a fix kamat a futamidőre vetített átlagos mértéke nem haladhatja meg a kötvény kibocsátáskori
6 havi CHF Libor (2,8083%) mértékét.
Az ajánlatok szakértői értékelését követően a Képviselő-testület dönt, hogy élni kíván-e a
kamatfixálás lehetőségével, avagy nem. Az ügylet elfogadása esetén a Képviselő-testület
felhatalmazza a Polgármestert az ügylet megkötésére.
A megkötött megállapodásokat a testület soros ülésén be kell mutatni.
Határidő: 2009. 12. 31.
Felelős: Várfi András
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20. Napirendi pont
Közösségi közlekedés - DAOP pályázat
Várfi András polgármester felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét adjon tájékoztatást az
előterjesztésről.
/Gellai Józsefné képviselőasszony elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 15 fő./
Izsó Csaba bizottság elnök tájékoztatásul elmondta, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2009. augusztus 27-én döntést hozott a Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya
község Közösségi közlekedés fejlesztése pályázat című DAOP pályázat benyújtásáról. Időközben
Csárdaszállás község TEKI pályázaton nyert ilyen célra, ezért a városok képviselői úgy döntöttek,
hogy Szarvas várossal, mint a kistérség vezetőjével együtt nyújtanak be pályázatot. Műszaki tartalmát
röviden felsorolta. Hét darab új buszmegálló/megálló pár megépítésre kerülne, felújításra kerül 6
meglévő megálló. A Szabadság téri buszpályaudvaron utas-tájékoztató és térmegfigyelő
kamerarendszer megvalósítása van tervben. Kerékpártárolók és a zöld felület karbantartása is cél. A
pályázati kiírás szerint a költségek változtak, összköltség 80 millió forint, igényelt támogatás (90%) 72
millió forint, így a saját erő összege 8 millió forint. Ebből Gyomaendrődre 7.281.891 Ft saját erő
költsége merül fel.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, fontosnak tartja a pályázat benyújtását.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a
határozati javaslat elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal a pályázat benyújtását elfogadta és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné
igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
421/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be Szarvas Város és Hunya Község
Önkormányzataival közösen a DAOP-3.2.1/A - Közösségi közlekedés fejlesztése c. pályázati
felhívás alapján Közösségi közlekedés fejlesztése Gyomaendrőd-Szarvas-Hunya településeken
címmel.
A beruházás összköltsége Gyomaendrőd és Hunya települések esetében (100%): 80.909.900
Ft
Igényelt támogatás (90%):
72.818.910 Ft
Saját erő (10%):
8.090.990 Ft
Gyomaendrőd:
7.281.891 Ft
Önkormányzatunk a saját forrást, a létesítményarányos fejlesztés költségeinek 10%-át,
7.281.891 forintot a 2010. évi költségvetéséből biztosítja.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás megkötésére és utasítja, hogy a soron következő Képviselőtestületi ülésére a megkötött megállapodást jóváhagyásra nyújtsa be.
Határidő: 2009. november 2.
Felelős: Várfi András
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21. Napirendi pont
CÉDE pályázat költségvetésének módosítása /Soron kívüli előterjesztés/
Várfi András polgármester felkérte Kürtiné Erdősi Klára hivatali pályázati referenst, hogy adjon
tájékoztatást, mi okozza a módosítást.
Kürtiné Erdősi Klára pályázati referens röviden elmondta, az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a
CÉDE pályázati felhívás keretei között a DARFT-hoz a közcélú foglalkoztatás anyag- és
eszközbeszerzéseinek támogatására a Zöldpark Kft. eszközállományának bővítése érdekében. A
DARFT a projektet csökkentett támogatásban részesítette, így az korábban megigényelt 18,2 millió
forint helyett 9,8 millió forint támogatást ítélt meg. Ennek megfelelően a projekt műszaki tartalma és
költségvetése átdolgozásra került. Az átdolgozás során törekedtek a műszaki tartalom megtartására, az
alacsonyabb árkategória választásával, a feladatok ellátása biztosított lesz. A benyújtott módosítást a
DARFT elfogadta, jelenleg a támogatási szerződés megkötése folyamatban, ehhez szükséges a
módosított költségvetés jóváhagyása a Képviselő-testület részéről.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
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, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
422/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata jóváhagyja az "Eszközbeszerzés közcélú foglalkoztatás
fejlesztése érdekében" c. CÉDE pályázat módosított költségvetését, az alábbiak szerint:
Beruházás összköltsége: 13 353 094 Ft
Igényelt támogatás: 9 859 322 Ft
Saját erő: 3 493 772 Ft
A projekt megvalósításához szükséges saját erőt, 3 493 772 Ft-ot az Önkormányzat a 2009.
évi költségvetéséből biztosítja, a Zöldpark Kft. részére parkfenntartás címén megtervezett
bruttó 25 millió Ft terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
22. Napirendi pont
Közvilágítási hálózat bővítés
Várfi András polgármester felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét adjon tájékoztatást az
előterjesztésről.
Vass Ignác bizottsági elnök a napirendről azt a tájékoztatást adta, hogy a júniusi képviselő-testületi
ülésen a közvilágítási hálózat bővítéséről szóló előterjesztés esetén úgy döntöttek, hogy a volt
Győzelem TSZ termelési központjához a kérelem alapján elkészülhet a világítás 300 méteren, két
lámpatesttel. Az E.on árajánlatban 2 db lámpatest és 2 db oszlop a vezeték kiépítéssel, kihelyezéssel
1,12 millió forint + ÁFA összegű. A 2009. évi költségvetésben 1 millió forint elkülönített pénzösszeg
áll rendelkezésre erre a célra. A Pénzügyi Bizottság nem javasolta a beruházás megvalósítását.
Hangya Lajosné képviselő asszony hozzászólásában elmondta, megérti a bizottsági döntést, mert
valóban sokba kerül a két lámpatest kihelyezésének összes költsége. Nehezen nyugszik bele azonban,
hogy a város szélén lakó állampolgároknak nincs út, világítás, szennyvízelvezetés, stb.
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Olyan megoldást javasolt, hogy egy napelemes, időzítő kapcsolós világítási lehetőséget. Ezt már a
hivatal műszaki ügyintézőjével közölte, aki ajánlatot kér az S&S Zrt-től. Kérte, hogy a kérelem
elutasítása ellenére, a lakosok a kérésüket továbbra is fenntarthassák, mivel a pénzügyi keret is
megmaradt. Úgy véli, amennyiben ez a megoldás takarékos és gazdaságos megoldást jelentene, akkor
a városban más területen is alkalmazható lenne.
Várfi András polgármester megköszönte képviselő asszony konstruktív javaslatát. Fontos, hogy
mindig előbbre lépjünk. A döntési javaslatot az eredeti formájában gondolja meghagyni, a felvázolt
lehetőség megvizsgálása után pedig egy konkrét előterjesztéssel fordulhat a képviselő-testület
következő ülésére, ahol arról döntenek. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. hozzászólás hiányában
felkérte a képviselőket az eredeti határozati javaslatról szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
423/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közvilágítás hálózatának bővítése kapcsán a
Gyomaendrőd, volt Győzelem TSZ termelési központjában közvilágítási lámpatest és oszlop
elhelyezését nem támogatja.
Határidő: azonnal
23. Napirendi pont
Kulturális és gasztronómiai fesztiválok támogatása
Várfi András polgármester felkérte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét az előterjesztés
ismertetésére.
Vass Ignác bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a
LEADER program keretében lehetőséget nyújt gasztronómiai események támogatására. A pályázati
felhívás alapján az Önkormányzat a „XII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál”-ra nyújt be pályázatot.
Támogatás intenzitása 100%-os, önerőt nem igényel, mértéke 2 millió forint. Beadási határidő 2009.
november 2.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte van-e az előterjesztéshez
kapcsolódó kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a határozati
javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné
igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki
László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
424/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal 141/2009. (X. 5.) számú közleményében kihirdetett, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához nyújtandó támogatásra, amely a „XII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál”
szervezésére és lebonyolítására irányul. A fejlesztés összköltsége 2.000.250 Ft, a támogatás
mértéke 100 %, azaz 2.000.250 Ft.
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Határidő: 2009. október 31.
Felelős: Várfi András
24. Napirendi pont
Eszközbeszerzés közcélú foglalkoztatás fejlesztése pályázat
Várfi András polgármester az előterjesztés rövid ismertetésére kérte fel a Városfenntartó Bizottság
elnökét.
Izsó Csaba bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, az „Eszközbeszerzés közcélú foglalkoztatás
fejlesztése” érdekében beadott pályázatot az Önkormányzat csökkentett tartalommal nyerte meg. A
beszerzésre 13 millió forint áll rendelkezésre a CÉDE pályázati rendszer döntése alapján. A pályázati
pénzből a 100%-os tulajdonú Zöldpark Kft. részére eszközvásárlás történne, mellyel munkájuk
hatékonyabbá tehető. A támogatás mértéke 75 %-os, tervezett befejezése 2010. február 28. Mivel
közbeszerzés köteles a beszerzés, ezért bíráló bizottságot kell létrehozni. Az előterjesztés egyik pontja
tartalmazza a bizottság tagjainak felsorolását.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Hozzászólás nem volt, így felkérte a
képviselőket a szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz
Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
425/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az „Eszközbeszerzés közcélú foglalkoztatás
fejlesztése tárgyban indított közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságának tagjait az alábbiakban
határozza meg:
Jakus Imre képviselő
Gellai Józsefné képviselő
Putnoki László képviselő
Rácz Imre képviselő
Szetteli György műszaki ügyintéző
Liszkainé Nagy Mária városüzemeltetési osztályvezető
Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető
2. /
A Képviselő-testület felhatalmazza a Bíráló Bizottságot az ajánlatok értékelésére és a Döntő
Bizottságot a döntés meghozatalára, valamint utasítja, hogy a döntést követő testületi ülésen
az eljárásról szóló tájékoztatás nyújtson be, valamint felhatalmazza a polgármestert a
közbeszerzési eljárás lebonyolító közbeszerzési tanácsadó cég megbízására.
Határidő: azonnal
25. Napirendi pont
Gyomaendrődi Ipari Park helyzetéről beszámoló
Várfi András polgármester elmondta, a Gyomaendrődi Ipari Park helyzetéről szóló beszámolót mind
a négy bizottság megtárgyalta. Megkérte a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetőjét, tegye meg
kiegészítését a beszámolóról és beszéljen az Ipari park helyzetéről.
Egeresi András a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője a beszámolóban megjelenő két problémát
nyomasztónak ítélte meg, mely a 2000. évben beruházás keretében átadott út használatba vételi

726

engedélyét az akkori vezetés nem kérte meg. Az engedély megszerzéséhez a megvalósítási tervet újra
el kell készíttetni, mely többletkiadás és időveszteség. Összességében több százezer forintba fog
kerülni. Hozzátette, amikor elvállalta a cég vezetését, nem gondolta, hogy 2000. évig vissza kell
tekinteni egy ilyen probléma miatt. Másik gond az Ipari Park esetében a közvilágítás hiányossága, a
belső út körforgalmi részén és az azt követő szakaszon működik csak. Eddig az Ipari park fizette a
közvilágítás annak ellenére, hogy beruházási költségeket kezel csak. Éves szinten ez 3-400 ezer forint
kiadást jelentett.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, az előterjesztéshez hozzászólás nem volt,
ezért felkérte a képviselőket szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal a beszámolót elfogadta és alábbi határozatot hozta:
[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó
Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
426/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
Gyomaendrődi Ipari Park helyzetéről szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
26. Napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft. beszámolója a temető, holtág és belterületi utak kezeléséről
Várfi András polgármester a Gyomaszolg Ipari Park Kft. temető, holtág és belterületi utak
kezeléséről szóló beszámolóval kapcsolatban megkérdezte a Városfenntartó Bizottság elnökét van-e
hozzáfűzni valója. Mivel nem volt, a képviselők hozzászólási következtek.
Hangya Lajosné képviselő asszony nagyon érdekesnek találta és magyarázatot kért arra, hogy a
temető üzemletetése miért veszteséges. Mivel a körzetébe tartozik a gyomai temető is, gyakran jár
oda, gondokat lát a temető állapotával kapcsolatban. Kérte, hogy a halottak napján a mellékhelyiséget
megfelelő állapotban adják át használatra.
Csányi István alpolgármester tájékoztatást kért a Somogyi és Ságvári úti gázvezeték elhelyezése utáni
tereprendezésről. Az útról levonultak a kimaradt föld mennyiségéből feltételezi, hogy a tömörítés nem
volt megfelelő, valamint, hogy az otthagyott föld eső esetén az úttestre sárként folyik, valamint az
árokba vissza. Felvetette még, hogy a járdákon nehéz a közlekedés, mivel sok fa ránőtt a járdára.
Javasolta a közmunkásokat vonják be felügyelet mellett a fák ágainak igazítását.
Várfi András polgármester úgy véli, nem a Gyomaszolg IP Kft. és a közmunkások feladata a fák
rendezése a lakosság ingatlanai előtt. A közterület felügyelők bevonásával a problémás részek
felmérhetők, azt követően felszólítást lehet kiküldeni.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő asszony szintén megdöbbentőnek tartja a temető üzemeltetéséről
szóló eredményeket. Megkérdezte a karbantartási munkákhoz nem lehet-e a közmunkásokat bevonni
költségcsökkentésként. Megkérdezte még, hogy a konkurens cég fizet-e díjat.
Egeresi András ügyvezető a Somogyi úti útépítéssel kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondta,
Gurzó és Társa cég a gázvezeték lefektetését végzi, amely egyeztetett a közmű cégekkel. Egy szakasz
van, ahol az úttól az egy méteres előírt távolságot azért nem tudta tartani, mert a víztől a
védőtávolságot nem tudták máshogy megtartani. Külön felhívta a figyelmet a tömörítésre, mely
esetben külön odahozott száraz földdel végezték a tömörítést eső esetén. A temető üzemeltetési
kérdésre válaszolva elmondta, a beszámolóban főkönyvi adatok szerepelnek. A temetkezési
szolgáltatást és a temető kezelését külön kell kezelni.

727

Temetkezési vállalást bármelyik engedéllyel rendelkező vállalkozás végezhet. A temető fenntartását
annak idején pályázaton nyerte a Gyomaszolg IP Kft. A bevételeinek és kiadásainak nincs köze a
temetkezési helyek eladásához és a temetkezés költségeihez. A közmunkások bevonását a fűnyírásnál
látja megvalósíthatónak.
Vass Ignác képviselő úgy gondolja addig nem gond a veszteség, míg nem az Önkormányzatnak
megfizetnie azt. Meg kell vizsgálni, hogyan lehet veszteség nélkül üzemeltetni a céget.
Egeresi András ügyvezető válaszában elmondta, a veszteség a vállalkozásnál és nem az
Önkormányzatnál jelenik meg. Annak idején a Gyomaszolg IP Kft. vállalta ezt a veszteséges
tevékenységet, mely így nem az Önkormányzatnál keletkezik.
Várfi András polgármester úgy véli az előterjesztés címe miatt kiemelik a vállalkozás néhány
tevékenységi körét, mely nem szerencsés. Az összes tevékenységet kell figyelembe venni.
Czibulka György képviselő hozzátette, látszik, hogy a temető üzemeltetése veszteséges, de a
temetkezési szolgáltatás hoz bevételt.
Illés János képviselő tanácsolta Egeresi Andrásnak 60 km-es körzetben végezzen felmérést a
szolgáltatási árakkal kapcsolatban, mivel véleménye szerint Gyomaendrőd a legalacsonyabb árakkal
szolgáltat.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat. További kérdés, észrevétel nem volt,
ezért felkérte a képviselőket szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
427/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. temető, holtág és
belterületi utak kezeléséről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
27. Napirendi pont
Tájékoztató a településrendezési terv tervezési munkákról
Várfi András polgármester megkérdezte a Városfenntartó Bizottság elnökét kíván-e az
előterjesztéshez kiegészítő tájékoztatást adni.
Izsó Csaba bizottsági elnök röviden hozzátette, hogy a tájékoztatótól eltérően a településrendezési
terv munkájában időben csúszás történt. Ennek okát személyesen Kmetykó Jánostól a városi
főépítésztől tudhatjuk meg.
Várfi András polgármester felkérte a városi főépítészt adjon megnyugtató tájékoztatást a
településrendezési tervről.
Kmetykó János főépítész elmondta, hogy az előterjesztés részletesen tartalmazza a folyamatot. 2009.
július elején lakossági fórumot tartott a város, hogy a tervező már a lakosság véleményével együtt
tudja beadni a Tervtanács elé az anyagot. A Tervtanácsi ülés július 27-re volt kitűzve, melyre jelezte a
VÁTI felé, hogy ha a közmeghallgatáson tárgyalt anyagot küldte el a tervező, akkor nem fogják
tárgyalni. Mivel az első változatot küldték el, valóban nem is tűzte tárgyalásra a Tervtanács a tervet,
hiánypótlásra szólította fel a tervezőt.
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Legközelebb szeptember 23-án tudták csak tárgyalásra tűzni a nyári szünet miatt. A két hónapos
csúszást a tervező miatt következett be mivel nem megfelelő anyagot küldött be, a megfelelő
szakmailag alátámasztott részek nem készültek el. Ebből adódóan a hatósági véleményezésre
megküldendő anyagokat is csak szeptemberben készültek el. A törvények által nagyon kötött
határidők vannak, pl. a véleményezi idő 44 nap, mely most járt le a napokban. Az egyeztető tárgyalás
jövő hét elejére ki kell tűzni. A lakossági közzétételt is meg kell tenni. Ezt követően is még a Területi
Főépítésznek ismét 30 nap lehetősége van a vizsgálatra. A terv jóváhagyására reálisan csak január
hónapban lehet számítani. A tervező sajnos a kötelezettségét nem vette elég komolyan annak ellenére,
hogy a szerződése egyértelműen tartalmazta a 2009. október 31-i határidőt kötbér- és kártérítési
kötelezettséggel. A Tervtanács is megállapította, hogy szorosabb kapcsolatot kellett volna
fenntartaniuk a településsel. A pályázati oldalát nem ismeri részletesen, viszont úgy tudja, hogy
komoly feltételei vannak. A jogi lehetőséget kell megkeresni, hogy a pályázati pénzekhez hozzá
jusson az Önkormányzat. A felelősség egészében a VÁTI Kht-t terheli. Saját maga a tervezés
folyamatában azt látta, hogy a tervező úr két munkát párhuzamosan végzett, két településre
vonatkozóan.
/Dr. Palya József képviselő elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 14 fő./
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatásul hozzáfűzte, hogy a főépítész által összefoglalt problémákat
írásban jelezték a tervező felé, azzal együtt, hogy amennyiben a szerződésben foglalt támogatásokat
elveszíti az önkormányzat, akkor élni kíván azokkal a lehetőségekkel, melyek a szerződésben vannak.
Kötbérkövetelés, kártérítési igény. Látható, hogy a támogatási szerződés meghosszabbítására jelen
információk szerint nincs meg a lehetőség, hanem önmagában a finanszírozás is problémás. Valóban a
főépítész által elmondottak szerint nem megfelelő anyagot nyújtottak be.
Szabó Balázsné képviselő asszony megkérdezte a Kmetykó János főépítésztől, hogy a kapcsolatot a
tervezővel tartotta-e. Tudott-e arról, hogy mikor melyik fázisban áll a tervezéssel, valamint a
Tervtanács nyári szabadságolásáról tudott-e, valamint készített-e ütemtervet a településrendezési terv
elkészítésére.
Kmetykó János főépítész válaszában elmondta, a Tervtanácsi anyag a Tervtanácshoz való
beküldéssel egy időben került hozzá is. Azt megelőzően egyeztették a város részéről szükséges
anyagokat, a segédleteket, adatszolgáltatásokat megadták, melyek a tervezéshez kellenek. A
Tervtanács augusztusi szünetéről akkor szereztek tudomást, amikor júliusban a hiánypótlásra kötelező
levelet megküldték részükre, ott jelezték, hogy legközelebb szeptember 23-án lesz ülésük, akkor lehet
benyújtani anyagot. Tervtanácsi rendelet alapján 30 napon belül köteles tárgyalni a Tervtanács a
beérkező anyagot, de benyújtásra csak szeptember 10-e körül került benyújtásra sajnos. Minden egyes
egyeztetést lefolytattak mely részünkről szükséges a terv elkészítése pedig a tervező feladata.
Hangsúlyozta, az összetett tervből a városra csak a jóváhagyandó munka részei vonatkoznak jogilag,
arra alkot rendeletet a Képviselő-testület, valamint a szerkezeti tervet határozattal hagyja jóvá. Az
alátámasztó munka részek olyan szakági munkarészek, melyek a tervező munkafeladata, ezek
hiányoztak az először benyújtott tervből. Mindennek a számonkérése szinte lehetetlen a város részéről
ellenőrizni nehéz. Amennyiben az Állami Főépítész 30 napon belül ki tudja adni a véleményét, akkor
lehet rá esély, hogy Képviselő-testületi ülésen jóváhagyásra előterjeszthető legyen.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Összefoglalóan elmondta, az
Önkormányzatnak vállalkozási szerződése van a VÁTI Kht-val, melyben a cég vállalta a
kötelezettségeket. Együttműködési kötelezettségünknek a főépítész elmondása alapján eleget tettünk.
Mindezt prioritásban megelőzi a vállalt határidő kötelezettségük. A határidő be nem tartása miatt a
kötbér lehetőségével is élni fogunk, mivel a pályázaton nyert összeget nem kívánjuk Önkormányzat
egyéb helyről kijelölni a forrást.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadásáról. Kérte a
főépítész urat, amennyiben tudja, serkentse az ügy előre menetelét, hogy decemberi ülésen tudjon
dönteni a Képviselő-testület. A határidők be nem tartása esetén a rendelkezésre álló jogi
lehetőségekkel él az Önkormányzat.
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A képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal tájékoztatót elfogadta és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó
Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
428/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a településrendezési terv tervezési munkáiról szóló
tájékoztatót tudomásul vette.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződésben
foglalt teljesítés biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
28. Napirendi pont
Tájékoztatás az Endrődi Közösségi Ház TÁMOP-3.2.3./01"Építő közösségek" pályázati
projektjéről
Várfi András polgármester elmondta, az Endrődi Közösségi Ház TÁMOP-3.2.3./01 „Építő
közösségek” pályázati projektről a tájékoztatót a Képviselő-testület tagjai megkapták, az Ügyrendi
Bizottsági ülés tárgyalta az előterjesztést. Ungvölgyi János azt követően jelezte, hogy egy határozati
javaslatra is szükség van a pályázat benyújtásához. Megkérdezte a bizottság elnökét kíván-e az
előterjesztésről összefoglalást adni. Ungvölgyi Jánosnak megadta a lehetőséget, hogy bemutassa a
projektet.
Ungvölgyi János először is megköszönte az Endrődi Közösségi Ház gyönyörű felújítását. Bízik
benne, hogy a belső rész is ugyanilyen szép lesz és a 80 éves évfordulóra örömmel készülhetnek. A
pályázattal kapcsolatban elmondta a TÁMOP program keretében lehetőség van arra, hogy a közösségi
házak megtalálják a kitörési útjukat. Erre megoldásként kínálják, hogy felnőttképzési intézménnyé
váljanak a program keretében. Akkreditáció megszerzését követően képesség és alkalmassá válhatnak
a felnőttképzésről szóló, és azt segítő szolgáltatások nyújtására, képzések segítésére, lebonyolítására.
További cél a közművelődési intézmények által biztosított felnőttképzési szolgáltatások bővítése,
valamint közművelődési szakemberek képzése, hogy a felnőttoktatásban résztvevő közművelődési
szakemberek is rendelkezzenek megfelelő kompetenciával. A pályázat 100%-os támogatást biztosít,
ezáltal a projekt előkészítésére van lehetőség, tervezésre, megvalósításra; a menedzsment teljes
egészében való finanszírozására a támogatásból, külön forrás bevonása az önkormányzat részéről nem
szükséges. A kialakítandó képzési felzárkóztatási projekt célcsoportjának kettőt jelöltek meg: a
GYES-en és GYED-en lévő kismamák informatikai, irodai, pályázatírói tevékenység, mely nonprofit
menedzseri képzéshez hasonlítható. Másik célcsoport a nyolc osztályt végzettek. Az EU a takarítói
állást OKJ-s végzettséghez köti, ezzel a lehetőséggel próbálják ezt megragadni. Gondolatban van a
harmadik célcsoport, a megváltozott munkaképességűek képzése. A projektben minimum 90 órás
képzési programot kell megvalósítani, legalább 20 fő bevonását tervezik, a pályázat 30 főt enged,
melynek során képesítést és jártasságot tudnak szerezni a résztvevők. A pályázat költségvetési kerete:
10-30 millió forint. 25 millió forintra pályáznak, mely elegendő egy komoly, megalapozott projekt
megalapításához. Eredménye, hogy a programban részt vevők és azt sikeresen elvégzők, minél
nagyobb arányban foglalkoztatottá váljanak, minimum 2 fő 20 főből, cél természetesen minél több fő.
/Gellai Józsefné képviselő visszaérkezett, a, jelenlévő képviselők száma 15 fő../
Dr. Csorba Csaba jegyző a tájékoztató utolsó részére reagálva elmondta, a határozatai javaslatról
személyesen nem tudtak egyeztetni mivel későn került a Hivatalhoz. A projekt támogatási időszakára
vonatkozó támogatási kötelezettségek figyelembe vételével kapcsolatban, melyet a javaslat tartalmaz,
a kötelezettségvállalás 5 évre vonatkozik. A fenntartási kötelezettség a Templárius Alapítványt terheli,
aki a képzést megvalósítja. Az Önkormányzatra, mint az épület tulajdonosára az a kötelezettség hárul,
hogy 5 évig a képzés színterét biztosítani kell.
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Úgy véli, módosítani kell a határozati javaslatot, azzal, hogy biztosítja a feltételrendszert, de a képzési
kötelezettség a Templárius Alapítványt terheli.
Várfi András polgármester megköszönte a kiegészítést. Hozzátette, először valóban csak egy
tájékoztatást kapott a bizottság, mely elfogadható. Mivel kötelezettség vállalásról van szó, így átnézte
jogász is. Javasolta a Jegyző úr által megtett kiegészítésekkel módosított határozati javaslat képezze a
mellékletét az előterjesztésnek. Egyszerűbben fogalmazva Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete anyagilag nem kíván hozzájárulni és nem kíván a kötelezettségvállalásból
részesülni. Örömét fejezte ki az egyébként aktív állampolgári magatartás miatt.
További kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
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, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
429/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Endrődi Közösségi
Ház TÁMOP 3.2.3./09/1 „Építő közösségek” pályázati projektjéről szóló tájékoztatóját.
Az Alapítvány által benyújtandó pályázatot és a pályázati projekt által megfogalmazott
tevékenységeket támogatja oly módon, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete biztosítja az épülettel kapcsolatos feltétel rendszert, de a képzési
kötelezettség a Templárius Alapítványt terheli.
Határidő: azonnal
29. Napirendi pont
Putnoki László képviselő interpellációja helyi vállalkozások védelme érdekében
Várfi András polgármester az előzetesen kifejezte véleményét, miszerint a Képviselő-testület a helyi
vállalkozásokat támogatja. Megkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét adjon tájékoztatást az
előterjesztésről.
Szabó Balázsné bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, Putnoki László képviselő egy interpellációt
nyújtott be, melyben megfogalmazta, hogy Fodor Lajos vállalkozó, gyomaendrődi lakos egy levéllel
kereste meg, melyben megkifogásolta, hogy a zöldségüzletéhez közel lévő területen egy nem
gyomaendrődi lakos kapott közterület-foglalási engedélyt 2009. január 1-től december 31-ig. A
közterületek használatának rendjéről és a köztisztaságról szóló rendelte szabályozásának megfelelően
Rövid Péterné túrkevei lakos kapott engedélyt árusításra. A helyi rendeletek célja, hogy meghatározza
a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat figyelemmel a helyi adottságokra, a
lakossági igényekre, megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének módját. A helyi
közterületi értékesítést illetően a helyi önkormányzat jegyzőt jelöli ki kereskedelmi hatóságként,
akihez jelezni kell a kereskedelmi tevékenység formáját, melyet a vállalkozó választ ki. Az Európai
Unió jogszabályok alapján nincs mód és lehetőség, hogy a helyi rendeletben különbséget tegyenek
gyomaendrődi és más lakosok részére. Ilyen formában Rövid Péterné részére kiadott közterületfoglalási engedély nem ellentétes a fent hivatkozott Kereskedelmi rendelet. Megállapodott a bizottság
abban, hogy az elkövetkező időben a kereskedelmi tevékenység, zöldség, gyümölcs árusítása esetén is
az időtartamra vonatkozóan módosítást kell alkalmazni.
Putnoki László képviselő hozzászólásában elmondta, a gyomaendrődi vállalkozók szóban és írásban
is megkeresték már korábban is. Szeretnék elérni, hogy a rendelet máshogy szóljon. A különbség
látható abból is, hogy a helyi vállalkozónak 21 ezer forintba került, hogy egy hónapig területet foglalt.
Ezzel ellentétben duplán adtuk egy évre 15,4 ezer forintot +ÁFA költséggel a túrkevei vállalkozónak.
Ez nem csak a zöldség-gyümölcs árusításnál, hanem a tejet utcán árusítókat is érinti, mégpedig úgy,
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hogy más városból érkező gépjárműről árul tejet. Helyi boltokban már árulnak helyi termelőktől
származó tejet. A vállalkozók iparűzési adót is fizetnek, mely számukra többletköltséget jelent,
amellett, hogy alkalmazottakat is foglalkoztatnak. A városi rendezvényeknek mindemellett
kiemelkedő támogatói. Úgy véli, hogy a helyi rendelet által előírt fizetési kötelezettségeket,
szabályokat felül kell vizsgálni. Megjegyezte, jelen előterjesztés csak a tényeket írja le, nincs szó arról,
hogy hogyan változtatnának a helyzeten. Kéri, hogy a rendeletet vizsgálják felül, valamint, hogy az itt
megjelent érintettek javaslatait is hallgassák meg, találjanak közösen megoldást.
Szabó Balázsné bizottsági elnök válaszában elmondta, a bizottság arra az álláspontra jutott, hogy a
rendeletet felülvizsgálja, és a módosítását előcélozza.
Fodor Lajos vállalkozó, helyi lakos javasolta hozzászólásában a Képviselő-testületnek, hogy ne uniós
rendeletre támaszkodjanak, hanem olyan rendeletet alkossanak meg, melyben meghatározzák, hogy ne
hosszútávon, hanem szezonális értékesítésre legyen kiadható engedély. Felvetette még, hogy tisztán
szeretné látni, az említett vállalkozónak négyzetméterenként milyen összeget kell fizetnie a közterülethasználatért. Végül elvárását közölte, miszerint az Önkormányzat sokkal jobban védelmezze a helyi
vállalkozókat, mivel ez közös érdek
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzászólásában elmondta, az eddig elhangzottakhoz képest bonyolultabb
problémáról van szó. Meg kell vizsgálni, hogy az Önkormányzatnak mire van szabályozási jogköre és
valóban kell-e figyelembe venni Uniós normákat, mit ír elő a kereskedelmi törvény és az
végrehajtásában kiadott kormányrendelet. A kormányrendelet meghatározza, hogy közterületről
milyen termékek árusíthatók. Ezek közé tartozik a zöldség-gyümölcs árusítás, tehát erre nem lehet
olyan rendeletet alkotni, mely a közterületről történő árusítást megtiltaná. A képviselő úr által
megemlített tejárusítás, mozgó árusítás más jellegű kategória, mely az oda vonatkozó jogszabályok
szerint más rendelkezés alá esik, melyben az Önkormányzatnak szabályozási jogköre nincs. Továbbá
kérdés az, hogy az önkormányzat tehet-e olyan intézkedéseket, amivel korlátozza a versenyt.
Egyértelműen az a válasz, hogy nem, hiszen a közös piac lényege, hogy az ott szereplők között nem
lehet korlátozó vagy kizáró intézkedéseket tenni. Felül kell vizsgálni valóban az engedélyeztetés
gyakorlatát, milyen időszakra célszerű kiadni a közterület-foglalás időtartamát. Két korlátozás van
ezen a területen, az egyik az állandó jellegű tevékenység mely egy évet vagy hosszabb időtartamot
foglal magába, valamint van idényjellegű árusítás. Fodor Lajos idény jellegű engedélyt kapott,
tevékenységéből eredően. A két különböző engedély díjtétele eltérő, ebből adódik a különbség is.
Idény jellegű zöldség- gyümölcs árusítás esetén 140 Ft/m2/nap+ÁFA, mellyel szemben az állandó
jellegű közterület-foglalás 1540 Ft/m2/év+ÁFA. A rendelet megcélozza kifejezetten a szezonális vagy
dömpingáruk árusításának területbiztosítása. Az adott probléma egyedi része, hogy azon a területen,
amikor az engedély a túrkevei őstermelőnek ki lett adva az engedély, akkor ott 500 méteres sugarú
körön belül nem volt bolt vagy engedélyezett üzlet. Azt követően belül nyílt üzlet 100 méteren belül.
amennyiben a közterület-foglalási engedély lejár, nem lesz célszerű ugyanarra az állandó jellegű
tevékenységre engedélyt kiadni. A bizottság állásfoglalása alapján a fenti célkitűzéseket a közterületfoglalási engedély kiadásánál figyelembe kell venni. Hozzátette még, hogy önmagában egy rendelet
módosítása nem eredményezheti a verseny korlátozását, csak orientálhat legfeljebb. Minden bizottság
komplex módon megtárgyalta, a rendelet mellékletét felül fogja vizsgálni, de egyéb korlátozó
intézkedéseket nem tehet, melyet a vállalkozó a hozzászólásában sugallt.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Úgy véli, helyes, ha egy képviselő egy
visszásságot észrevesz egy rendeletben és azt megfelelő idő alatt előterjesztik. A jelenlévő vállalkozók
értesítést fognak kapni, amikor a rendelet tervezetet bizottsági üléseken tárgyalni fogják. Saját maga,
mint agrármérnök, aki kedveli az őstermelőket, furcsállja, hogy egy éven keresztül folyamatosan tudja
árulni a termékeit. A rendelet felülvizsgálatot követően módosításra kerül.
Megkérdezte Putnoki László képviselőt az interpellációjára adott választ elfogadja-e.
Putnoki László képviselő nem ért mindenben egyet, de a választ elfogadja.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e további kérdés, észrevétel.
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Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal a választ elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen,
Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
430/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Putnoki László képviselő helyi
vállalkozások védelme érdekében benyújtott kérdésfelvetésére az előterjesztésben leírt választ
elfogadja.
Határidő: azonnal
30. Napirendi pont
Gellért János és Gellértné Vaszkó Timea területvásárlási kérelme
Várfi András polgármester felkérte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét adjon tájékoztatást az
előterjesztésről.
Vass Ignác bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta Gellért János és Gellértné Vaszkó Timea
gyomaendrődi lakosok kérelemmel fordultak a Képviselő-testülethez, hogy az Önkormányzat
tulajdonát képező Móra Ferenc utcában lévő 3535/1 hrsz-ú, 1581 m2 területű közterület megosztásával
bővíthessék telekhatárig saját ingatlanjuk területét. Amennyiben az önkormányzat a kérelemnek helyt
ad, abban az esetben a többi szomszédos telektulajdonos kérheti a telekrészének növelését az
önkormányzati területrész terhére. Bizottsági javaslatként elhangzott, hogy az önkormányzati
tulajdonú terület felosztásával a négy telektulajdonosnak felajánlásra kerülnek a területek 600 Ft/m2-es
áron.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Hozzátette, hogy a vásárlási kérelemre
született olyan határozat, mely a többi terület értékesítését is rendezi, illetve a belső telket is rendezi.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a
határozati javaslatról.
A képviselők egyhangú, 15 igen szavazattal a javaslatot elfogadták és az alábbi határozatot hozták:
[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen,
Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
431/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete Gellért János és Gellértné Vaszkó Timea
Gyomaendrőd, Ifjúsági ltp. 12/1. szám alatti lakosoknak az önkormányzat tulajdonát képező a
3535/1 hrsz.-ú közterületből való vásárlási kérelmükre az alábbi választ adja.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete az előterjesztéshez mellékelt rajzon feltüntetett
módon területrészeket felajánlja megvásárlásra a 3535/21; 3535/22; 3535/23; 3535/24;
3535/25 és 3535/26 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosainak az alábbi feltételek mellett.
1./ A területrészek fajlagos négyzetméterre vetített vételára: bruttó 600 Ft/m2.
2./ Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a kiértesítést kézhezvételétől számított 8 napig
tartja az ajánlatát, amelyre írásban kér választ.
3./ A szerződés megkötése a telekalakítási határozat jogerőre emelkedésétől számított 15
napon belül.
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4./ A telekalakítás költsége a vevőket terheli.
5./ A vételár kiegyenlítése: legkésőbb a szerződés aláírásával egyidejűleg.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete utasítja a jegyzőt, hogy az értékesítési ajánlatra tett
elfogadó nyilatkozatot (-kat) követően az önkormányzat tulajdonát képező Gyomaendrőd
3535/1 hrsz.-ú 1581 m2 nagyságú közterület megnevezésű ingatlant vonja ki a
forgalomképtelen vagyontárgyak kategóriájából.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozati
javaslatban leírt értékesítési feltételek fennállása esetén tegye meg a szükséges nyilatkozatot (kat), illetve kösse meg az adásvételi szerződést (-eket).
Határidő: 2010. március 31.
Felelős: Várfi András
31. Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény egységes szabadságolása
Várfi András polgármester felkérte a Humánpolitikai Bizottság elnökét, adjon tájékoztatás az
előterjesztésről.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, minden évben két alkalommal egységesen veszik ki
szabadságukat a Városi Egészségügyi Intézmény dolgozói. Dr. Torma Éva főorvos asszony kéri, hogy
2009. december 19. napjától 2009. december 31. napja között történjen meg az egységes
szabadságolás. Első rendelési nap 2010. január 4. hétfőn lesz, addig a sürgős eseteket a Békéscsabai
Réthy Pál kórház látja el. Kérte az elfogadását.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a szavazásra.
A képviselők egyhangú, 15 igen szavazattal az Egészségügyi Intézmény egységes szabadságolását
elfogadták és az alábbi határozatot hozták: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi
István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné
Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
432/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Városi
Egészségügyi Intézmény dolgozóinak egységes 2009. december 19. napjától 2009. december
31. napjáig tartó szabadságolását.
Határidő: 2009. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
32. Napirendi pont
Békés megyét érintő vasúti mellékvonalak tervbe vett megszüntetése /Soron kívüli előterjesztés/
Várfi András polgármester tájékoztatást adott a Békés megyét érintő vasúti mellékvonalak tervbe vett
megszüntetése tárgyú napirendi pontról. Elmondta, Gyoma mindig is híres állomás volt, régen a
mozdonyok itt vettek vizet, legtöbb gyorsvonat a mai napig itt megáll. Valamint Dévaványa-VésztőKörösnagyharsány felé innen átszállva lehet tovább utazni. Szeretné, ha nyugdíjas korában ezen a
vasútvonalon Nagyváradra is el lehessen utazni. A románok serényen azon dolgoznak, hogy ez a
vasúti pálya kiépüljön. A jelenlegi magyar kormány meg szeretné szüntetni, megjelölte, hogy VésztőKörösnagyharsány között a vasúti szakaszt meg kívánja szüntetni.
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A Békés Megyei Közgyűlés két alkalommal foglalkozott ezzel a kérdéssel, egyértelmű, 34 igen
szavazattal, egyhangúlag hozta meg határozatát, melyben tiltakozását fejezte ki a mellékvonalak
megszüntetése ellen. Elvárja a Közgyűlés a Közlekedési minisztertől, hogy az érintett
önkormányzatok bevonásával történjen előkészítés. Második alkalommal, október 20-án 32 igen
szavazattal szintén egyhangúlag hozta meg a határozatot, melyben tiltakozását fejezte ki a Békés
megyei vasúti mellékvonalak megszüntetési ellen, azzal, hogy a megye Polgármesteri Hivatalai
számára tájékoztatásul küldje meg. Kérte képviselőtársait a tiltakozásban vegyenek részt sok más
település mellett.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal a javaslatot elfogadta az alábbi határozatot hozta:
[Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen,
Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen,
Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
433/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata csatlakozik Békés Megye Képviselő-testületének
kezdeményezéséhez, a vasúti mellékvonalak megszüntetése, személyforgalom szüneteltetése
elleni tiltakozásában.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester megkérdezte van-e képviselők közül valakinek bejelentése. Egyéb
bejelentés, hozzászólás nem hangzott el, a Polgármester megköszönte a jelenlétet és a nyílt ülést
bezárta.

K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Dr. Kovács Béla
hitelesítő

Izsó Csaba
hitelesítő
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